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Tiivistelmä 

Liikenneympäristön  kokeminen -tutkimuksessa pyritään tuottamaan tietoa 
lllkenneympäristön kokemisesta siten, että lähtökohtana  on  erilaisiin fyysi

-sun  realiteetteihin, sosiaalisiin suhteisiin  ja roolethin  sidoksissa olevat 
paikkakunnan asukkaat. Tutkimus tehtiin kolmella eri puolella Suomea 
sijaitsevalla paikkakunnalla, Klaukkalassa, Rantasalmella  ja  Kuhmossa, joilla 
kullakin  on keskustatien  saneeraus suunnitteilla. Lisäksi selvitettiin, miten 
vammaisjärjestöjen edustajat suhtautuivat hilkenneympäristön suunnitteluun 

 ja  miten sitä heidän mielestään olisi kehitettävä. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena analyysinä, tutkimusmenetelmänä 
ryhmäkeskustelu. Yhteensä järjestettiin  15 ryhmäkeskustelua  ja  niihin 
osaffistui  102  henkilöä. Keskusteluryhmät muodostettiin ikäryhmittäin. 
Erityisryhminä olivat ammattiautoiijat  ja vammaisjärjestöjen  edustajat. 

Klaukkala  on  alueen rakenteen  ja  luonteen kannalta "suuri liikennepuliistu
-ma"  ja sen  keskusta mielletään ei-kenenkään maaksi. Alueella  on liikekes-

kus,  mutta henkinen keskus puuttuu. Suurin ongelma liikenteessä  on 
 päätien ruuhkautuminen. Yksityisauto  on  välttämättömyys. Jalankulkua 

harrastetaan mandohlismman vähän. Välimatkat koetaan sopivina pituuksil-
taan, mutta ajallisesti raskaina. Alueelle suunniteltua parantamista pidetään 
liian kevyenä ratkaisemaan liikenneympäristön ongelmia. Klaukkalan lii-
kenneongelmat koettiin niin akuuteiksi, ettei saneerauksen esteettiseen 
puoleen kiinnitetty lainkaan huomiota. 

Rantasalmi  on  sekä rakenteeltaan että luonteeltaan viihtyisä, idyllinen  ja 
 monipuolinen yhteisö. Liikennettä ei juuri koeta ongelmaksi. Asukkaat 

arvostavat asuinaluettaan  ja  haluavat säilyttää  sen  ilmeen, kuitenkin heillä 
 on  uteliaisuutta  ja  "tuore suhtautuminen" muutoksiin. 

Kuhmo  on  "saareke erämaassa", keskustaan  ja "perukkaan"  jakautunut kylä. 
Nykyinen keskusta sijaitsee pääteiden risteyksessä. Huonokuntoinen ohitus-
tie ei ole juuri käytössä. Tyypillistä liikenteessä  on kyräily,  ihmettely  ja  varo-
mattomuus. Ongelmaksi liikenteessä koetaan nuorison "ringiajo", kevyen 
liikenteen sekavuus  ja  autoilijoiden harjaantumattomuus. Asukkaita miellyt-
tää eniten saneerauksen käytännöllinen puoli, esteettisyys hyväksytään va-
rauksin. 

Keskustelut vammaisjärjestöjen edustajen kanssa järjestettiin Helsingissä, 
koska tutkimuspaikkakunnilta ei löytynyt riittävää edustavuutta. 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös itse suunnittelun prosessia: suunnittelijoi-
den  ja  asukkaiden yhteisen kielen puutetta, tiedonvälityksen problematiik-
kaa suunnitteluprosessissa välttämättömän vuorovaikutuksen  ja  molemmin-
puolisen ymmärtämisen lisäämiseksi. 



Upplevd traflkmiljö 

Nyckelord: trafikplanerings, trafikmiljö, samplanering, tätortsvägar, stadsbild 

Sammanfattning 

Målet med utredningen om upplevd trafikmiljö  är  att  få information  om hur 
trafikmiljön upplevs av invånarna, inom ramen för  de  fysiska realiteter, 
sociala relationer och  roller  som råder  på  orten. Utredningen gjordes  på  tre 
orter  på  olika håll i  Finland: Klaukkala  i  Nyland,  nordväst om Helsingfors, 

 Rantasalmi  i  St Michels  län i östra  Finland,  och  Kuhmo  i Uleåborgs  Iän  i 
norra  Finland. En  sanering av vägen genom centrum planeras  på  alla dessa 
orter. Dessutom utreddes hur representanter för olika organisationer för 
rörelsehindrade ställer sig  till  planeringen av trafikmiljön och hur  de  anser 
att  den  borde utvecklas. 

Utredningen gjordes som  en  kvalitativ analys med  focus-grupp diskus-
sioner. Sammanlagt ordnades  15  diskussioner och  102  personer deltog. 
Grupperna bildades  på åldersgruppsbas.  Yrkesbilister och rörelsehindrade 
bildade särskilda grupper. 

Klaukkala  har strukturen och karaktären av  en  "stor trafikhärva'. Centrum 
uppfattas som ingenmansland. Det finns ett affärscentrum,  men  ett andligt 
centrum saknas. Det största trafikproblemet  är  stockningar  på  huvudvägen. 
Det  är  nödvändigt att  ha  egen bil.  Man  undviker  så  långt det  är  möjligt att 

 gå.  Distanserna  till t.ex.  Helsingfors anses lagom,  men  restiden tung.  Den 
 sanering som planeras anses inte tillräckligt omfattande för att lösa trafik- 

miljöproblemen. Klaukkala trafikproblem kändes  så  akuta, att ingen dess 
vidare  tog  upp saneringens estetik.  

Rantasalmi  är till sin  struktur och karaktär ett trevligt, idylliskt och mångsi-
digt samhälle. Trafiken anses i allmänhet inte vara något  problem.  Invånar-
na uppskattar sitt område och vill bevara dess stil,  men är  nyfikna  på 

 förändringar och beredda att ta i tu med dem.  

Kuhmo  är en "ö  i ödemarken",  en by  som delats upp i centrum och utmar-
ker. Nuvarande centrum  är  i  en huvudvägskorsning. En  omfartsväg finns, 

 men den är  i dåligt skick och används knappast alls. Det typiska trafikbe-
teendet  är  ängslan, förundran och oförsiktighet. Ungdomars "kvartersrally', 
gång- och cykeltrafikens oordning och bilisternas oerfarenhet upplevs som 
trafikproblem. Invånarna uppskattar saneringens praktiska sida,  den  estetis-
ka ställer  man  sig tveksam  till.  

Diskussionerna med representanter för  de  rörelsehindrades organisationer 
ordnades i Helsingfors, eftersom  en  tillräckligt representativ grupp inte 
fanns  på  utredningsorterna.  

I  utredningen behandlas också själva planeringsprocessen. Planerarna och 
invånarna saknar ett gemensamt språk. Kommunikationsproblemen i 
planeringsprocessen tas upp  till  stöd för  den  samverkan och gemensamma 
förståelse, som  är  nödvändig i planering och projektering. 



Experiencing the Traffic Environment. 

Key words: traffic, planning, traffic environment, Citizens' participation, urban roads, 
townscape 

Abstract 

The goal of this study on experiencing the traffic environment is to give 
information on how local inhabitants experience their traffic environment, 
in relation to the physical realities, social relationships and roles of the 
locality. The study was made in three localities in different parts of Finland: 
Klaukkala, in  Uusimaa  northwest of Helsinki,  Rantasalmi  in the  Mikkeli 

 region in eastern Finland and  Kuhmo  in the Oulu region in northern 
Finland. In each, there is a reconstruction project for the central road. 
Additionally, the attitudes to traffic environment design of the representati-
ves of organisations for the disabled was studied, as well as their views on 
how design should be developed. 

The study was performed as a qualitative analysis, using the focus group 
discussion method. In all, 15 group discussions were arranged, with 102 
participants. The groups were formed on an age distribution basis. Profes-
sional drivers and representatives for the disabled formed their own groups. 

The structure and character of Klaukkala is that of a 'big traffic mess". Its 
central area is felt to be no man's land. Klaukkala has a commercial centre, 
but no spiritual one. The dominant traffic problem is congestion on the main 
road. A private car is necessary. Walking is avoided if possible. The distan-
ces, for instance to Helsinki, are felt to be convenient, but travelling time is 
a burden. The reconstruction project is seen as too limited to solve the 
problems of the traffic environment. The experience of traffic problems was 
so strong that no interest was expressed for aesthetic considerations of the 
reconstruction.  

Rantasalmi  has the structure and character of a cozy, idyllic, versatile 
community. Traffic is not generally considered a problem. The inhabitants 
value their village and want to preserve its appearance, but are also interes-
ted in change and ready to deal with it.  

Kuhmo  is "an island in the wilds', a village divided into a central area and 
the backwoods. The main roads cross in the present centre. There is a 
bypass road, but it is in bad shape and rarely used. Anxious waiting, 
astonishment and rashness are typical of traffic behaviour. Youth "street 
rallies", disordered pedestrian and bicycle traffic as well as inexperienced 
drivers are seen as traffic problems. The inhabitants like the practical side of 
the proposed reconstruction, but doubt its aesthetical value. 

Discussions with representatives for the organisations of the disabled were 
arranged in Helsinki, as there was not a large enough group in the localities 
studied. 

The study also discusses the design process in itself. Designers and inhabi-
tants lack a common language. The problems of communication in design 
are studied to improve the interaction and understanding necessary in 
planning and design. 



Esipuhe  

Tie  rakennetaan ihmistä varten, mutta tietä tarkastellaan  ja sen  hyvyyttä 
arvioidaan itse tien teknisten ominaisuuksien pohjalta.  Tien  ajo-ominaisuu-
det, ajansäästö  ja  turvallisuus sekä kuinka hyvin  tie on  "maastoon istutettu" 
ovat arviointikriteereinä. Määrittelemällä jotkut tietyt  asiat arvosteluperus-
teiksi  saatetaan kaventaa tarkastelukulmaa  ja etääntyä  erilaisia ominaisuuk-
sia  ja  arvoja omaavasta, komplisoidusta ihmisestä,  jota  varten  tie on  tehty. 
Tällainen tarkastelutapa  on  kuitenkin ymmärrettävä, koska ihmisten mieltä- 
män  todellisuuden mittaamiseen  on  vaikeata löytää menetelmiä. 

Näkyvän, mitattavan  ja laskettavan  todellisuuden rinnalla  on  ihmisten 
mieltämä todellisuus, johon liitetään arvoja  ja  erilaisia symbolisia merkityk-
siä. Tämän selvityksen tarkoituksena  on  avata kenttä liikenneympäristön 
kokemisen tutkimukselle. Menetelmänä  on  käytetty kvalitatiivista analyysiä. 
Tutkimus  on  tehty Klaukkalassa, Rantasalmella  ja  Kuhmossa, joissa  on 

 suunnitteilla  tai  alkamassa alueiden keskustateiden kehittämisprojektit. 
Selvitys  on  osa tielaitoksessa  1992  käynnistettyä liikenneympäristön koke-
mista koskevaa projektia. 

Tutkimuksen ovat suorittaneet VTK Martti  Puohiniemi  ja PsK  Riitta  Véike-
vtiinen. Tielaitoksen kehittämiskeskuksessa työstä  on  vastannut VTM Terttu 
Pohjanoksa. Raportin  on  saattanut julkaisukuntoon  Helena  Tuhola.  

Helsingissä huhtikuussa  1993 

tielaitos 
kehittcImiskeskus 
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1 	JOHDANTO: TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  JA  
ONGELMA-ALUE 

Tämä tutkimus liittyy osana Tielaitoksen ihminen  ja  tie kehittämisprojektiin. 
 Viime aikoihin asti tieprojekteja  on  toteutettu selkeän suunnittelija-  ja  päättä-

jävaltaisesti. Lopputulosten käyttäjät, siis todelliset asiakkaat, ovat "päässeett' 
kuultaviksi silloin, kun heidän taloudelliset joko ammattiin  tai  maa-alueisiin 
liittyvät etunsa ovat joutuneet hankkeen johdosta uhatuiksi. Nyt tätä perin-
teistä toimintamallia pyritään täydentämään. Tavoitteena  on  huomioida 
paikkakuntalaisten näkemykset entistä paremmin. Siis muidenkin kuin nii-
den, joiden taloudelliset edut ovat uhattuina. Tätä tietoa  on  etsitty erilaisin 
kysely-  ja  haastattelumenetelmin  sekä paikkakuntalaisten kanssa keskustel-
len. Tässä raportoitava tutkimus  on  kuitenkin ensimmäinen, jonka päällim-
mäisenä tavoitteena  on  tuottaa tietoa hikenneympäristön kokemisesta siten, 
että lähtökohtana  on  paikkakunnan asukkaiden näkökulma. 

Oleellista tällaisen tiedon tuottamisessa  on  pyrkiä mandollisimman hyvin 
ymmärtämään niiden ajatusmaailmaa, joille tiet  ja  hikenneympäristöt  suun-
nitellaan: mikä heille  on  tärkeää teistä  ja  liikenteestä puhuttaessa, kuinka 
keskeinen asema tiellä  ja  liikenteellä  on  heidän ajatuksissaan  ja  toimintaansa 
ohjaavana tekijänä, onko  tie  heille rasite  ja  uhka vai resurssi  ja  mandollisuuk-
sia antava tekijä. Lisäksi  on  huomattava, että samaan tiehen  ja liikenneympä-
ristöön  eri ihmisryhmät saattavat suhtautua hyvinkin eri tavoin. Suunnitteli-
jan kannalta  on  ilmeisen tärkeää tiedostaa, missä suhteissa eri ihmisryhmien 
käsitykset sekä kokemusmaailmat poikkeavat toisistaan  ja  miten näitä näke-
myksiä perustellaan. 

Tutkimuksessa pyrimme tuottamaan tietoa seuraavista aihepiireistä:  

(a) Mitä ihmiset tiestä  ja liikenneympäristöstä  yleensäkin ajattele-
vat, miten  he  näistä puhuvat, kuinka tärkeitä toimintaa jäsentäviä 
tekijöitä ne  kaiken  kaikkiaan ovat erilaisten ihmisryhmien elämäs-
sä?  

(b) Miten liikenneympäristö liittyy ihmisen asuinympäristöön  ja 
asuinpaikkakuntaan kohdistuviin arvostuksiim  Mitkä ovat ympä-
ristön jäsentämisen kannalta keskeiset käsitteet liikenneympäristös

-sä  ja  mitä ne erilaisille ihmisryhmille merkitsevät  ja  millainen  tunne- 
lataus niihin liittyy  

(c) Miten suhtaudutaan itse tiesuunnitteluprosessiin, siitä tiedotta-
miseen, millaisiksi omat vaikutusmandollisuudet koetaan  ja  millai-
seksi koetaan projekteja toteuttava tielaitos. 
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JOHDANTO: TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  JA  ONGELMA-ALUE 

Tutkimus  on  toteutettu  kvalitatiivisena analyysina  kolmella paikkakunnalla, 
joissa  tiesuunnittelmat  ovat valmistumassa  ja  keskustan ilmeen  kehittämis

-projektit käynnistymässä lähitulevaisuudessa. Nämä alueet ovat  Klaukkala, 
 Rantasalmi  ja  Kuhmo. Tutkimuksen  kenttätyövaihe, ryhmäkeskustelut,  to-

teutettiin  28.10.  -  12.11.1992.  Tuolloin  tutkimusalueilla  järjestettiin yhteensä 
 14  keskustelutilaisuutta. Nuorimmat osallistujista olivat  9  ja  vanhimmat yli 
 70  vuotiaita. Erikseen keskusteltiin myös  ammattiautoilijoiden  ja  liikunta- 

vaikeuksista kärsivien vanhusten kanssa. Lisäksi selvitettiin joulukuun alus-
sa Helsingissä  toteutetussa ryhmäkeskustelussa,  miten eri  vammaisjärjestö-
jen  edustajat  liikenneympäristön  ja sen  kehittämisen kokevat.  
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2 	TIIVISTELMÄ PAATULOKSISTA  JA  JOHTOPÄÄ- 
TÖKSET 

Tulokset  

Klaukkala  on  alueen rakenteen  ja  luonteen kannalta suuri "hikennepullistu
-ma",  ja sen  keskusta mielletään ei-kenenkään alueeksi (Villi Länsi). Keskustaa 

ympäröivät asuinalueet ovat privatisoituneita, viihtyisiä lähiöitä. Läpikulku
-tie  halkaisee lattean aukean  ja  päätien varsi muodostaa liikekeskustan, henki-

nen keskusta puuttuu. Suurin ongelma liikenteessä  on  päätien paha ruuh-
kautuminen, joka poliisin puuttumisen ohella aiheuttaa turvattomuutta. Lii-
kenneympäristön kokemista leimaavat kiukun, vaativuuden  ja vaillejää-
misen tunne. Yksityisauto  on Klaukkalassa  ehdottoman tärkeä kulkuväline 

 mm.  koululaisten kuijetusta varten. Jalankulkua harrastetaan mandollisim-
man vähän, lähinnä naiset kävelevät. Julkisen liikenteen yhteydet Helsinkiin 
ovat mainiot, kun taas asioimiskeskustaan (Nurmijärven kirkonkylä) melko 
heikot. Välimatkat koetaan sopivina pituuksiltaan, mutta ajallisesti ne ovat 
raskaita (liikenne tukkeutuu). Ohitustie puuttuu, joten läpiajajat (usein  vie-
raspaikkakuntalaisia)  muodostavat ongelman. Suhteessaan liikenneu-
udistuksiin Klaukkalan väki  on  kyllästynyt  ja jo  toivonsa menettänyt,  he  ovat 
"lapsipuolen asemassa". 

Klaukkalan  suunnitelman toteutuksella  on  jo  todella kiire. Suunnitelman 
tarjoama apu konkreettisiin liikenneongelmiin koetaan elintärkeäksi  ja  alu-
een tiesuunnittelijat tervetulleiksi. Kokonaisuudessaan alueella käytyjen kes-
kusteluiden perusteella suunnitelmasta syntyi kuitenkin  se  käsitys, etteivät 
liikenneongelmat  sen  avulla ratkea, ellei liikenne alueella oleellisesti vähene 
esim. ohitustien  tai  rautatien rakentamisen seurauksena. Alueen asukkaat 
ovat kärsineet niin kauan liikennekurjuudesta, että heiltä  on  mennyt usko 
suunnitelman toteuttamiseen samoin siihen, että suunnitelma toteutuessaan 
ratkaisisi ongelmat. Arviomme mukaan ollaan niin suunnitelman kuin  sen 
toteutuksenkin  kanssa myöhässä  ja  toisaalta liian  lievän  ratkaisun kanssa 
liikkeellä. Suunnitelma varmastikin parantaa kevyen liikenteen asemaa, mut-
ta autoliikenteen osalta  se tuonee  ainoastaan järjestyksen nykyiseen jonotuk-
sen kaaokseen, ei siis vähennä jonotusta. Klaukkalan liikenneongelmat koet-
tiin niin akuuteiksi, ettei saneerauksen esteettiseen puoleen kiinnitetty lain-
kaan huomiota. Tärkeintä  on  käytännöllisyys. 

Rantasalmi  on  sekä rakenteeltaan että luonteeltaan viihtyisä  ja  idyllinen, 
monipuolinen yhteisö, 'Onnellisten maa". Keskusta  on sijainniltaan  luonteva 

 ja sen  näkymät ovat perinteikkäät  ja  vaihtelevat. Liikennettä Rantasalmella ei 
juuri koeta ongelmalliseksi, vaikeuksia  on  lähinnä vanhuksilla. Myös liikku-
minen taajamissa  on  monipuolista: autot, pyörät, mopot, jalankulku,  trakto-
r.  Päivittäin käytetyt julkisen liikenteen yhteydet lähitaajamiin (Juva, Sa-
vonlinna) ovat välimatkoiltaan sopivat. Koululaiset kulkevat vanhempien 
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autoissa, kutsutakseissa  tai  linja-autoilla. Rantasalmen taajaman viihtyvyy-
den takaa toimiva ohitustie myös kesäisin, jolloin liikenne kasvaa huomatta-
vasti. Ongelmaryhmäksi liikenteessä mainittiin iäkkäät, mopoilla liikkuvat 
miehet. Suhtautumisessaan liikennemuutoksiin Rantasalmen väki  on  maa-
laisidyllistä kiinni pitävää  ja  muutosta jonkin verran vastustavaa, kuitenkin 
uteliaisuus  ja  "tuore suhtautuminen"  on  myönteistä. 

Rantasalmen suunnitelma koetaan viimeistelyasteeltaan yliampuvaksi koet-
tuihin, paikallisiin tarpeisiin nähden. Uusi ilme tuntuu ihanteelliselta kenelle 
tahansa kaupunkilaiselle, joka ulkopuolisin silmin sitä arvioi. Paikkakunta-
laiset suunnitelma  sen  sijaan yllättää korkealla viimeistelyasteellaan  ja tekni-
syydellään. Vaikutelmaksi  jäi, että pelkistetympi  ja  edullisempi ratkaisu olisi 
sopinut tähän maalaistaajamaan paremmin. Tuntuukin siltä, että Rantasal-
men taajamasaneerauksessa ollaan liikkeellä etuajassa  ja  tarjotaan ratkaisua 
ongelmaan, joka ei vielä ole laajemmalle yleisölle ajankohtainen. 

Kuhmo  on  "saareke erämaassa", keskustaan  ja "perukkaan"  jakaantunut  kor-
pikylä  (oikeastaan kaupunki). Siellä  on  hyvät palvelut. Nykyisen keskustan 
sijainti  on pääteiden  risteyksessä. Keskusta  on näkymältään  tiivis, korttelit 
ovat pieniä kapeine sivukatuineen. Tyypillistä liikenteessä  on kyräily  ja  ih-
mettely sekä varomattomuus. Pahimmaksi ongelmaksi koetaan  nuorten 'rin-
ginajo"  taajamissa. Klaukkalan tapaan yksityisauto  on  ehdottoman tärkeä. 
Poikkeuksena muista kohteista potkukelkkaliikennettä  on  talvisin runsaasti. 
Matkat lähialueille ovat pitkät, parhaassa asemassa  matkojen  suhteen ovat 
koululaiset. Huonokuntoinen ohitustie ei juurikaan ole käytössä edes kesäi-
sin, jolloin liikenne kasvaa  turismin  myötä. Ongelmallisiksi liikenteessä koe-
taan nuoret "ringinajajat", kevyen liikenteen sekavuus kokonaisuutena  ja 

 autoilijoiden kohdalla harjaantumattomuus. Kuhmolaisten asenne liikenne- 
muutoksiin  on  asiallinen  ja  käytännöllisyyttä korostava, mutta liiallista  ko-
reutta mitätöivä.  

Kuhmon suunnitelma  on  ratkaisu moniin asukkaiden kokemiin todellisiin 
ongelmiin. Suunnittelma  ja sen  toteutus ovat Kuhmossa myös ajallisesti oi-
keassa suhteessa toisiinsa. Asukkaita miellyttää eniten suunnitelman käytän-
nöllinen puoli. Vastaavasti suunnitelman esteettinen puoli hyväksytään  vain 

 varauksin. Pelko kohdistuu siihen, että korpikaupungista tulee liian siro. 

Suunnittelun prosessit 

Paikkakunnan asukkaille taajaman saneerausprojektit ovat ainutiaatuisia ko-
kemuksia, ehkä juuri tästä syystä ongelmaksi nousee usein suunnittelijoiden 

 ja  asukkaiden välisessä kommunikaatiossa yhteisen kielen puuttuminen. 
Avoimissa keskustelutilaisuuksissa kiinnostus rajoittuu yleensä omaan tont

-tim ja koko  yhteisölle tärkeät  asiat  jäävät keskustelun ulkopuolelle. 
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Suunnitteluprojekteihin  suhtautumisen nykytilanne kääntyy monessakin 
mielessä kommunikaatio-  ja viestintäongelmaksi.  Miten saada selville suun-
nitteluun tarvittavat  riittiiviit  perustiedot asukkailta  ja  miten vastavuoroisesti 
kommunikoida heille suunnitteluprojektien rajat  ja  mandollisuudet sekä val-
mis suunnittelma. Useimmiten myös asukkaille  jää  epäselväksi, kuka todella 
suunnitelman tekee  ja  vastaa siitä. Suunnitelman yksityiskohdista esiintyy 
paljon epätietoisuutta, samoin  sen  toteutuksen aikataulusta. 

Arviomme mukaan kommunikaatiota asukkaiden  ja  suunnittelijoiden välillä 
tarvitaan kandella hyvin erilaisella tasolla, joita kutsumme  mikro- ja makro-

tasoksi. Mikrotasolla  toimii kaksisuuntainen kommunikaatio; suunnittelija in-
formoi asukasta, kauppiasta jne, joka antaa suunnittelijalle lisätietoa  tai  esit-
tää vaatimuksia. Vastaava suora kaksisuuntaisuus  on  kuitenkaan mandoton-
ta makrotasolla eli  koko  yhteisön puitteissa.  Koko  yhteisölle tärkeät yhteiset 

 asiat  jäävät välittymättä suunnittelijoille (millaisen ilmeen  me  haluamme). 
Toisaalta asukkaille  jää  myös välittymättä alueen todellinen tuleva ilme. 
Mikrotasolla kommunikaatio perustuu keskusteluun suunnittelijan  ja  asuk-
kaiden välillä. Makrotasolla tarvitaan tutkijoita tuikkeina  ja  viestinnän teki-
jöitä palautteen antamisessa. 

Tyypillinen makrotason asia  on  alueen identiteetti, joka voisi toimia hyvänä 
suunnittelun lähtökohtana. Siitä ei kuitenkaan suunnittelija saa tietoa suo-
raan asukkailta kysymällä. Identiteetin muodostumisen kannalta ovat tär-
keässä asemassa paikkakunnalla vallitsevat perusarvot. Identiteetin muodos

-tummen  on  pitkä prosessi  ja  se  rakentuu eri paikkakunnilla hyvinkin eri 
tavoin  ja  erilaisista elementeistä. Tässä suhteessa kaikki alueet ovat yksilölli

-sia.  

Paikkakunnan ilmeeseen vaikuttavat tiehankkeet ovat potentiaalirien uhka 
 sen identiteetille.  Uusi  tie  ja sen oheisilmiöt  saattavat hyvinkin loukata jotain 

sellaista, mikä  on  paikkakunnalle täysin omaa  ja  siihen lähes elimellisesti 
kuuluvaa. Varsinkin,  jos liikenneongelmat  eivät ole akuutteja, muutoksia 
usein vastustetaan voimakkaastikin. Tämä ns. muutosvastarinta ei liity  vain 
taajamahankkeisiin,  vaan  on perusinhimmillinen  piirre. Muutosvastarinnan 
lieventämiseen  ja  kääntämiseen yhteistyöksi  on  olemassa erilaisia keinoja. Ne 
ovat kuitenkin pelkkiä keinoja. Tärkeää  on  kuitenkin tiedostaa suunnittelu- 
prosessin päämäärät, asukkaiden todelliset tarpeet  ja  kokemukset sekä alu-
een liikenneturvallisuuden taso. Vasta silloin muutosvastarintaa voidaan 
ryhtyä käsittelemään.  Se  voidaan nähdä asukkaiden oikeutettuna huolena 
alueensa identiteetin  ja  ilmeen säilymisestä,  jota  on  pyrittävä kunnioitta-
maan.  Tai se  voidaan nähdä väärin perustein syntyneeksi, itsekkääksi tavaksi 
suhtautua muihin tielläliikkujiin. 
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Suunnitteluprosessissa  välttämättömän vuorovaikutuksen  ja  molemminpuo-
lisen ymmärtämisen edistämiseksi suunnittelua kannattaa arvioida tiedon-
välityksen näkökulmasta. Tässä prosessissa  on  suunnittelijan  

(A) saatava käsitys asukkaiden tarpeista  ja liikkumisreiteistä  

(B) saatava käsitys alueen maankäytöstä  ja  nykyisistä liikenneoloista  

(C) kyettävä alueen paikallisidentiteetin huomiointiin.  

(D) kyettävä muutosvastarinnan tunnistamiseen, tiedostamiseen  ja 
 käsittelyyn sekä  sen  positiivisissa että negatiivisissa ilmenemismuo-

doissa  

(E) hallittava kaksisuuntainen tiedonvälitystehtävä sekä suunnitel-
man konkreettisia yksityiskohtia käsittelevällä mikrotasolla että ih-
miskeskeistä näkökulmaa edustavalla makrotasolla. 

Näin nähtynä suunnittelun mikrotasolla tiedonvälitys tuntuu toimivan pa-
remmin kuin makrotasolla. Mikrotason kommunikaatiota voidaan tehostaa 
ryhmäkäyttäytymisen hallintaa  ja  johtajuutta kehittämällä.  Sen  edelleen ke-
hittäminen ei kuitenkaan edesauta kommunikaatiota kuvaamallamme  mak-
rotasolla. 

Makrotasolla  kommunikointi edellyttää laadullisesti erilaista otetta.  On  ym-
märrettävä tunnetason asioita, joiden esille saaminen edellyttää erillistä tutki-
musta  ja  herkkää analyysia alueen asukkaille tärkeistä asioista. Tuossa ana-
lyysissa liikenne  ja  tiestö  on  suhteutettava kokonaisuuteen sekä tulkittava 
ihmiskeskeisesti, ei liikenneoloista lähtien.  

Sen  tehtävä  on  siis päinvastainen kuin alueita vertailevien liikennetutkimus
-ten,  jotka paljastavat todellisen saneerausten tarpeen. Ihmiskeskeinen ana-

lyysi pyrkii tavoittamaan ne perusteet, jolla voidaan päättää saneerauksen 
tyyli  ja viimeistelyaste.  

Toisaalta makrotasolla  on  pystyttävä viestimään asukkaille alueen tuleva 
ilme. Koska suunnitelmassa puututaan sekä alueen rationaalisiin piirteisiin 
että tunnelmiin, edellyttää suunnitelmien kokonaisvaikutelman välittäminen 
varta vasten suunniteltua viestintää.  Sen  suunnittelussa  on  huomioitava vies-
tinnän erilaiset kohderyhmät, heidän suhteensa liikenteeseen, liikkumiseen 

 ja tiestöön.  Samoin  on  tehtävä viestinnälle todella selkeät tavoitteet; millaisiin 
vaikutuksiin pyritään eli mitä ihmisten halutaan ajattelevan  ja  tuntevan vies-
tinnän tuloksena sekä miten heidän odotetaan käyttäytyvän. 
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3  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

3 .1  Tutkimusmenetelmä 

Suhtautumista liikenneympäristöön voidaan mitata kysely-  ja haastattelutut-
kimusten  avulla monin eri keinoin  ja tekniikoin.  Tutkittaessa ihmisen koke-
musmaailmaa lomaketekniikat  sen  sijaan eivät ole kaikkein antoisimpia. 
Käytettäessä lomaketekniikoita mitataan nimittäin liian helposti asioita, jotka 
suunnittelijoiden mielestä ovat tärkeitä. Liikenneympäristön kokemista näin 
tutkittaessa tutkimuksen kohteet,  tie  ja  liikenne, nousevat helposti liian kes-
keiseen asemaan. Näin ei saada oikeaa kuvaa siitä, miten ihmiset suhteutta

-vat liikenneympäristön  mielessään  koko  heitä ympäröivään maailmaan. 
Hyvä esimerkki käsitteistöjen erilaisuudesta  on  jo  tutkimuksen keskeisin 
käsite, liikenneympäristö. Käsitteenä  se  edustaa puhtaasti suunnittelijoiden 
kieltä. Ihmiskeskeisesti asiaa tarkastellen ei voida olettaa, että ihmiset spon-
taanisti käyttäisivät tätä samaa yläkäsitettä. Tämän vuoksi tutkimustilanteis

-sa  onkin tutkittava eri ihmisryhmien käsityksiä asuinympäristöstä, koulu-  ja 
työmatkoista,  tavoista viettää vapaa-aikaa. Nämä neljä hyvin erilaista funk-
tiota  on  suunnittelijan helppo jäsentää liikenneympäristöinä. "Tavalliselle 
ihmiselle" liikenneympäristö voi käsitteenä olla  sen  sijaan hyvinkin rajaava. 

Myös liikennettä koskevat tiedontarpeet jakautuvat kahteen pääluokkaa, laa-
dullisiin  ja määrällisiin.  Halutaan joko tietää mitä tapahtuu  tai  kuinka yleistä 

 on,  että näin tapahtuu. Kvalitatiiviset eli laaduffiset menetelmät vastaavat 
kysymyksiin 'mitä', 'miksi'  tai  'kuinka'. Mutta ne eivät vastaa kysymykseen 
'kuinka monta'  /5/.  Mittaavat eli kvantitatiiviset menetelmät (esim. useat 
lomaketekniikat) pyrkivät puolestaan vastaamaan mandollisimman tuotetta-
vasti määrällisiin kysymyksiin kuinka monta, kuinka usein, miten voimak-
kaasti. 

Kvalitatiivisten  tutkimusten käyttö Suomessa  on  jo  vakiintunut yrityselämää 
palvelevien tutkimusten yhtenä vaihtoehtona.  Kovin  tavallista ei näiden 
käyttö kuitenkaan ole. Suomen liike-elämää palvelevista markkinointitutki-
muksista tehtiin vuonna  1991 vain 6  prosenttia kvalitatiivisina analyyseina, 
Euroopan keskiarvon ollessa  16  prosenttia  /4/.  

Nämä menetelmät eivät sinänsä ole ristiriidassa keskenään. Kvalitatiiviset  ja 
kvantitatiiviset  menetelmät  vain  tuottavat erilaista tietoa. Edellisillä kartoite-
taan ilmiöitä sekä niiden piirteitä  ja  taustoja. Jälkimmäisillä puolestaan mita-
taan ilmiöiden yleisyyttä  ja  voimakkuutta. Molempia tarvitaan, mutta suun-
nittelijan työn kannalta  on  usein huomattavasti tärkeämpää ymmärtää ihmis-
ten käyttäytymistä kokonaisuutena sekä  sen  taustoja  ja  vaikuttimia kuin 
saada tarkkoja vastauksia kysymyksiin, jotka eivät ehkä ole "asiakkaan" siis 
tienkäyttäjän  ja liikenneympäristössä  elävän ihmisen kannalta kaikkein kes-
keisimpiä. 
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Molempia tarvitaan myös siksi, että mittaaminen tapahtuu luotettavimmin 
vasta sitten, kun mitattavat ilmiöt tunnetaan. Luonnollisesti  on  olemassa 
myös ilmiöitä, joita ei koskaan kyetä mittaamaan. 

Jotta päästäisiin mandollisimman lähelle ihmisten aitoa kokemusmaailmaa 
käytetään tässä tutkimuksessa kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutki-
mukseen tarvittava aineisto kootaan iyhmäkeskustelujen avulla. Kvalitatiivi-
silla tutkimusmenetelmillä etsitään laaduilisia eroja erilaisten ihmisryhmien 
näkemyksistä, mielikuvista, kokemuksista, tunnereaktioista sekä ajatus-  ja 
toimintamalleista.  Näin pyritään tavoittamaan  

(a) Mandollisimman laajasti  koko  inhimillisen toiminnan kirjo eli vas-
taamaan kysymykseen, mitä ihmiset todella tekevät (ilman ohjaavia 
lomaketekniikoita).  

(b) Käyttäytymistä ohjaavat tekijät eli vastaamaan kysymykseen, mik-
si ihmiset ihmiset toimivat niin kuin toimivat (tärkeää  on esim  erottaa 
sosiodemografisten tekijöiden vaikutukset ympäristövaikutuksista)  

(c)Ihmisten toimintamallit eli miten ihmiset todella käyttäytyvät (mi-
ten erilaisia kulkuvälineitä käytetään, miten tehdään ostokset jne) 

Ryhmäkeskustelua  käytettäessä  5 - 8  toisilleen tuntematonta ihmistä kutsu-
taan keskustelemaan tutkimusongelman aihepiiristä. Keskustelu kestää esim 

 1.5  tuntia. Tässä tutkimuksessa tällaisia ryhmiä järjestettiin yhteensä  15  kap-
paletta. Tutkimusprosessi, jossa menetelmänä käytetään ryhmäkeskustelua, 
etenee seuraavasti:  

(1)  Perussuunnittelu.  Aluksi  on  tunnistettava  ja  määriteltävä perusteellisesti 
tiédontarpeet, tutkittaviin alueisiin liittyvät yleiset  ja hikennesuunnittelun 

 kannalta oleelliset perustiedot sekä määriteltävä kohderyhmät, joita tutki-
muksessa halutaan lähestyä. Tässä vaiheessa määritellään tutkimusta  oh  jaa- 
vat perushypoteesit  alueittain  ja kohderyhmittäin  sekä laaditaan näiden pe-
rusteella keskustelurungot (ks.  lute 1) ryhmäkeskusteluja  varten. Perussuun-
nitelman yhteydessä laaditaan myös kenttä työsuunnitelma sekä määri-
tellään tutkimuksen aikataulu. Perussuunnitteluvaiheessa korostuu tutki-
muksen tilaajan  ja  tutkijoiden yhteistyön merkitys. Tutkijat tarvitsevat suun-
nitteluprosessia varten huomattavasti yksityiskohtaista tietoa tutkittavista 
alueista  ja  myös itse suunnitteluprosessista, jotta tutkimuksessa voidaan en-
sinnäkin keskittyä suunnittelun kannalta relevantteihin seikkoihin. Toisaalta 

 on  tarpeen löytää suunnittelijoiden tapa toimia sekä nähdä millaisissa sei-
koissa ihmiskeskeisen ajattelun painottaminen parhaiten edesauttaisi suun-
nittelua. 
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Näillä kaikilla tutkimuksen alkuvaiheessa käydyilä keskusteluilla  on  oleelli-
nen merkitys tutkimuksen onnistumisen kannalta. Mitä paremmin eri näkö- 
kantojen taustat ovat tiedossa, sitä paremmin voidaan tutkimuksen avulla 
analysoida ongelma-aluetta  ja  tämän perusteella tehdä toimintaa ohjaavia 
johtopäätöksiä.  

(2)  Kenttätyön toteuttaminen sisältää useita erilaisia vaiheita:  

(a) Ryhmäkeskustelutiojen varaaminen tutkimuspaikkakunnilta.  Tässä tut-
kimuksessa keskustelut järjestettiin koulussa (Klaukkala), kunnantalolla 
(Rantasalmi)  ja  kaupungintalolla (Kuhmo).  

(b) Ryhmäkeskusteluihin kutsuttavien  henkilöiden valintahaastattelut sekä 
keskustelupaikoile kutsuminen. Näissä haastatteluissa varmistetaan, että 
keskusteluiden osanottajat edustavat oikeita ikä-  ja ammathryhmiä  sekä 
muita tutkimuksen kannalta tärkeitä kriteerejä.  

(c) Ryhmäkeskustelun  vetäjänä toimii aina tutkija, joka myös nauhoittaa 
tilaisuuden.  Hän  ohjailee ryhmätilannetta säädellen sitä niin, että pysytään 
tutkimuksen aihepiirissä. Tavoitteena  on  saada ihmiset vapautumaan  ja  osal-
listumaan mandollisimman spontaanisti asioiden käsittelyyn iyhmissä. Va-
pautuneen  tunnelman  kannalta  on  tärkeää, että ryhmä ei ole liian suun.  Jo 10 

 hengen ryhmän moni kokee andistavan suureksi, mikä näkyy tilanteen muo-
dollisena kokousmaisuutena. Toisaalta  on  tärkeää, että ryhmä kokee kes-
kustelun vetäjän sosiaalisesti läheiseksi. Tärkeä seikka  on  esimerkiksi tutki-
jan pukeutuminen.  'Duunariporukkaa"  ei kannata mennä jututtamaan kra-
vatti kaulassa eikä yritysjohtajia farkut jalassa. Keskustelutilanteessa tutkijan 

 on  myös erottauduttava ryhmästä.  Hän  ei saa esittää jyrkästi omia mielipitei-
tään  ja  hänen  on  pysyttävä avoimena kaikille näkemyksille. 

Keskustelutilanteessa edetään ennalta sovitun keskustelurungon puitteissa 
(ks.  lute 1).  Rungon noudattaminen ei kuitenkaan ole orjallista. Tärkeintä  on 

 koko  ajan pysyä tutkimuksen ongelma-alueen kannalta oikeissa aihepiireissä 
 ja  pystyä käsittelemään myös osanottajien uusia  ja  tuoreita näkökulmia. 

Usein ryhmissä nouseekin esiin uusia aihepiirejä, joita voidaan tarpeen mu-
kaan sisällyttää myöhemmin toteutettavien ryhmäkeskusteluiden runkoon.  

(3)  Tutkimusaineiston  analyysivaiheessa nauhoitukset puretaan  ja  testataan 
työn kuluessa kehitetyn tulkintaskeeman toimivuutta. Analyysivaiheessa 
tutkija toimii tulkkina.  Hän  kääntää käsitteet, joilla ihmiset kokemuksistaan 
puhuvat  ja  käyttäytymistään perustelevat, yleisemmälle tasolle  /6/.  Näin 
löydetään yhtäläisyyksiä  ja  eroja tutkittavien paikkakuntien  ja  ihmisryhmien 

 välille sekä pystytään ymmärtämään erilaisten ilmiöiden syntymistä, kehi-
tystä  ja  taustoja. 
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(4) Tulosten  raportointi  suoritetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kitjalli
-sen  raportin laajuus riippuu luonnollisesti tutkittavan aihepiirin laajuudesta 

 ja  ryhmien määrästä. Kuvailevaa tietoa  ja  tarinoita keskusteluissa kertyy 
valtavasti. Raportissa esitetään tutkimusongelman kannalta oleelliset tulok-
set  ja  näiden tulkinnat. 

Tulosten suullinen esittelytilaisuus  on  avoin keskustelu. Siellä esitellään tut-
kimuksen päätulokset, tärkeimmät aluekohtaiset  ja  eri kohderyhmiä koske-
vat tulokset sekä alustetaan keskustelu tutkimuksen perusteella tehtävissä 
olevista johtopäätöksistä.  

(5) Johtopäätökset  ja  suositukset  täsmennetään lopulliseen muotoonsa kir-
jallisen raportin valmisteluvaiheessa. Toimenpidesuositusten tavoitteena  on 

 varmistaa, että liikenneympäristön suunnittelussa huomioitaisiin mandolli-
simman tarkoin eri kohderyhmien tarpeet, näkemykset, omaksumiska-
pasiteetti  ja  resurssit.  

3 .2  Perushypoteesit  ja tutkimusasetelma 

Perushypoteesit ja  kysymyksenasettelu 

Tutkimuksen suunnittelussa lähdettiin siitä, ettei liikennettä pidetä välttä-
mättä yhtä tärkeänä puheenaiheena kaikissa tutkittavissa kohderyhmissä. 
Itsestään selvänä pidettiin kuitenkin  jo  alusta alkaen sitä, että kaikki, jotka 
yleensäkin itsenäisesti liikkuvat, omaavat jonkinlaisen käsityksen oman 
paikkakuntansa liikenteestä. Jotta saataisiin selville, kuinka keskeisellä sijalla 
liikkuminen  ja  liikenne eri ihmisryhmien mielessä  on  ja  miten oman kotipaik-
kakunnan liikenneympäristö koetaan, jäsennettiin tutkimuksen ongelma- 
aine seuraavasti  

A.Millainen emotionaalinen suhde kotipaikkaan vallitsee eri paikkakunnilla. 
Kuinka kiintyneitä  ja  sitoutuneita ollaan omaan asuinpaikkakuntaan  ja  miten 
siellä viihdytään  

B. Millainen  on  eri ihmisryhmien toiminnallinen suhde asuinpaikkaansa. 
Miten paikkakunta jäsennetään liikkumisen kannalta, miten kuljetaan pai-
kasta toiseen  ja  miten liikenne jäsentyy ajallisesti.  

C. Miten suhtaudutaan oman asuinpaikkakunnan muuttumiseen. Millaisista 
tekijöistä koostuu kotipaikkakunnan identiteetti. Onko mandollinen muutos 
tapahtunut hyvään vai huonoon suuntaan. Koetaanko asuinpaikan identi-
teetti uhatuksi.  

D. Millaisiksi koetaan kulkuyhteydet  ja  -mandollisuudet oman paikkakun-
nan sisällä. Millaisiksi yhteydet lähikaupunkeihin. Millaista  on asiointi  kau-
poissa, millaisiksi koetaan ruuhka-ajat  ja  eri kulkuvälineiden käyttö 
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E.  Tieympäristöön  suhtautuminen  ja  oman paikkakunnan liikenneympäris-
tön jäsentäminen  ja  kokeminen. Kotipaikkakunnan keskustan liikenneympä-
ristön kokeminen. Miten teistä  ja  liikenteestä puhutaan. Mitkä konkreettiset 
kohteet vaativat korjauksia  ja  parannuksia. Kuinka tietoisia ollaan paikka-
kunnalle tehdyistä uusista tiesuunnitelmista  ja  miten niihin suhtaudutaan. 
Miten tiestön parantaminen suhteutetaan muihin paikkakunnan tärkeiksi 
koettuihin kehityskohteisin. 

Tutkimusasetelma  

Tutkimus toteutettiin kolmella paikkakunnalla, Kuhmossa, Rantasalmella  ja  
Klaukkalassa  siten, että jokaisella paikkakunnalla saatiin käsitys tärkeimpien 
väestöryhmien tarpeista  ja  kokemuksista liikenneympäristön suhteen. Kvali-
tatiivisten tutkimusten näytteitä ei muodosteta tilastollisen edustavuuden 
periaatteiden mukaisesti, vaan näytteet ovat aina harkinnanvaraisia. Harkin-
ta perustuu luonnollisesti aina aihepiirin tuntemukseen  ja  teoreettiseen hal-
lintaan. Tutkimusotteena kvalitatiivinen, ymmärtämään pyrkivä, menetelmä 

 on  useisiin kvantitatiivisiin menetelmiin verrattuna myös suhteellisen  raskas 
ja aikaavievä.  Näin  ollen  tutkimuksen näytteen muodostuksessa kannattaa 
aina keskittyä suunnittelun kannalta oleellisimpiin ryhmiin. 

Perushypoteesina  tutkimuksen näytteenmuodostusta ajatellen pidettiin sitä, 
että ihmisen elämäntilanne  ja  siihen liittyvät sosiaaliset roolit vaikuttavat 
oleellisesti siihen, miten ihminen liikenneympäristönsä kokee. Tällä perus-
teella näytteenmuodostuksessa sovellettiin kahta peruskriteeriä, jotka ovat 
alue  ja  elämänvaihe. Elämänvaihe määriteltiin kanden peruskriteerin, iän  ja  
perheen tyypin perusteella. Tämän lisäksi tutkimusasetelmassa huomioitiin 
muutamia liikennesuunnittelun kannalta tärkeitä erityisryhmiä. Kolmella 
tutkimusalueella Kuhmossa, Rantasalmella  ja  Klaukkalassa  toteutettiin ikä-
ryhmittelyn suhteen vertailukelpoinen tutkimusasetelma. Tutkimuksessa to-
teutettiin elämänvaiheteorioiden / 10/3/mukaan seuraava ikäluokittelu, 
joka  on  mielekäs myös liikennekäyttäytymisen kannalta:  

10  -  13  vuotiaat lapset, jotka liikkuvat  jo  suhteellisen itsenäisesti  kodin  lähi- 
alueilla, pyöräilevät  ja  käyttävät myös julkisia kulkuneuvoja.  

16 -22  vuotiaat nuoret, jotka asuvat vielä kotonaan, käyvät koulussa, työssä 
 tai  opiskelevat. Käyttävät ajoneuvoja  ja  viettävät hyvin vapaa-aikakeskeistä 

elämää. Eivät ole enää eivätkä vielä sitoutuneet kotipaikkakuntaansa. Heidän 
elämänsä  on  tärkeässä aikuisuuden murrosvaiheessa.  

28-45  vuotiaat perheelliset, joiden elämä alkaa vakiintua, perhe  on  elämässä 
 ja arvostuksissa  keskeisellä sijalla, mutta samanaikaisesti tässä elämän vai-

heessa korostavat  kodin  ulkopuoliset vastuut (työ, luottamustoimet jne). 
Autoistunut, paljon erilaisissa tehtävissä  ja  asioissa liikkuva ikäryhmä. 
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55  -  65  vuotiaat ikäihmiset,  joiden elämä  on  jo  asettunut uomiinsa  ja  lapset 
ovat lähteneet kotoa. Ikäryhmä, jossa elinympäristön muutokset huolestutta-
vat enemmän kuin aikaisemmissa ikäryhmissä. Ehkä myös ikä, jossa muu-
toksiin suhtaudutaan kriittisemmin  ja  laajemman elämän kokemuksen myö-
tä analyyttisemmin. 

Lisäksi toteutettiin kaksi ryhmäkeskustelua ammatikseen autoa ajavien kes-
kuudessa sekä yksi ryhmäkeskustelu liikuntavaikeuksista kärsivien eläke-
läisten keskuudessa. 

Vammaisten näkökulmaa liikenneympäristöön kartoitettiin vielä erillisessä 
liikunta-  ja  näkövammaisten liittojen edustajien keskuudessa järjestetyssä 
keskustelutilaisuudessa. 

Taulukko  1:  Tutkimusasetelman  mukaiset ryhmithaastattelut eri paikkakunnilla ikä -
luokittain. 

Ikäiyhmä  Kuhmo Rantasalmi  Klaukkala  

10- 12  vuotiaat  I  ryhmä  1  ryhmä  I  ryhmä  

16-22  vuotiaat  -  1  ryhmä  1  ryhmä  

28-45  vuotiaat  1  ryhmä  I  ryhmä  I  ryhmä  

55-65  vuotiaat  I  ryhmä  1  ryhmä  I  ryhmä 

Eläkeläiset  I  ryhmä  - - 

Ammattiautoilijat  I  ryhmä  -  I  ryhmä  
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3 .3  Tutkimuksen näyte 

Tutkimuksen ryhmien peruspiirteet kolmella tutkimusalueella Klaukkalassa, 
Rantasalmella  ja  Kuhmossa esitetään seuraavan sivun taulukossa. Demogra-
fisten piirteiden lisäksi  on  taulukoitu  jokaisen osanottajan aikaisemmat 
asuinpaikkakunnat sekä tavallisesti käyttämät kulkuvälineet. 

Ikäryhmissä  esiintyy tavoitteeseen nähden muutaman vuoden eroja. Esimer -
kiksi  lo  -  12  vuotiaiden  ryhmä muodostuu  9  -  13  vuotiaista. Erolla ei kuiten

-ban  ole merkitystä käytännössä,  sillä perusteiltaan ikäryhmittely  toimi hy-
vin. Seuraavan sivun taulukossa esitetyt ikäryhmät ovat todelliset, raportissa 
esiintyvissä lainauksissa käytetään  sen  sijaan tutkimusasetelman mukaisia 
ikäluokituksia. Lainauksissa  on  aina tieto siitä, missä ikäryhmässä  ja millä 

 paikkakunnalla ao. asia  on  tullut  esiin. Ikäryhmiin viitataan seuraavasti:  

10  -  12-vuotiaat: lapset  
16  -  22-vuotiaat: nuoriso  
28  -  45-vuotiaat: perheelliset  
55  -  65-vuotiaat: ikäihmiset 
Eläkeläiset 
Ammattiautoilijat 
Vammaisjärjestöt 

Vammaisjärjestöistä  olivat edustettuina Näkövammaisten keskusliitto, mya-
lidiliiton Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP)  ja  Kynnys  ry. 
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Kuvat  1  ja  2:  Klaukkalan  keskustaa 
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4  KOLME MAAILMAA 

Luomme aluksi katsauksen kolmeen tutkittavaan paikkakuntaan  liken-
neympäristön  kokemisen kannalta oleeffisiin asioihin keskittyen. Pyrimme 
tiivistämään alueiden asukkaiden näkemyksistä yleiskuvan siitä, millainen 

 on  heidän 

-  emotionaalinen suhteensa kotipaikkaansa 
- toiminnaffinen suhteensa kotipaikkaansa 
- mielikuvansa  paikkakunnan kehittymisestä 
- käsityksensä kulkuyhteyksistä  ja  palveluista 

sekä yleisen käsityksen siitä, mikä  on  teiden rooli  ja  merkitys jokapäiväisessä 
elämässä eri alueilla.  

4 .1 	Privatisoitunut VilD  Länsi  - Klaukkala 

Klaukkala  on  kasvanut voimakkaasti  ja  hallitsemattomasti  1970-luvulta läh-
tien.  Sen  uusille rivitaloalueille ovat muuttaneet monet muualta Suomesta 

 ensin  Suur-Helsingin alueelle muuttaneet. Yhteisön vanhaan maantiehen pe-
rustuva perusrakenne  on  murtunut. Liikenteeltään Klaukkala  on  vilkas  alue. 
Vuorokausiliikenne  on  noin  10 000  ajoneuvoa, josta läpiajon osuus  on 3 000 - 
4 000. Klaukkalassa on  nyttemmin kaksi hyvin erilaista maailmaa, voimak-
kaan maantien molemmin puolin kasvanut kauppojen, pankkien  ja  palvelui-
den kaoottisen tuntuinen maailma  ja  toisaalla metsien siimeksessä, omissa 
oloissaan joukko yksityistyneitä rivi-  ja pientaloalueita. 

Yksityistyminen  on  oleellinen Klaukkalaa kuvaava piirre.  Sillä  tarkoitetaan, 
että alue koostuu toisistaan hyvin selkeästi erottautuvista asuinalueista, jotka 
sinänsä koetaan viihtyisiksi mutta, joilla ei ole keskinäisiä yhteyksiä eikä 
psykologista  tai  henkistä keskusta. Klaukkalan keskus  on  ainoastaan  liken-
teellinen,  usein vielä andistavaksi koettu läpiajo-  tai pistäytymispaikka,  jossa 
saatavilla ovat lähinnä koulu-, liikunta-  ja terveyspalvelut.  Muut kunnalliset 
palvelut  on  haettava Nurmijärveltä. Ostokset suoritetaan usein oman yh-
teisön ulkopuolella, Vantaalla  tai  Helsingissä. Ympäröivät alueet ovat erittäin 
tuttuja kaikille, koska Klaukkalan ulkopuolella työssäkäynti  on  tavallista. 

Emotionaalinen suhde kotipaikkakuntaan tuntuu Klaukkalassa rajoittuvan 
vahvasti omaan asumiseen  ja  korkeintaan omaan omakoti-  tai rivitaloaluee-
seen.  Niillä viihdytään, mutta Klaukkalan yleisilme rinnastetaan Kaimotta-
reen  ja Hirviöön.  Keskusta  on  "hirviö"  ja  yksityiset, viihtyisät asuinalueet 
syrjemmällä "kaunotar". 
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-  "ja  on se  kun täällä  on  uusia liikekeskuksia, niin ne  on  kaikki ihan erilaisia" 
- "kun ei oo mitään samaa" 
-  "on  tehty keltaisesta peilistä  ja KOPpi  rakensi kaakelitalon" 
-  "silloin kun rakennettiin  sillä  ei ollut oikeastaan mitään väliä" 
-  "joku tekee omakotitalon syrjään, niin sanotaan minkä  värmen  katto saa olla, 

 mutt nää  pankit saa vetää millaiset haluaa"  
K:  "tyypillistä että kaikki  on  erilaista. Miten tähän sopii nuo hienot  sä-
vysävyyn omakotitalot"  
-"niin mutta ne ei näy tänne, ne  on  metsässä" 
-  "ensin  tehtiin  tie,  talot sitten ripoteltiin kuin taivaasta aivan mihin sattui  ja 

 miten päin vaan, kokonaisuus siinä unohtui eikä järki paljon päätä pakotta
-nu 

-"tääon  kuin kaunotarja hirviö"  (Ammattiautoilijat, Klaukkala) 

Yksittäisiä asutusalueita pidetään kauniina  ja  niiden luontoa arvostetaan. 
Keskustaan sensijaan suhtaudutaan melko välinpitämättömästi. Kukaan ei 
koe asiakseen  sen  ilmeen kehittelyä. Keskustasta käytyä keskustelua leimaa 
myös tietty voimattomuus sekä lähinnä kunnallispolitiikkaan painottuva 
hurtti huumori, josta esimerkkinä ovat alueelle tyypilliset "aaveilmiöt": 

-  Linja-autoasema,  jota  ei käytetä 
- Matkahuolto,  joka ei toimi 

Terveysaseman bussipysäkki,  jota  käytetään vaikka 
sitä ei ole merkittykään 

Nämä aaveilmiöt, jotka virallisesti ovat olemassa olematta sitä kuitenkaan 
käytännössä  (tai  päin vastoin), ovat asioita, jotka ovat suunniteltu huonosti 

 tai  joiden toteutus  on  jäänyt puolitiehen. Ne ovat omiaan murentamaan 
asukkaiden uskoa alueen hallittuun kehitykseen. Aaveilmiöt  ja  alueen ylei-
semminkin hallitsemattomaksi koettu kehitys yhdessä yksityistyneen asu-
mistavan kanssa osoittavat, ettei oikeastaan ketään todella kiinnosta Klauk

-kalan  kokonaisvaltainen  ja  hallittu kehittäminen, tärkeämpää  on  jokaisen 
henkilökohtainen viihtyvyys  ja  hyvinvointi. Klaukkalan aluelehdessä kun-
nanjohtaja toteaakin, että johdonmukaisen keskustasuunnitelman toteutu-
mista  on  jarruttanut kyläläisten (lähinnä eri taajamien) keskinäinen kiistely: 
yhteistä kokonaisvaltaista ajatusta yhteisön kehittämisestä ei  tunnu  Klaukka

-lassa  löytyvän. Taajamien yksityinen luonne sekä kauppiaidenkin piirissä 
toteutuva "omaan napaan tuijottaminen" vaikeuttavat osaltaan suunnittelua 

 /9/. 

"Tie" on  klaukkalalaisille  lähinnä Helsingin suuntaan vievä valtasuoni, joka 
takaa alueen asukkaille materiaalisen hyvinvoinnin. Samalla  se  kuitenkin 
aiheuttaa runsaasti huolta  ja  andistusta. Liikenteen sekaan ei tando oikein 
päästä, koska kaikki ovat liikkeellä samaan aikaan. Liikkumiselle tyypillisiä 
ovat "pattitilanteet" esim. liikenteen jumiutuminen tiettyihin risteyksiin  tai se, 

 ettei tien yli tando päästä millään. Nämä ovat tilanteita, jotka tuntuvat toistu- 
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van  molemmissa tutkituissa runsasliikenteisissä yhden voimakkaan  pää- 
väylän yhteisöissä. Suuremmissa yhteisöissä liikenne koetaan sujuvammaksi 
ehkä siksi, etteivät kaikki näe alueen liikennettä samalla tavalla. Pienessä 
yhteisössä kaikilla liikkujilla  on  alueen muutamista risteyksistä sama käsitys, 
joka ei muutu, koska liikkujat ovat päivästä toiseen samoja henkilöitä. 

Mieleltään Klaukkalan  lapset ovat kaupunkilaisia. Heidän identiteettinsä ra-
kentuu lähinnä Suur-Helsinkiläisyyden pohjalta, mikä selittää heidän etäistä 

 ja  vähän sitoutunutta käsitystään Klaukkalasta. Kaupunki  on  heille läheinen 
 ja  tuttu asia.  He  suhtautuvat kaupunkiin realistisesti.  Se  ei ole välttämättä 

hyvä  tai  paha asia. 

Tyytymättömyys Klaukkalan liikenneoloihin saa klaukkalalaiset helposti ta-
kajaloilleen: mitä tapahtuu,  jos  väkimäärä  ja  autojen runsaus tästä vielä kas-
vavat ? Mielikuvat kaupungista liittyvät tästä syystä Helsingin ruuhkiin sekä 
liikenneongelmiin Helsinkiin mentäessä: riippuu kellonajasta, miten Klauk-
kalasta muualle liikkuminen koetaan.  Jos on  ruuhkaa päätiellä,  Helsinki  tun-
tuu olevan "miljoonan kilometrin päässä". Ajatus kaupungista repii hermoja, 
kun "liikenne  jo  pienessä taajamassa  on takkuista, ruuhkaista  ja  stressaavaa. 

 Monilla oli positiivisiakin muistoja kaupunkiympäristöstä, mutta ne peittyi
-vät  suuren  ja  ajankohtaisen liikenneongelman  alle.  

Elintavoille Klaukkalassa  on  ominaista, että ostokset tehdään kotimatkalla: 
"Kuka viitsii enää uudelleen lähteä liikenteeseen tappelemaan" (Perheelliset, 
Klaukkala), "kerran oon kävelly kauppaan, toiste  en  kävele". 

Vanhempi väki tuntuu pitävän arvossa Klaukkalan erilaisia harrastusmah-
dollisuuksia. Ravintoloita riittää, samoin urheiluharrastuksia:  squash,  jääpal-
lo,  tennis,  laskettelu,  aerobic.  Myös kansalaisopistoa kehuttiin vireäksi. Noi-
hin harrasteisiin matkustetaan omalla autolla "pikkukylistä" keskustaan. 

Nuoriso pitää ajanvieltomandollisuuksiaan vähäpätöisinä: uimahalli  ja  elo-
kuvateatterikin puuttuvat, toimivaa nuorisotilaa ei ole lainkaan.  Nuorten 

 reaktioissa korostuu yhteisyyden tunteen puuttuminen - tekemistä ei juuri 
yhdessä ideoida eikä paikkakunnasta olla kiinnostuneita.  Nuorten  kiinnit-
tyneisyys asuinalueeseen  on minimaalista,  traditiot  ja  tieto menneestä puut-
tuvat. Nuoret ovat kuin "taivaasta tipahtaneita"  ja  alemmuudentuntoisina  he 

 lähtevät ilman muuta Helsinkiin aikaa viettämään: "Siellä  on  kaikki, täällä ei 
ole mitään meille."  Nuorten  passiivista asennetta kuvaa  se,  että yläasteen 
oppilaiden "palvelutasoon" kuuluu vanhempien/tuttavien autokyyti kou-
luun ovelta ovelle - useimmat eivät pukeudu edes talvivaatteisiin. 

Klaukkalassa  ei myöskään ole omaa poliisia,  ja  vain  muutamia vuosia sitten 
muutenkin vaikeaksi koettua liikennettä dominoivat vielä nopeasti alueen 
halki liikkuvat "sorajaalat". Liikenteellisesti Klaukkala  on  siis eräänlainen 
Villi Länsi. 
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Kuvat  3  ja  4:  Kuhmo  
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4 .2  Saareke erämaassa  -  Kuhmo 

Kuhmon kaupunki  on  tutkimuksen pohjoisin arvioitava taajama-alue. Kes-
kusta  on Klaukkalaan  verrattuna hieman monimutkaisempi: pääkatuja  on 

 kaksi,  ja  ne muodostavat  L-kirjaimen muotoisen reitin taajaman läpi. Keskus-
tan liikennevirta  on Klaukkalan  tasoa, noin  10000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Läpiajoliikennettä  on  kuitenkin vähemmän kuin Klaukkalassa. Keskustan 
läpi ajavat lähinnä raskaat puutavara-autot. Käytännössä Kuhmo jakaantuu 
kahteen osaan: keskustaan  ja  "perukoihin", kauempana sijaitseviin  haja-asu-
tusalueisiin, joista esim. kauppaan voi olla matkaa  30  kilometriä. Kuhmolla 

 on  pitkä  historia, jota  paikallisten asukkaiden mukaan  on tärvelty  jo  kandesti: 
 ensin sodan  tahot  ja  sitten  1970-luvun uudistamisvimma, jolloin perinteik-

käitä Kuhmon puurakennuksia purettiin. 

Kaupungiksi Kuhmo tuli vuonna  1986,  asukkaiden mukaan  vain  "nimellises-
ti",  sillä  tarvittavat palvelut  ja  yhteydet olivat  jo  olemassa  1980-luvun alussa. 
Muuttoliike Kuhmossa  on  edelleen "perukoilta" keskustaan päin. Nykyinen 
keskusta  on liikekeskus  katujen ympärillä, mutta Klaukkalasta poiketen  1e  
kusta voidaan osoittaa:  se on  tori pääkatujen kulmauksessa, "paikka, jossa 
ihmiset  ja  tiet kohtaavat". Kuhmon aito keskusta,  sen  todellinen sydän oli 
vielä  40  vuotta sitten rannassa - vesiliikenne oli silloin tieliikennettä tärkeäm-
pi. Kuhmolaisten mukaan keskustan ongelmana  on  aina ollut  sen  rakenne: 
kortteleita  on  paljon  ja sivukadut  ovat kapeita. Autojen määrän lisäännyttyä 
sivukaduilta  on  lähes mandotonta päästä pääteille: kaikki tärkeät asiointipai

-kat  ovat niiden varrella. Varsinaista pitäjien välistä läpiajoliikennettä ei juuri 
ole -  tai  siihen ei kiinnitetä huomiota "ralliongelman" vuoksi: iltaisin, etenkin 
viikonloppuna, nuoret ajavat pääkadun  L-kirjaimen muotoista lenkkiä rinki

-nä. Jalankulun vaikeutuminen  tästä syystä  on  Kuhmon liikenteen pahin on-
gelma. 

-  "rallia tälillä  on  ajettu  jo  kymmeniä vuosia.  Jos  jonkun esteen sille laittavat 
niin sama rin ginajo siirtyy metrin etadmmäs, ei muuta"  (Ikäihmiset, Kuh-
mo) 
-  "ja  sitä sietäisi kysyä mitä liikkuu kuhmolaisten sielussa, kun rinkiä väänne-
tiliin vuodesta toiseen" (Eläkeläiset, Kuhmo) 
-  "auto on  täällä  nuorten seurusteluväline, sillä  hoidetaan kontaktit  ja  vapaa- 
aika, siinä  on  nuorille sitä jotakin. Tulevat  Härmän  kylästä asti rinkiiiajamaan" 
(Perheelliset, Kuhmo) 

"Ringinajo"  on kaikenikäisten kuhmolaisten  riesa -  ja nuorten  nautinto. Lii-
kennevalojen puuttuessa rinkiin ei  tale rakoa  tien ylittämistä varten. Taaja-
man  kyllä  sivuuttaa ohitustie, mutta sitä ei huonon kunnon  ja epämukavuu

-den  vuoksi käytetä paljoakaan, "eihän siellä ees  nää kettään  eikä voi käyvä 
missään". 



32 	 Liikenneympänstön  kokeminen 
KOLME MAAILMAA 

Liikennekulttuuriltaan  Kuhmo ei ole kaupunkimainen: 

"ei tämä kaupunkia muistuta vähääkään, ei liikkumistavoilta eikä muutenkaan. 
Hieman tämä  on  arvokkaampi kuin Sotkamon keskusta, johon tuli liikennevalot - 
kin.  Vaikka toisivat Oulusta kaupungin hajutkin typpitehtaalta, ei täällä kau-
punkilaisia asu. Thmiset kulkee liikenteessä ku karja ennen vanhaan: poukkoil-
laan siellä täällä"  (Ikäihmiset, Kuhmo) 

Sekä autoiijoilta että kevyen liikenteen kulkijoilta puuttuu tottumusta liik-
kua taajaman keskustassa: säännöt ovat vakiintumattomat, ehkä myös pai-
kalliseen kulttuuriin sopimattomat:  mm. potkukelkan  käyttö talvisaikaan 
kävelijöiden seassa aiheuttaa ongelmia, mutta sitä ei ole millään tavalla otettu 
suunnittelussa huomioon. 

"Kyräi1y  Kuhmon liikenteessä tarkoittaa muiden kulkijoiden tarkkailua: 
"meneekö tuo ensiksi vai  mina..... Eniten tuntuvat kyräilevän autot:  jo  kanden 
auton kohtaamisesta syntyy risteykseen  tukos turhanaikaisen  odottamisen, 
kyräilyn vuoksi. Sujuva  ja  yhtenäinen, kaikille liikkujile sopiva lilkennekult-
tuuri puuttuu; liikenne nykyisenlaisena  on  vierasta  ja  uutta, lisäksi autoilijat 
ajavat taajama-ajoa hyvin harvoin. 

Sisäisiltä yhteyksiltään  Kuhmo toimii yksityisautojen varassa. Autottomat 
"perukkalaiset", usein vanhat, lapsettomat pariskunnat, ovat kaikkein huo-
noimmassa asemassa yhteyksien suhteen. Pyöräily  ja  kävely kesällä sekä 
potkukelkkaliikenne, potkurin käyttö talvella ovat ehdottoman suosittuja. 
Vanhukset käyttävät paljon irivatakseja. Vaalassa toimivaa tilaustaksijärjes-
telmää (linja-auton reitti, bussilipun hinta) kadehditaan kovasti Kuhmossa. 
Lähitaajamiin (Kajaani, Sotkamo) ajetaan omalla autolla. Koululaiset kulke-
vat päivittäin kymmeniäkin kilometrejä linja-autolla kouluun  ja  takaisin. 

Kuhmolaiset  eivät ole lainkaan tottuneet ajatukseen, että asuvat kaupungis-
sa: itse  he  nimittivät asuinseutuaan korpikyläksi, erämaakaupungiksi  tai  kor-
pikaupungiksi.  Kaupungin ajateltiin sijaitsevan jossakin kaukana (eikä  se  ole 
ainakaan Kuhmo !). Kajaani mielletään toki kaupungiksi, Sotkamokin (ei 
kaupunki)  on  Kuhmoa kaupunkilaisempi rakenteeltaan  ja sisäiseltä  kulttuu-
riltaan. Kuhmoa kutsuttiin leikkisästi myös "kaupungiksi Tikkasen tandosta" 
(kaupunginjohtaja)  tai "imagokaupungiksi".  

Eläkeläisillä  on  arkuutta liikkua keskustassa ruuhka-aikana, toisaalta  he 
 myös tunnistavat ainakin osittain omaa hätiköintiään, jopa "paniikkiratkaisu

-ja"  kasvaneen liikenteen keskellä. läkkäät ihmiset eivät  tunnu  paljoakaan 
liikenteen sujumista miettivän.  He  ovat kiitollisia alueen parantuneesta  pal-
velutasosta  ja  ympäröivästä yltäkylläisyydestä. Perheelliset ovat usein muu-
allakin asuneita, jotka ovat palanneet "korpikylän rauhaan" perhettä perusta-
maan -  tai  vaikkapa Kuhmon metsäalueille metsästämään (vapaa met-
sästysoikeus valtion maalla): 
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"Harrastukset ovat lähellä luontoa, tunnen täältä kaikki  ja  ympyrät  on  tutut" 
"Saksassa asuessa tuli  jo  Kuhmon rauhaan kaipuu. Taallä  on  kaikki palvelut, 
ei ikinä enää sivilisaatioon, kaupunkiin" (Perheelliset, Kuhmo) 

Lapset viihtyvät hyvin Kuhmossa, erityisesti  sen  harrastusmandollisuuksien 
 äärellä.  He  tuntuvat liikkuvan hyvin itsenäisesti Kuhmon keskustan alueella. 
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4 .3  Onnellisten maa  -  Rantasalmi 

Rantasalmi poikkeaa kandesta muusta tutkitusta alueesta erittäin selvästi 
luonteeltaan, rakenteeltaan  ja  tunnelmaltaan. Liikenteeltään Rantasalmi  on 

 kahta muuta tutkittua aluetta rauhallisempi. Kylätien liikennemäärä  on  noin 
 3000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Pienen kunnan keskuksena  se on  kehittynyt 
 1970 -  luvulta lähtien melko voimakkaasti. Kirkonkylän ilme  on  muuttunut 

myönteiseen suuntaan  ja  palvelut ovat parantuneet.  Kovin  oleellista ei muu-
toksen myötä kuitenkaan ole myöskään hävinnyt: 

- "riihjiit  purettu pois"  
K: "rähjät?" 
-  "no  sellaiset vanhat talot tuosta kylätien varresta" (Ikäihmiset, Rantasainii) 

Keskustan koetaan uusiutuneen  ja  muuttuneen myönteiseen suuntaan. Vaik-
ka vanhoja taloja onkin purettu, alueella kunnioitetaan selvästikin perinteitä. 
Esimerkkinä tästä tulipalossa vaurioitunut kirkko 

"Tuo kirkko tulee mieleen,  se  paloi joku aika sitten. Rantasalmelaiset vaativat 
että  se pita/i  lähelle ent  isen laistaa. Mtärätyt  voimat oli vetämà'ssä ns.  modernia 

 kirkkoa, mutta siitä tuli onneksi tyypillinen  ran tasalmelainen"  (Perheelliset, 
Rantasalmi) 

Rakenteeltaan Rantasalmi poikkeaa kandesta muusta tutkitusta alueesta sii-
nä, että siellä  on ohikulkutie,  jota  muffle  alueille vasta kaivataan  tai  suunni-
tellaan. Rantasalmen vanhalta kylätieltä ohjattiin Savonlinnan  ja  Varkauden 
välinen liikenne ohitustielle  jo  1950-luvulla, mikä  on rauhoittanut kylätien 

 lähes kokonaan paikalliseksi tieksi. 

Tyypillistä kaikille Rantasalmella käydyille keskusteluille oli voimakas ko-
tiseuturakkaus. Kirkonkylä  ja  oma kunta koetaan todella myönteisiksi  ja 

 ennen muuta yhteisiksi asioiksi. Kaikki ryhmissä mukana olleet tuntuivat 
viihtyvän nimenomaan Rantasalmella, ei  vain  omassa asuinyhteisössään. 
Jopa nuorille "lämmin asuinyhteisö" merkitsi perinteiden jatkumista, viihty-
vyyttä  ja  yhteistä, vireätä toimintaa. Lähes kaikki nuoret tahtovat jäädä  Ran-
tasalmelle  asumaan, monet olivat jopa miettineet omien lastensa viihtymistä 
alueella -  jo  etukäteen. Suurin  osa  ryhmien osanottajista oli syntyperäisiä 
Rantasalmelaisia, mutta  vain  noin puolet heistä oli asunut ainoastaan  Ran-
tasalmella. Paluumuuttajilla  oli kokemuksia suurista kaupungeista, Helsin-
gistä, Espoosta  ja  Landesta, mikä tuntui selvästi lisäävän heidän nykyistä 
tyytyväisyyttään kotipaikkaansa. 
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"Nuorena oli  kiva  lähteä,  ja  ajattelin että ikinä  en  tule takaisin,  10  vuotta kun 
haikaili niin ilomielin tuli takaisin" (Perheelliset, Rantasalmi) 

"Minua ei saisi kirveelläÅään täältä pois: asuin Savonlinnassa  ja  nyt tulisin 
hulluksi,  jos sinne  pitäisi palata. Täällä korvessa kun karjaiset, niin ei naapuri  
00  ensimmäisenä koputtamassa olka päätä että ooha hiljem  paa"  (Nuoriso, Ran-
tasalmi) 

"Elämänikänsä" Rantasalmella asuneiden tyyytyväisyys  tuntui myöskin ai-
dolta, eikä missään tapauksessa pelkältä oloihin tyytymiseltä  

"Kyllä  Rantasalmi ehdottomasti miellyttävä paikka  on  asua..."  (Ikäihmiset, 
Rantasalmi) 

Kirkonkylä  on  selvästi kunnan keskus.  Se on  tiivis kokonaisuus  ja  siellä asuu 
noin puolet kunnan asukkaista. Palvelut ovat viime vuosina enenevässä mää-
rin keskittyneet kirkonkylään,  haja-asutusalueiden  jäädessä entistä vähem-
mälle. Kyläkauppojen  ja  postien  lakkauttaminen ei tuntunut herättävän pal-
joakaan katkeruutta, mthin vaikuttanee kasvanut vaatimustaso  ja  parantu-
neet liikkunuismandollisuudet. Oma  auto  koettiin alueella välttämättömyy-
deksi. 

Keskustaa arvosteltiin ruuhkista  ja  parkkipaikoista  puhuttaessa sitä pidettiin 
myös liian ahtaasti rakennetuksi. Uudistuksista kielteisimmin suhtauduttiin- 
kin  alueen tehokkaaseen rakennuskaavaan. 

Samanaikaisesti kuitenkin, kun ruul-ikista  ja  pysäköintiongelmista  puhuttiin, 
todettiin niiden vähäisyys käytännössä. Liikkuminen keskustassa ruuhka-ai-
kojen ulkopuolella oli autolla täysin ongelmatonta  ja  ruuhka-aikoinakin sai 
koska tahansa parkkipaikan,  jos  suostui kävelemään  30  metriä. 

Rantasalmea  luonnehdittiin paikaksi, jossa  on  mukava asua, mutta josta pää-
see myös lähtemään.  Nuoretkin kokivat asuvansa "keskipisteessä",  sillä  opiske-
lu sujuu kotoa käsin lähikaupungeissa hyvien yhteyksien  ja  kohtuullisten 
välimatkojen ansiosta. Rantasalmelaisille  tie on  tärkeä resurssi. Yhteydet 
etenkin Savonlinnaan, Varkauteen  ja  Juvalle  ovat arkipäivää. Pieksämäki  sen 

 sijaan  on  muutama vuosi sitten "lättähatun" liikennöinnin loputtua muutama 
vuosi sitten jäänyt vähemmälle huomiolle. 

Eri ikäryhmien näkemykset kaupungista poikkesivat  sen  sijaan selvästi toi-
sistaan Lapset kokivat kaupungin omalle elamantavalleen etaiseksi, jopa 
uhkaavaksi asiaksi. Kaupunki-käsitteeseen yhdistyy runsaasti kielteisiä aja-
tuksia kuten saasteet, pöly  ja tungos.  Varsinaisia myönteisiä piirteitä lapset 
eivät kaupunkiin liitä vaan usein tyytyvät lähinnä kuvailemaan kaupungin 
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ulkoisia piirteitä. Suhteessa kaupunkiin Rantasalmi edustaa lapsille rauhalli-
suutta  ja turvaifisuutta.  

Nuorison käsityksiä kaupungista leimasivat kielteiset käsitteet stressi, kiireet 
 ja  saaste.  Jo  Savonlinnassa asuminen oli joillekin liian "kaupi.inkimainen" 

 kokemus,  Helsinkiin ei kukaan nuorista haikaffiutkaan. Toisaalta esille tuli 
nuorisolle tyypillistä toivetta uusista ihmisistä  ja  kaupoista: Rantasalmelta 
puuttuukin  nuorten vaateliikkeitä ja esim.  kenkäkauppa. Lisäksi Rantasalmi 

 on  viime vuosina menettänyt asemansa nuorison "menopaikkana": "ennen 
kaikki tuli perjantaina tänne, nyt  me lähetään  Savonlinnaan". Nuoret mieltä-
vät viihtyisän asuinpaikkansa kaupungin vastakohdaksi, idylliseksi kirkon-
kyläksi. 

Perheelliset  28-45  vuotiaat kokivat kaupungin selvästikin resurssiksi, vaikka 
siihen heidän mielestään liittyykin selvästi kielteisiäkin piirteitä. Kaupungilla 

 on  heille paljon annettavaa,  sen  vastakohtana Rantasalmella asuminen  on 
 tälle ryhmälle tyypiifinen "syödä kakku  ja  samalla säästää  se" -  ilmiö.  He 

 arvostavat pientä  ja  viihtyisää Rantasalmea, mutta samanaikaisesti myös 
vahvasti sitä, että heillä  on  kaupungin palvelut sekä kulttuuri-  ja  muut  har-
rastusmandoliisuudet  käden ulottuvilla. Perheelliset ovat muutenkin selvästi 
ylpeitä Rantasalmelaisesta identiteetistään. 

Vanhimmalle ikäryhmälle  kaupunki  on etäisempi  ja vieraampi  paikka. Kau-
punki koetaan tärkeäksi. Vanhemmalle väestölle kaupunki  on  jotain hienom-
paa kuin mitä Rantasalmi edustaa. Tässä heijastuu myös oma alemmuuden-
tunto suhteessa kaupunkilaisiin.  

4 .4 	Erot  ja  yhtäläisyydet 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenvetona Klaukkalan, Rantasalmen  ja  
Kuhmon taajamia yhdistäviä  ja erottelevia  piirteitä liikenneympäristön koke-
miseen liittyen. 
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Taulukko  3:  Erot  ja  yhtaiäisyydet 

Klaukkala  Rantasalmi Kuhmo  

1. Alueen  raken- Suuri  ja  sekava  Iii-  Idyllinen  ja viih-  Keskustaan  ja  
ne  ja  luonne kennepullistuma, tyisa, monipuoli- "perukkaan'  

ei-kenenkäan nen  yhteisö, jakautunut 
maalla. "VilliLän- "Onnellisten maa" korpikylä,  
si', asuinalueet  jossa hyvät  pal- 
privatisoituneita  velut  Saareke 
lähiöitä  erämaassa"  

2. Keskustan  si-  Pää  tien varsi  on  Keskusta muo- Kainuuntien  ja 
jainti  ja  tyyppi "liikekeskusta", dostuu  torin, kir- Koulukadun  ris- 
taajamassa henkinen keskus-  kon ja  linja-auto- teys +  tori  

ta  puuttuu aseman ympärille 
(Kylä  tie) 

3. Näkymät Latteat,  sekavat. Perinteikkäät, Ruuhkaiset,  pie- 
keskustassa Aukean halkaisee idylliset.  net  korttelit, kape- 

läpikulkutie  Vaihteleva  at sivukadut  
maasto  +  vesistöt  

4. Asukkaiden Liikenne: paätien Ongelmia lähinnä  Nuorten "ringin- 
esiintuomat  ruuhkautuminen vanhuksilla  ajo" iltaisin läpi 
ongelmat Turvattomuus:  taajaman 

poliisin puut- 
tuminen  

5. Liikenneympä-  Vihainen, vaativa, Tyytyväinen, Kyräilevä, ihmet- 
ristön  kokemi- vaillejäänyt  ei epäkohtia televä, varomaton  
sen  tapa liikenteessä  

6. Kulkuvälineet Yksitylsauto  eh-  Autot, pyörät, Yksityisauto  eh- 
taajaman sisällä dottoman  tärkeä, mopot,  jalkaisin  - dottoman  tärkeä. 

jalankulkua mel-  erilaisia. Huom! Huom!  Talvella 
kovähän  (lähinnä Traktorit potkukeikka  
naiset kävelevät) 
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7.Julkisen  lii- -  Helsinkiin  par-  Linja-autoyhtey-  Linja-autot  har- 
kenteen yhtey haat  det,  käytetään  vakseltaan,  väli- 
det  lähialueilla -  Kirkonkylään päivittäin  Juvalle  matkat pitkät. 

melko heikot  -  ja  Savonlinnaan  - Joukkoliikenne  
välimatkat  ok,  välimatkat sopi- toimivin koulu- 
mutta aikaa kuluu  vat. Kutsutaksit laisille  
(liikenne  tukkeu- 
tuu).  Vanhemmat  
kul  jettavat  koulu- 
laiset  

8. Läpiajolii-  Ohitustie puuttuu Toimiva ohitustie Huonokuntoinen  
kenne  ohitustie, 

ei käytetä paljoa  

9. Vuodenajat  ja  Ei eroa Keväisin liikenne Kesäisin liikenne 
liikenne kasvaa, kasvaa,  kyräily  

ei todellisia teettää ruuhkia 
ruuhkia. 
Talvella vaisu  

10. Ongelmaryh- Läpiajajat  (usein  iäkkäät  miehet Nuoret autoilijat,  
mä  liikenteessä  vieraspaikkakun- mopoilla varomaton  kevyt  

talaisia)  liikenne,  harjaan- 
tumattomat  autoi- 
lijat  

11. Suhtautumi-  Toivonsa  menet-  Utelias, maa- Asiallinen,  
nen  liikenne-  tänyt,  kyllästynyt,  laisidyllistä  kiinni  käytännöllis.  
muutoksiin  taakkana  lapsi- pitävä, muutosta korostava 

puolen asema" vastustava  koreutta 
mitätöivä 
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5 	PSYYKKISTÄ, FYYSISTÄ  JA  SOSIAALISTA KO- 
KEMISTA  

Liikenneympäristön  kokeminen  on  paitsi psykologinen tapahtuma, myös 
hyvin selkeästi sidoksissa ihmisen, kokijan, fyysisiin realiteetteihin  (koko, 

 ikä, aisti-  ja liikuntakyky  jne) sekä sosiaalisiin suhteisiin  ja rooleihin.  Aikuiset 
 ja  lapset,  jalankulkijat  ja rullatuolissa  istuvat kokevat  samankin  ympäristön 

hyvin eri tavoin. Samoin pienten  lasten  vanhemmilla  ja  esimerkiksi ammatti
-autoilijoilla  on  omat näkemyksensä, joissa heijastuu heidän roolinsa.  

5 .1 	Ikä  ja  elämänvaihe  

Oman  elinympäristön kokemisen kannalta yksi tärkeimmistä ellei tärkein 
 taustamuuttuja  on  ihmisen elämänvaihe, joka  on  luonnollisesti voimakkaasti 

sidoksissa fyysiseen ikään. Seuraavassa luodaan lyhyt katsaus tämän tutki-
muksen kannalta  oleellisiin elämänvaiheryhmiin 

-  Lapsuuteen  (10  -  12  vuotiaat)  
-  Nuoruuteen  (16  -  22  vuotiaat)  
- Perheellisyyteen  (28  -  45  vuotiaat)  
-  Myöhäiseen keski-ikään  (55  -  65  vuotiaat) 

 -  Vanhuuteen (yli  65  vuotiaat) 

Lapsuus 

Nuorimmat tämän tutkimuksen  näytteeseen  valituista olivat  9  vuotiaita. Täs-
sä  nuorimmassa,  9  -  13  vuotiaista  koostuvassa  ikäluokassa toteutettiin yh-
teensä kolme  ryhmäkeskustelua.  Vaikka tutkimukseen valittu ikäluokka  on 

 kapea, tapahtuu juuri tuossa vaiheessa  liikenneympäristön  kokemisen kan-
nalta merkittävää kehitystä.  

Lasten liikenneympäristön  kokeminen  on  pitkälti sidoksissa eri-ikäisten  las-
ten  psyykkiseen kehitykseen. Lapsuuden kokemukset ovat kokonaisvaltai-
sia, koska lapsella  on  välitön suhde ympäristöön. Kouluaan  aloittelevan  lap-
sen  on  vaikea mieltää liikennettä kokonaisuutena  jo sen abstraktiuden  vuok-
si. Hänen  on  vaikea tästä syystä ottaa muita  tielläliikkujia  huomioon.  Kou-
luikäiset  aina murrosiän alkuun asti elävät  ns. latenssivaihetta,  jolloin oma 
subjektiivinen maailma  ja  oma reviiri ovat ensisijaisia. Lisäksi  jo  suuntien 
havaitseminen, oikean  ja  vasemman ero  ja sen  merkitys liikenteessä saattaa 

 vakiintua  vasta kouluiässä kognitiivisten taitojen  ja  kielellisen kehityksen 
 kypsyttyä  riittävästi. Lapsi  on  lisäksi tottunut elämään muiden (isä  ja  äiti) 

valvomassa, kontrolloidussa ympäristössä eikä hänellä ole realistista käsitys-
tä liikenteen  nopeudesta,  arvaamattomuudesta  tai  tielläliikkujan  omasta vas-
tuusta. Lapsen  opastaminen  liikenteessä olisi aloitettava leikin, mielikuvituk-
sen  ja  fyysisen tekemisen kautta. "Tiedollinen'  liikennevalistus  on  lapsen  
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ymmärrettävissä vasta, kun  hän  on  psyykkisesti siihen kypsä (lapsen ajattelu 
kulkee toisiaan seuraavien vaiheiden, kypsyystasojen kautta). 

Liikenteen kokemisen kannalta yksi tärkeimmistä kehityspiirteistä tässä iäs-
sä  on se,  että käsitys säännöistä muuttuu. Nuoremmille lapsille säännöt ovat 
ulkoa annettuja asioita, mutta  10  ikävuoden jälkeen tietoisuus säännöistä 
muuttuu. Niitä ei enää koeta ulkoisiksi asioiksi, vaan tuloksiksi ihmisten 
päätöksistä  ja  sopimuksista  /12/.  Tällä  on  luonnollisesti selkeä vaikutus 

 lasten  kykyyn liikkua liikenteessä turvallisesti. Liikkumisen kannalta oleel-
lista ovat myös sosiaaliset suhteet.  Koko  tuon ikäkauden ajan lapsen elämän-
piirin tärkeimmät jäsentäjät ovat samat: koti, koulu  ja  kaveripiiri.  Kaikissa 
kolmessa ryhmässä oli havaittavissa tuon ikäluokan nuorimpien  ja  vanhem-
pien edustajien välillä erittäin selvä ero "reviirin" laajuudessa. Nuorimmat 
pysyvät vielä hyvin selvästi  kodin  lähialueella  ja kodin ja  koulun välinen 
matka säätelee selvästi heidän reviirinsä laajuutta. Ikäluokan vanhimmat 
ovat  jo  siirtyneet peruskoulun yläasteelle  ja  näin  ollen  usein joutuneet fyysi-
sesti eroon lapsuuden kavereistaan muuttojen  ja  koulunvaihdosten  takia. 
Näin heidän reviirinsä  on  myös laajentunut selvästi kattaen pienemmillä 
paikkakunnilla  jo koko  alueen. 

Liikenneympäristössä  toimimisen kannalta tuntuu oleelliselta tarkastella 
koulun,  kodin ja  kaveripiirin määrittämää  elämänpiiriä reitteinä. Reittien 
valintaa perustellaan sujuvuudella  ja  nopeudella aikuisten tapaan, liikenne- 
turvallisuus  on  selvästikin toisarvoinen näihin verrattuna.  Aran  tuntuinen 
tyttö Klaukkalasta perusteli reittivalintaansa suhteessa valittuun kulkuväli-
neeseen seuraavasti: 

"käytän aina (alikulkutunnelia) kun mii meen koululle,  jos meen pyöriillä,jos 
 kävelen, saatan menna kadun yli (Lapset, Klaukkala) 

Näin siksi, että kävellen alikulun kautta tulisi matkasta "liian pitkä".  Em.  tyttö 
koki alikulun kautta kävellen kiertämisen selvästi ylimääräiseksi rasitteeksi 

 ja  oli valmis ottamaan kadunylityksestä koituvan  riskin,  vaikka pelottikin. 
Päinvastainen esimerkki löytyi Rantasalmelta, jossa alikulku  on  rakennettu 
liikenteellisesti oikeaan paikkaan, koulun läheisyyteen. Paikkakunnan selkeä 
normisto näkyy myös siinä, miten alikulun käyttöohjeita noudatetaan  

-K:  "lapset siis todella käyttää sitä alikulkua?" 

-  "kyllä ja koulultahan  tuli ihan selkeät ohjeet, että enth ei jätetä pyöriä (ris-
teykseen), vaan nyt käytetään tätä (alikulkua) Ennen oli yhteinen sääntö, että 
jätetään pyörät toiselle puolen  ja kävellilän  yli" (Perheelliset, Rantasalmi) 

Vastaavanlaisia esimerkkejä reiteistä tuli esiin keskusteluissa runsaasti.  Mat-
kakohteita  varsinkin nuoremmilla lapsilla  on  varsin  vähän, samoin reittejä. 



42 	 Liikenneympäristön  kokeminen 
PSYYKKISTÄ, FYYSISTÄ  JA  SOSIAALISTA KOKEMISTA 

Tärkeää kuitenkin  on  havaita  se,  ettei reittien perusteluissa löydy mitään 
yhtenäistä logiikkaa. Sekä sivu- että pääteiden käyttöön löytyy lapsilta päte-
vät syyt (arastelu, sujuvuus, nopeus jne). Ilman opastusta lapset tuskin kui-
tenkaan turvallisimpiin valintoihin päätyvät. 

Nuoruus 

Tutkimuksessa mukana olleet  16 - 22  vuotiaat elävät tärkeää itsensäkehittä-
misen  ja  oman identiteetin rakentamisen vaihetta. Elämän tärkeinä päämää-
rinä korostuvat toisaalta nuoruuteen liittyvä vaihtelun, jännityksen  ja  mieli-
hyvän tavoittelu. Toisaalta tämän ikäluokka arvostaa itsenäisyyttä, vaikutus-
valtaa  ja  sitä, että saa asettaa itse päämääränsä. Oleellista tälle ikäryhmälle  on 
kaveripiirin  tärkeys  ja kodin  vaikutuspiiristä irtautuminen sekä omien rajo-
jen kokeilu. 

Nuorisoa kutsutaan usein "muutoksen edelläkävijöiksi": omaa itsenäisyyttä 
saavutettuaan nuori irtautuu vanhemmista  ja  jakaa yhä enemmän ikäistensä 
arvoja  ja  mielipiteitä. Nuoruuden tarkoituksena onkin "astua edellisen suku-
polven yli". Lapsen egosentriseen, itsekeskeiseen maailmaan verrattuna nuo-
ren kiinnostus ulkomaailmasta  ja  tietoisuus siitä kasvaa ratkaisevasti mur-
rosiän kuohuntavaiheen (noin  13 - 15-vuotiaana) jälkeen. Lukioikäisenä nuo-
ri alkaa olla kehityksellisesti "seestymisvaiheessa", jolloin oma itse mielletään 
osaksi aikuisen maailmaa. 

Useimmat tässä tutkimuksessa mukana olleet nuoret elivät  jo  seestynyttä 
elämänvaihetta  murrosiän kuohunnan jälkeen, johon kuuluu globaalimpi 
kiinnostus itsestä etäälläkin oleviin asioihin (huoli ympäristöstä, maailmas-
ta).  Tämänikäisestä nuoresta tiedonvälitys alkaa vaikuttaa loogisemmalta  ja 

 ymmärrettävämmältä.  Maailma tuntuu ikäänkuin kutistuvan, tulevan lä-
hemmäksi itseä kuin aikaisemmin. Tämän kehityslinjan valossa lukioikäinen 
ottaa  jo  aivan eri tavalla, abstrakteina kokonaisuuksina huomioon myös 
omaa elinympäristöään  ja  liikkumistapoja  siinä. 

Perheellisyys  

Tutkimuksessa mukana olleeseen perheellisten ikäryhmään valittiin  28 - 45 
 vuotiaita henkilöitä, joilla  on  kotona asuvia lapsia. Elämänkaari-  ja  arvotutki

-musten  mukaan elämän tärkeiksi koetut päämäärät muuttuvat, kun ihminen 
ikääntyy, perustaa perheen  ja  saa lapsia. Samaan aikaan ihmisen elämänti-
lanne usein muutenkin muuttuu, valmistutaan ammattiin, vastuullisempiin 
työtehtäviin, ostetaan asunto. Sanalla sanoen siirrytään aikuisuuteen, mikä 
tapahtuu Levinsonin  (1976)  teorian  mukaan  22 - 28  vuoden iässä. Tässä 
siirtymävaiheessa tapahtuu todella selviä muutoksia arvoprioriteeteissa 

 /14/.  Nuoremmissa ikäryhmissä voimakkaasti korostuvat arvot vähenevät 
merkitykseltään selvästi. Siirtymä nuoruuden arvomaailmasta aikuisuuteen 
näkyy itsekeskeisten, omaa mielihyvää  ja  vaihtelun halua kuvaavien arvojen 
merkityksen vähenemisenä. Aikuisten arvomaailmaan taas tyypillisesti kuu- 
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luu vastuullisuuden arvostus, perheeseen liittyvien arvojen merkityksen li-
sääntyminen sekä laaja-alaisempi suhde ympäröivään maailmaan. 

Aikuisuuteen liittyy itsenäisempi elämänote  ja aloileen  asettuminen. Myös 
traditioiden arvostus  ja  uskonnollisuus alkavat tässä iässä korostua selvästi. 
Ryhmissä tämä tuli esiin selkeänä konservatiivisuutena. Oma kotipaikka- 
kunta koettiin tärkeäksi asiaksi.  Sinne  oltiin todella juurruttu. Elämä oli alka-
nut asettua uomiinsa eikä suuriin muutoksiin tuntunut olevan tarvetta. Elä-
mänvaihe teorioiden mukaan noin kolmenkympin ikä onkin sisäisen it-
senäistymisen aikaa  /3/.  

Liikenneympäristön  kokemisen kannalta tärkeitä piirteitä perheellisten näke-
myksissä ovat: 

Vastuullinen ajattelu heijastuu yleisesti omasta ympäristöstä käytä-
vään keskusteluun. Tämä ikäluokka  on  monessa suhteessa vastuus-
sa asioista. Vastuullisuus kulminoituu usein taloudellisiin tekijöi-
hin. Perheellisiä kiinnostaa aidosti kysymys siitä, kuka maksaa las-
kun. Suurin  osa  tästä ryhmästä  on asuntovelallisia,  ja  samalla todel- 
la kiinnostuneita siitä mihin heidän veromarkkansa menevät. 

Konservatiivisuuden nousu, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
iän karttuessa kaikkea uutta alettaisiin vastustaa. Enemmänkin tun-
tuu siltä, ettei uudistuksia nähdä itseisarvoina. Konservatiivisuus 
kannattaakin nähdä tässä elämän vaiheessa lähinnä oman itsenäi-
syyden  ja  itsemääräämisoikeuden arvostuksen kautta. 

-  Huoli  lasten  turvallisuudesta tulee selkeästi ilmi,  jos  siihen  on  aihet-
ta. Tutkituilla alueilla todellinen huoli  lasten  liikenneturvallisuudes-
ta vallitsi ainoastaan Klaukkalassa. Tämä huoli välittyi myös  lasten 

 puheiden kautta heidän kertoessaan vanhempiensa evästyksistä 
ryhmäkeskustelua varten 'muistakaa sitten sanoa liikennevaloista". 

Myöhäinen keski-ikä 

Arvoprioriteeteissa  esiintyvien erojen kannalta oleellisia muutoksia tapahtuu 
siirryttäessä noin  25  vuoden iässä aikuisten maailmaan. Toinen tärkeä ikä- 
kausi  on  noin  45  vuoden ikä, jolloin siirrytään varhaisesta aikuisuudesta 
keski-ikään  /10/. Eriksonin  mukaan tässä iässä asetetaan oma  kokemus 

 muiden käyttöön  /3/.  Yli  45  vuotiaat eivät enää korosta niin voimakkaasti 
vastuullisuuden merkitystä. Monessa suhteessahan heidän paineensa ovat-
kin tässä suhteessa vähäisemmät kuin edellisessä ikäryhmässä, lapset ovat 
aikuistuneet  tai  aikuistumassa, asuntolainat suurelta osin maksettu  ja  suhde 
työelämään usein myös vakiintunut. Ennen sotia syntyneen ikäluokan ar-
voissa korostuu vaatimattomuus, mikä näkyy myös heidän suhteessa 
asuinympäristöönsä. 
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Erot arvoissa ovat suomalaisen tutkimusaineiston perusteella erittäin  selvät 
 /13/,  mutta niissä lienee mukana selvästi myös kohortti-vaikutuksia, edusta-

vathan  alle  45-vuotiaat myös suuria ikäluokkia, joita esim.  Roos (1987) /16/ 
 kuvaa suuren murroksen sukupolveksi. Pelkällä elämänkaariteorialia tätä 

eroa tuskin voi selittää. 

Liikenneympäristön  kokemisen  ja  arvioinnin kannalta tärkeitä asioita ovat 

Yleinen tyytyväisyys. Usein tässä ikäryhmässä koetaan asioiden 
muuttuvan parempaan suuntaan. Tieolot ovat selvästi paremmat 
kuin ennen. Samoin palvelut ovat kehittyneet myönteiseen suun-
taan ainakin suurempien taajamien kohdalla. Vastaavasti  haja-asu-
Iiis alueiden palvelut ovat selvästi heikentyneet, mitä kulkuyhteyk-
sien parantuminen  ja  henkilöautojen yleistyminen kompensoivat 
kuitenkin melko tavalla. 

Vaikea sopeutuminen kasvavan liikenteen vaatimuksiin tulee kui- 
tenkin esiin selkeästi tämän ikäryhmän kanssa keskusteltaessa. 
Vaikka ikäluokkaan kuuluu  jo  eläkkeellä olevia, tuntuu siltä, että 
fyysiset tekijät eivät vielä tässä iässä rajoita liikkumista. Enemmän-
kin ongelmat tuntuvat liittyvän vaikeuteen sopeutua liikenteen  no-
peutuneeseen  rytmiin  ja  määrälliseen kasvuun, joiden tahtiin ei 
enää oma havaintokyky  tunnu  riittävän 

Tasapainoinen  ja  hyväksyvä elämänasenne tuntuu vallitsevalta.  Sen 
alle peittyy  monasti ympäristöön suuntautuva kritiikki. Keskuste-
luissa vallitsee elämää nähnyt  ja  ymmärtävä sekä kohtelias sävy. 
Kritiikkiä ei esitetä suoraan, usein  se  peitetään esim humoristisiin 
sanakäänteisiin. ympäristön ongelmia saatetaan myös vähätellä  ja 

 kääntää niitä omiksi puutteiksi. 

Vanhuus 

Perinteiden arvostus, vaatima ttomampi  ja nöyrempi elämänote  korostuvat 
voimakkaimmin vanhimmissa ikäryhmissä. Kun ikääntymisen monisäikeis

-tä  kokonaisuutta käsitellään liikenneympäristön kannalta,  on  yksi tärkeim-
mistä taustatiedoista  se,  että suurin  osa  yhteiskuntamme liikuntavaikeuksis

-ta  kärsivien joukosta muodostuu juuri vanhuksista. 

Liikenneympäristön  kokemisen  ja  arvioinnin kannalta tärkeitä asioita ovat 
vanhusten kannalta: 

-  Omien kykyjen  ja  voimien rajallisuus alkaa tässä iässä olla  jo  niin il-
meistä, että  se  tiedostetaan itsekin. Nopean autoliikenteen joukossa 
liikkuminen koetaan vaikeaksi. Ongelmat tässä iässä ovat sekä fyy-
sisiä että psyykkisiä, lähinnä havaitsemiseen liittyviä. 
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Vaatimaton elämänasenne  on  kuitenkin erittäin yleinen tässä vai-
heessa. Tämä merkitsee sitä, ettei aina olla vaatimassa, koska  on 

 eletty huomattavasti vaikeampinakin aikoina. Oma lapsuus, jolloin 
elämän ohjaavat periaatteet  ja  tärkeät arvot opittiin  ja  elettiin köy-
hyydessä  ja  puutteessa muodostaa tärkeän perustan nykypäivän 
vanhusten vaatimattomuudelle. 

Selviytyminen tuntuu myös oleeffiselta käsitteeltä vanhusten liiken-
neympäristön kokemista analysoitaessa.  Jos  oma fyysinen kunto an-
taa myöten, tuntuu tärkeältä liikkua paljon itse, samoin kuin vastata 
omista asioista yleisemminkin eikä joutua muiden armoille.  

5 .2 Nais-  ja  miesnäkökulma liikenneympäristöön  

Käsitykset miesten  ja  naisten sukupuolirooleista ovat yllättävänkin yhtenäi-
set siirryttäessä kulttuureista toiseen. Williamsin  ja Bestin  (1982) /18/  mu-
kaan lisäksi  on  ilmeistä, että näitä erilaisia roolikäsityksiä perustellaan yhtä 
vankoilla käsityksillä sukupuolipiirteistä, joiden uskotaan olevan tyypilli-
sempiä jommalle kummalle sukupuolelle. Heidän suorittamansa  25  kulttuu-
rin vertailu osoitti, että tyypillisemmiksi rooleiksi  ja piirteiksi  katsotaan: 

Miehille Naisille 

voimakkuus heikkous 
aktiivisuus passiivisuus 
knittisyys hoivaaminen  
kontrolli hoitaminen 
yhteiskunnan sääntöjen kasvun edistäminen 
noudattaminen sopeutuminen 
realistinen kompromissaaminen 
ongelmanratkaisu 

Asuinympäristöstä  ja sen liikenneasioista  puhuttaessa keskustelun aiheita  ja  
sävyjä määritti selkeimmin paikkakunta, jolla keskustelua käytiin. Yksityis-
kohtien tasolle mentäessä, miesten  ja  naisten välillä ilmeni muutamia eroja: 

Rationaalisuus  vs  tunteet 

Miehet ottavat hikenneasioihin naisia helpommin rationaalisen  kannan.  Tälle 
rationaalisuudelle  on  tyypillistä autoliikenteen vaatimusten ymmärtäminen 

 ja  jalankulkijoiden turvallisuudesta huolehtiminen. Naiset puolestaan rea-
goivat herkemmin tunteella. 
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Yhteiskunnan sääntöjen noudattaminen 

Miehet tuntuvat olevan alttiimpia yhteiskunnan valtaapitävien ymmärtämi-
selle kuin naiset. Asuinympäristöstä keskusteltaessa tyypillisesti juuri miehet 
ymmärtävät, miksi asioista tiedotetaan tietyillä tavoilla  ja  miksi asioita hoide-
taan tietyillä tavoilla.  Aina  ei kuitenkaan ymmärystä löydy. Tällöin asia 
kuitataan Rokkamaiseen tyyliin "...tämmöistä että ruvetaan suunnittelemaan 

 ja  sitten kaikille toteutetaan, sehän  on  kommunismia, saatana", kuten eräs 
mies totesi Rantasalmen keskustaan muuttumassa olevasta ilmeestä. 

Alueen maantieteellinen hahmottaminen 

Miehet tuntuvat hahmottavan alueet helpommin karttoina  tai  karttojen avul-
la. 

Itsenäisyyttä  ja  oman elämän hallintaa arvostivat sekä miehet että naiset. 
Sukupuolesta riippumatta esitettiin voimakastakin kritiikkiä omaa aluetta 
koskeviin muutossuunnitelmiin. 

Tulokset vahvistivat jossain määrin yleisiä sukupuolten eroon liittyviä käsi-
tyksiä, joskin odotettua vähemmän. Kun miesten  ja  naisten käsityksiä 
asuinympäristöstään tutkittiin useissa eri ikäryhmissä,  on  ilmeistä, että ikä  ja 

 elämäntilanteeseen  liittyvät tekijät ovat sukupuolta tärkeämpiä liikenneym-
päristön kokemiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Selkeimmät  erot miesten  ja  naisten liikennekäsityksissä liittyvät tapaan kom-
munikoida, mikä voi suurelta osalta selittyä muilla kuin suoranaisesti suku-
puoleen liittyvillä tekijöillä. Liikenneympäristö  on  miehille useammin kuin 
naisille esimerkiksi ammatillinen asia (tekniikka, autoilu, kunnossapito jne). 

Liikenneympäristön  ollessa toimiva, "tasa-arvo" toteutuu liikkumisessa:  jos 
 lapset  ja  liikuntaesteiset  kykenevät liikkumaan liikenteessä turvallisesti, ym-

päristö  on  turvallinen myös aikuisille, miehille  ja  naisille. Kun liikenteessä 
alkaa olla ongelmia, ensimmäisenä  se  tuntuu vaikuttavan juuri lapsiin  tai 

 vaikeasti liikkuviin. Esim. Kuhmon keskustassa, jossa liikenneongelmia oli 
jonkun verran, kannettiin huolta  lasten  liikkumisesta  ja  vanhukset olivat 
arkoja ylittämään päätietä. Klaukkalassa, jossa liikenneongelmia oli huomat-
tavasti enemmän, nämä ryhmät olivat  jo  aikamoisessa pulassa. Lisäksi naiset 
kokivat oman elämänsä vaikeutuvan liikenteen takia: 

"tänne muutettiin, kun aviomiehen matka pääkaupunkiin työhön tuntui sopi-
valta. Kun perheessä  on vain  yksi  auto, me  naiset joudutaan jalkarniehiksi 
täällä Klaukkalassa. Käy sitten siinä ostoksilla kun  et  pääse tien yli hakemaan 
Valintatalon tarjouksia". 

(Perheelliset, Klaukkala) 
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Klaukkalassa  ruuhkista huolimatta miehet tuntuvat liikkuvan enemmän au-
tolla. Taajaman sisällä asioivat jalankulkijat, useimmiten naiset, kärsivät kes-
kustan vaikeutuneesta liikennetilanteesta. Klaukkalan tyyppisessä "Helsin-
gin etäislähiössä" sukupuolet joutuvat selvästi eriarvoiseen asemaan liikku-
misessaan:  

"se,  jolla  on auto,  hänellä  on  yhteydet ulkomaailinaan  ja sen  mukana valinnan-
vapaus"  (Laps  iperheen  äiti, Klaukkala) 

Liikkumisen sukupuolijakaumaa Klaukkalassa kuvaa myös seuraava kes-
kustelu:  

-K:  "mitä teidänikäisenne aikuiset täällä Klaukkalassa harrastavat,  men  ett ekö 
 iltaisin ulos, vaikkapa kiivelylle ?" 

- "ai kävelylle ?  Harvemmin keskustassa asuvat tuolla liikenteen seassa viitsii 
kävellä, ei ainakaan miehet" 

-  "niin, naiset täällä enimmäkseen kävelee, varsinkin päivällä siinä keskustassa. 
Huvikävelijöita keskustassa ei juuri ole,  ja jos  on,  taitavat nekin olla naisia. 
Miehet huristaa autolla joka paikkaan, jopa urheilemaan"  (Nainen, Klaukka

-la)  

Edellä esitetyn perusteella naisten elintavat  ja  kulttuuri ovat alisteisessa ase-
massa Klaukkalassa liikenteen epäkohtien vuoksi. Voidaan ajatella, että mie-
het hallitsevat autoistaan käsin taajamatilaa paremmin kuin ilman autoa 
kulkevat naiset. Klaukkalassa eletään "miehisten arvojen", autojen  ja  liiken-
teen ehdoilla. 

Tasapainoa, tasa-arvoa taajamatilan erilaisten käyttäjäryhmien välillä ei tällä 
hetkellä siis ole. Mitä enemmän taajamaliikenteen toimivuudessa  on  ongel-
mia, sitä enemmän liikenteestä tulee myös tasa-arvokysymys. Kaupunkielä-
män sosiaalipsykologi  Richard Sennett on  pohtinut näitä kysymyksiä teoksis-
saan  "The Uses of Disorder", The Fall of Public Man"  ja  The Conscience of the 
Eye" (ref.  Helsingin Sanomat  16.1.1992). 

5 .3 	Ammattilaiset ajajina  ja  arvioljina 

Ammattirnaisia autonkuijettajia  kutsuttiin ryhmiin Klaukkalassa  ja  Kuhmos-
sa. Tavoitteena keskusteluissa oli kattaa heidän roolinsa molemmat.puolet eli 
ammattiautoilijan näkökulma sekä muun liikenteen havainnointi. 

Keskustelu liikenneasioista käynnistyi molemmissa ryhmissä sujuvasti. Kes-
kustelun aikana  he  esittivät  asiat  taustat tuntien eivätkä problematisoineet 
niitä  turhan  pitkälle.  He  olivat tottuneet liikkumaan omalla alueellaan  ja 

 myös laajasti  sen  ulkopuolella. Lisäksi heille  on  kertynyt tietoa liikenneasiois- 
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ta  työtovereiden  ja  muiden ammattiautoiijoiden kautta. Heidän asiantunte-
muksensa tuntui  varsin  laajalta oman ammattikunnan puitteissa arvioituna 
osittain edellä mainittujen sosiaalisten suhteiden takia, osittain siksi, että 
erilaiset autoiluammatit olivat, ainakin useille ryhmissä mukana olleille, tul-
leet tutuiksi myös käytännössä.  Monet  heistä olivat toimineet taksin, jakelu-, 
kuorma-, linja-  tai  rekka-auton kuijettajina. Heidän näkemyksensä muiden 
tiellä liikkuvien asemasta, ongelmista  ja  tyypillisistä käyttäytymistavoista 
vaikutti myös suhteellisen objektiiviselta, ainakin siinä mielessä, että  he  ym-
märsivät jalankulkijoiden  ja  yksityisautoilijoiden liikkumistapoja  korosta- 
matta  liiaksi omia liikenteeseen kohdistuvia vaatimuksiaan. Tämä varmasti 
johtuu siitä, että  he  näkevät ammatissaan liikenteen  koko  kuvan, usein vielä 
eri vuoden  ja  vuorokauden aikoina. 

Liikenteessä ammatikseen ajavat kärsivät samoista ongelmakohdista kuin 
yksityisautoilijatkin. Tavallisesti  he  kohtaavat liikenteen "pullonkaulat" vie-
läpä useita kertoja päivässä. Mukaan esimerkiksi Kuhmon "rallin", etua  jo-oi-
keutetulle pääväylälle,  ei pahimpaan aikaan pääse kuin väkisin. 

"kun kolmion takaa tulee  päiitielle,  siinä saattaa olla joskus (ongelmia), mutta 
 se  pitää hiljakseen vaan  hissutella isoo ratasta  eteen, niin  ky/Id  niillä löytyy 

jarrut" (Autoilijat, Kuhmo) 

Liikenteessä heitä huolestuttavat monet  asiat.  Näistä useimmat liittyvät ta-
valla  tai  toisella turvallisuuteen. Omasta turvallisuudestaan  he  eivät  tunnu 

 olevan huolissaan, pikemminkin heitä huolestuttaa "maksumieheksi joutu-
minen".  He  tuntevat alueen onnettomuustilastot melko hyvin, koska näistä 
muodostuu helposti ammattiin liittyviä ruoka-  ja  kahvituntikeskusteluja. 

 Usein karskiin sävyyn kerrotut, traagisetkin tilanteet, saavat tarinoissa koo-
misia piirteitä. Eläväksi legendaksi  on Klaukkalassa  muodostunut  Lada-- 
mies, joka kieltäytyi uskomasta, että hänen tavallisesti käyttämälleen reitille 
onkin yllättäen asetettu kiellettyä ajosuuntaa osoittava merkki  

"sen Lada-miehen...  mä oon  sen  meinannu  siinä tappaa monta kertaa.  Se on 
 mies joka  on  saanut  kortin  20 - 25  vuotta sitten eikä koskaan ole muuta 

ajanut kun kotoaan kauppaan.  Ja  aina  sivuilleen  katsomatta. Sieltä  se  tunkee 
tielle  kielletystä ajosuunnasta.  Kerran  se  sitten tunki suoraan toisen eteen, 
niin että  pölykapselit  vaan lensi. Näin  sen ja  luulin että nyt siitä päästiin, 
mutta ei ,seuraavana päivänä  se  tuli sieltä taas.  Ja  uusi  Lada  oli  alla"  
(Autoilijat, Klaukkala) 

Maksumieheksi  joutumisen pelossa  ja  usein myös jalankulkijoiden turvalli-
suutta korostaen heitä huolestuttaa selvästi mahtumiseen liittyvät ongelmat, 
joita ovat esim ajoradalle peruuttaminen, kapeilla kaduilla  ja  teillä ajo, ahtais-
sa risteyksissä tapahtuva jalkakäytävälle koukkaaminen. Vaikka  Lada-mie-
hen tarinassa viitattiin kuolemaan, tuntuu turvallisuus olevan ammattiau-
toilijoille materiaalinen kysymys. Koska oma turvallisuus ei (usein raskaassa) 
ajoneuvossa ole niin uhattuna, tarkoittaa viittaus 'maksumieheksi joutumi- 
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seent  uhkaan joutua korvaamaan vastapuolen pelti-  tai  muut aineelliset va-
hingot. 

Liikenteeseen liittyviin huolenaiheisiin kuuluu myös tavallaan linja-auton 
 kul jettajan  huoli omasta itsetunnostaan 

"joskus, kun joutuu puol'  min uuttiakin  odottamaan, niin tuntuu, ettei tiistä 
mitään tule, mitä nuo ihmisetkin sanoo"  (Autoiijat, Klaukkala) 

Henkilökohtaisia ongelmia ruuhkaliikenteessä aiheutuu,  jos  pyrkii suhteut-
tamaan kaikki  asiat  itseensä. Esimerkiksi asiakkaiden tavallinen tapa kysyä 
kelloa linja-autonkuijettajalta ei välttämättä tarkoita peiteltyä vihjausta myö-
hästymisestä. Tässä mielessä ammatikseen ajava samaistuu keneen tahansa 
itsetuntonsa kanssa kamppailevaan. 

Asuinalueensa liikenteen uudelleenjärjestelyissä ammattiautoilijat ovat mo-
nin tavoin mukana. Ainakin  he  kokevat omakohtaisesti järjestelyissä synty-
neet mokaukset: 

"panihan  ne kerran siihen (Kainuuntien  ja  Koulukadun  risteykseen) liikenteen 
jakajankin, mutta sitten siitä ei p?llssyt niillä rekka-autoilla ollenkaan.  Se  ei 
montaa päivää kärsinyt olla siinä kun  se  otettiin pois. Usein ei suunnittelijalla 
ole kuvaa siitä käytännön tarpeesta" (Autoilijat, Kuhmo) 

Esimerkki eräästä Klaukkalan "aaveilmiöstä". Esittelytilanne syntyi, kun lii-
kennöitsijä halusi näyttää "kunnanherroille" käytännössä, ettei uusi,  vastara-
kennettu  linja-autoasema vastaa käytännön tarpeita: 

-  "silloin kun  tää uus  linja-autoasema yritettiin esittää kunnanherroilie, että 
 se on  susi oltu  jo  aika päiviä, vietiin näli suunnittelijat  ja  kunnanherrat  ja 

 näytettiin näille kuinka  se  tulee toimimaan, kun  se  otetaan käyttöön"  

K:  "miten ihan käytännössä, kerro?" 

-  "se oil yks  aamu,  7  lähtöä siihen suunniteltün... 

- ".  ..se  oli tarkoitettu silleen, että normaaliliikenne, mikä tapahtuu tuossa, että 
siihen tulee  4 - 5 bussii  peräkkäin tohon tien varteen  ja  Helsingistä päin tulee 
samaan aikaan ehkä ri autoo, sitten kun ne ajettiin siihen  tinja-autoasemal-
le, niin ne oli niin lähellä ne autot toisiaan, että raskaana oleva nainen ei 
päässyt enää bussiin sieltä" 

-  "sitten herroille vielä lisättiin, että sitten  jos  ne tuodaan vielä ne matkustajat 
tänne mutta niitä ei uskalla tuoda.  Se  oli ilman matkustajia kun tehtiin tämä 

 homma, jos  siihen olisi tuotu ne sadat matkustajat, nehän olisi nauranut 
ihtensä kipiäks"  (Auto iijat, Klaukkala) 
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Ammatikseen ajavat ovat monessa suhteessa oman alueensa liikenteen suh-
teen hyviä tietolähteitä  ja  asiantuntijoita. Tiejärjestelyiden suhteen  he  tunte-
vat itsensä kuitenkin voimattomiksi.  He  eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä, 

 jos  epäkohtia havaitaan.  Jos  heidän asiantuntemustaan kysytään, tuntuu  se 
 tapahtuvan tiesuunnittelijoiden ehdoilla. Tällöin ammattiautoii joiden näke-

myksiä tarvitaan tietyn rajatun alueen osalta: 

-  "meille (taksi) tuli  se  kutsu tori remontin takia, mutta nyt  se  (toriremontti) 
 taitaa jatidd... Silloin (aiemmin)  en  niinkään tien ii/ttäjänä täällä ollut, vaan 

tuon torialueen puolustajana"  (Autoiijat, Kuhmo) 

Tällöinkin kysellään  kul jettajien  mukaan lähinnä muilta kuin rengeiltä 

-"ei  me  frengit)  siihen pystytä vaikuttamaan, ne  on  ne, jotka  on  ammattiau-
toilijoita.  Me  kun ollaan renkejä, niin meidän ei varmaan kuulu kaikkea 
tietä/ikä/En,  se on  vaan  se  valmis  tulos"  (Autoilijat, Kuhmo) 

Ammattiautoilijoilla  on  paljon sellaista tietoa, josta suunnittelussa saattaa 
olia hyötyä.  He  esimerkiksi tietävät, mistä kulkevat jalankulkijoiden reitit.  He 

 osaavat tämän tiedon suhteuttaa paikkakunnan historiaan  ja esim  matkusta-
jaliikenteen tarpeisiin, kuten seuraavien Klaukkalan "aave"-ilmiöiden esittely 
osoittaa: 

-  "miksei ne tehnyt pysiikkiä tuohon terveyskeskuksen eteen" 

-  "sen  takia kun  se on  linja-autoasema vieressä..." 

-  "joka aamu  mä  sitä pohdin, kun  mä  joudun ottamaan mummon siitä toi pai-
ta, nurinikolta, kun  en mä  voi sitä sanoa" 

-  "siinä oli  se  insinööri, silloin kun ne teki sitä nurmialuetta  ja ist utti.  Mä en 
 malttanut olla,  tulin  tauolle justiinsa, olla pysähtymättä siihen  ja inssille 

 menin juttelemaan, että  kyllä  tää on  ihan kivannàköinen,  mutt  tästä jotain 
oleellista puuttuu.  No  mikähän tuo olisi,  no  linja-autopysäkki puuttuu. Sano, 
että koska oot ennen kuullu, että linja -auto-asemaa vasta pàätä  on  erikseen 
pysäkki (naurua). Sanoin, että sitten kun  sä  osoitat  sen  linja-autoaseman.  Ja 
jos  sä  tarkoitat  tota  postimerkin kokoista  län ttiä,  niin unohda  se"  

-  "se  (terveyskeskuksen tolppa)  on  meille vielä pysäkki, vaikka ei siinä sitä 
oikeasti ole. Niin kauan  se on  meille pysäkki, kun  me  saadaan siitä ilmoitus 
seinälle, ettei siinä enää ole pysäkkid.  Sen  täytyy  tulla  viranomaisten puolel-
ta, ettei sitä pysäkkiä en/iii ole" (Autoilijat, Klaukkala) 

Ammattiautoiijat  näkevät myös käytännössä, miten vaikeaa  on jalankulki  joi-
den piintyneitä tapoja reittien suhteen muuttaa: 

"perusklaukkalaiainen  yli  65-vuotias menee siitä kohdasta yli mihin Klaukka
-lassa  tehtiin ensimmäinen suojatie eli  Tehon  kohdalta,  se  päättää, että  tossa  se 

 suojatie  on  vaikka  se on  ajat sitten poistettu. Päälle ei saa ajaa." (Autoilijat, 
Klaukkala) 
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5 .4  Vammaisten näkökulma 

Vammaisten kokemuksia liikenneympäristöstä kartoitettiin Helsingissä 
haastattelemalla eri vammaisjärjestöjen edustajia. Tutkimuksessa keskityttiin 
lähinnä liikunta-  ja näkövammaisin.  Liittojen epävirallisten arvioiden mu-
kaan Suomen väestöstä noin  5 % on  jollakin tavalla liikuntaesteisiä,  30 000 

 henkilöä heistä käyttää pyörätuolia. Näkövammaisia  on  noin  40 000,  täysin 
sokeita  7000 - 9000.  Vammaisten osalta päädyttiin järjestöjen edustajien (mo-
net itsekin vammaisia) asiantuntijakeskusteluun, jotta saataisiin kattavaa 
yleiskuvaa liikenteen havainnoinnista vammaisten kannalta. Lisäksi liikunta- 
tai  näkövammaiset asuvat useammin suurissa kaupungeissa kuin tutkimus- 
taajamien kaltaisilla pienillä paikkakunnilla (Klaukkala, Rantasalmi, Kuh-
mo). 

Vammaisten liikkumisesta  ja liikenneympäristön  kokemisesta syntyi kiivas 
 ja  monitahoinen keskustelu. Näkö-  ja liikuntavammaisten  edustajat olivat 

yhtä mieltä siitä, että tietoa vammaisten väilttämättömistä tarpeista liikentees-
sä  on  jo  tarpeeksi,  sillä  sitä  on  alettu systemaattisemmin kerätä  jo  1970-luvul-
la. 

Tietämystä näistä asioista ei kuitenkaan ole vielä riittävästi päättävillä tahoil-
la,  tai  sitten tietämystä  on esim. vain  joillakin teiden suunnitteluun osallistu- 
villa,  mutta ei välttämättä enää ratkaisuja toteuttavilla henkilöilä. Vaikka 
jotkut yksityiskohdat olisikin suunniteltu oikein, ratkaisun toteuttaja voi  ffi-
metellä  suunnitelmaa, pitää sitä virheellisenä  ja  korjata  sen  ratkaisuksi "joita 

 me  ennenkin ollaan tehty". Vammaisten edustajien mukaan  on haitaffista, 
 että ulkoympäristöstä ei lainkaan määrätä lainsäädännöllä, jolloin vammais-

ten tarvitsemat elementit liikenteessä ovat  "vain  suosituksia".  Jo olemassaole
-vasta tiedosta huolimatta liikennesuunnittelussa ei ole tapahtunut toivottaa 

edistystä, poikkeuksena tästä ovat liikenteen äänimerkkilaitteiden kehittymi-
nen  ja pintamateriaalien  huolellinen valinta. Näiden huomioonottamisesta 
oltiin tyytyväisiä. 

Vammaisryhmillä  on  monin paikoin ristikkäisiä toiveita siitä, mitkä olisivat 
vammaisille suositeltavimmat ratkaisut liikenteessä. Tästä syystä  on  perus-
tettu Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelupalvelu, VYP, joka yrittää löytää 
kaikille mandollisimman tyydyttävät kompromissiratkaisut suunnitte-
lijoiden käyttöön. Vammaisten mukaan kiinnostus (puhelinsoitot VYP:iin) 
näistä suosituksista  on  usein kiinni tiesuunnittelijan henkilökohtaisista omi-
naisuuksista, siitä onko juuri  hn  kiinnostunut vammaisten esteettömästä 
liikkumisesta liikenteessä. Lisäksi eri paikkakunnilla vammaisia otetaan huo-
mioon eri tavoin: Helsingissä  ja  Jyväskylässä melko hyvin, kun taas  Turku  ja 

 Tampere  ovat tässä mielessä "takapajuloita". 

Vammaiset toivat esiin ajatuksen, että heidän huomioimisensa liikenne-  ja 
ympäristösuunnittelussa  edustaisi samalla käyttä  jan  näkökulmaa: 
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"esimerkiksi  metro on  mainio  ja  helppo käytta meille vammaisille. Samalla 
kulkeminen  on  helppoa vanhuksille, lapsille kauppakasseja kantaville - kaikil-
le.  Jos on  meille esteetön pääsy,  on  muidenkin helpompi liikkua. Metroon 
kaikki pääsee nopeasti  ja  siksi  se on  tehokas  ja  sujuva liikenneviilineenä. Sama 
koskee vaikka matalalattiabusseja,  ja  lükennettä  yleensä"  (Vammaisjärjes-
töt) 

Liikenteellisten  ratkaisujen toimivuutta korostettiin painokkaasti. Turvalli-
nen ratkaisu ei suinkaan aina ole toimiva ratkaisu: tien ylitys voi olla suunni-
teltu niin turvalliseksi, että vammaisille  se  ei toimi lainkaan. Vaikkapa käve-
lysilta saatta olla "aivan mandottoman turvalliseksi ajateltu" luiskineen kaik-
kineen, mutta luiskat ovat ehkä liian jyrkät  tai  niihin ei maan tasosta pääse 
ollenkaan: "voi olla niin turvallista että vammainen ei pääse senttiäkään 
eteenpäin'. Keskustelussa toimivuus asetettiinkin ehdottomasti turvallisuu-
den edelle. 

Vammaisten toiveita liikenneympäristön yksityiskohdista esitellään liikku-
misen tapoja  ja  tunnelmia käsittelevässä kappaleessa  6.2.  Näiden näkökoh-
tien lisäksi vammaiset luonnollisesti kärsivät samoista ongelmakohdista lii-
kenteessä kuin yksityisautoiijatkin. Klaukkalassa päätien estevaikutuksesta 
kärsivät eniten vammaiset, vanhukset  ja  lapset. Ajoradan ylittämistä 
Klaukkalassa voi joutua odottamaan pitkäänkin - klaukkalalainen pyörä- 
tuolissa  istuva  oli odottanut yli puoli tuntia päästääkseen päätien yli apteek-
kun.  Jos  koko ajorata  on  ylitettävä  kerralla  ja liikennevaloja  on  liian vähän  tai 

 ei ollenkaan, tienylittäjäkandidaatti kokee olevansa hengenvaarassa. Sama 
ilmiö tuli esiin myös Kuhmossa vaikeasti liikkuvien vanhusten kohdalla 
(kummassakin taajamassa pääteillä  on  suuri estevaikutus). 

Liikenneympäristön  estetiikka  on  vammaisten kannalta toisarvoinen seikka 
liikenteen toimivuuteen verrattuna. Ennen liikenteeseen uskaltautumista 
vammainen henkilö joutuu näet mielessään käymään yksityiskohtaisesti läpi 
kulkureittinsä  ja  toimimaan  sen  mukaisesti.  Hän  on  täysin teknisten ratkaisu-
jen armoilla halutessaan liikkua itsenäisesti. Yksikin este esim. kaltevuuden 
puuttuminen jalankulkutien reunasta suojatien kohdalla voi estää etenemi-
sen kokonaan. Liikenneympäristön esteettisen suunnittelun tulee täyttää 
myös vammaisten esteettömän kulun vaatimukset. Nämä seikat eivät ole 
toisiaan poissulkevia,  sillä  toimiva ratkaisu voi olla myös esteettinen, "toimi-
vaa esteettisyyttä". 

Kokonaisuudessaan liikennesuunnittelua ei tulisi enää tehdä "vammaisten 
erityistoiveet huomioonottaen", vaan alusta lähtien ihmiskeskeisyyden  ja 
käyttäjäystävällisyyden  näkökulmasta,  sillä  kaikilla ihmisillä tulisi olla yhtä 
esteetön liikkumisen mandollisuus. Näin vammaisten toiveet eivät enää jat-
kossa olisikaan "erityisiä", vaan lähtökohtia meille kaikille sopivaan suunnit-
teluun. 
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6 	LIIKENNEYMPÄRISTÖN KÄSITTEELLISTÄMINEN  

6 .1 	Paikkakunnan perusarvot  

Liikenneympäristön käsitteellistämisessä  lähdetään liikkeelle kokijan näkö-
kulmasta. Liikenneympäristön arviointi pyritään suhteuttamaan eri alueilla 
vallitseviin, yhteisössä yleisesti hyväksyttythin perusarvostuksiln. Tässä ra-
portissa käyttämäämme perusarvostuksen käsitettä voi juhiavammin kutsua 
kulttuuriseksi arvoksi.  Sillä  tarkoitetaan elämäntapaa,  jota  enemmistö yh-
teisön jäsenistä pitää toivottavana  /1/.  Tuttuihin liikennesuunnittelutermei

-hin,  kuten esimerkiksi estevaikutuksiin, palveluiden saavutettavuuteen  tai 
liikennemerkkien havaittavuuteen  tullaan viittaamaan myöhemmin tämän 
raportin tulkinnoissa. 

Tämän luvun tavoitteena  on  määritellä ensinnäkin  se peruskäsitteistö,  jota 
 ihmiset käyttävät spontaanissa keskustelussa liikenteestä eli nähdä millaisten 

käsitteiden läpi eri ihmisryhmät tätä maailmaa katsovat. Toisaalta tässä lu-
vussa esittelemme käsitteistön,  jota  käytettiin keskusteltaessa alueiden uusis-
ta suunnitelmista. Näistä  osa  ei ole läheskään kaikille tuttuja merkityksel-
tään. Tiehankkeet kohtaavat usein voimakasta vastustusta. Yksi syy tähän  on 

 mitä todennäköisimmin juuri merkitysten erilaisuudessa. Vaikka suunnitel-
man arvioi  ja,  tietyn alueen  asukas,  ei ymmärrä suunnittelijan käyttämää 
kieltä, suorittaa  hän  silti arvionsa.  Jos  suunnittelija  on  ajatellut vaikkapa 
turvallisuutta, mutta suunnitelmaa arvioidaan pelkkänä esteettisenä koko-
naisuutena, kuten usein tehdään,  on  todennäköistä, ettei yhteistä pohjaa 
keskusteluille löydy. 

Näin  ollen ihmiskeskeisen  suunnittelun yhtenä tärkeänä lähtökohtana  on 
 ymmärtää käsitteistö, joilla ei-suunnittelijat aluettaan arvioivat. Toisaalta  on 
 tärkeää oppia viestimään suunnitelman arvioinnin kannalta tärkeät perusteet 

suunnitelman arvioijien, vaikkapa alueen asukkaiden, ymmärtämiä käsittei-
tä käyttäen, loukkaamatta heidän omaa asuinaluetta koskevia perusarvos-
tuksia. 

Seuraavassa esiteltävät ihmisten omaan asuinalueeseensa liittämät perusar-
vostukset eivät ole suoranaisessa tärkeysjärjestyksessä. Selkeitä eroja näiden 
arvojen tärkeydessä oli kuitenkin havaittavissa eri alueiden välillä. 

Luonnonympäristö  

Luonnonläheisyys,  sen  kauneus  ja  ennen muuta  sen  tarjoamat vapaa-ajan-
viettomandollisuudet olivat erittäin tärkeällä sijalla Kuhmossa  ja Rantasal-
mella. Rantasalmella  vesistöt muodostivat tärkeän osan luonnonympäristöä. 
Molemmilla paikkakunnilla erityisesti lapset kokivat ympäristön olevan 
uhattuna. Kuhmossa huolestutti ydinjätekysymys, Rantasalmella vesistöjen 
pilaantuminen (sinilevä, viemärivuoto). Klaukkalassa ei luonnonympäris

-töön  puututtu keskustelussa juuri lainkaan, ainakaan  se  ei kenellekään tuntu- 
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nut  olevan tärkeä viihtyvyystekijä. Myös Klaukkalassa oli esiintynyt  smile- 
vää.  Kovin  suuri huolenaihe  se  ei kuitenkaan ollut,  sillä  'voihan aina uida 
omassa uima-altaassa" 

Rakennettu ympäristö 

Paikkakunnan identiteetin kannalta rakennettu ympäristö tuntuu tärkeäm-
mältä elementiltä kuin pelkkä luonnonympäristö. Ainoastaan Rantasalmella 
voisi pelkällä kirkon mäellä olla merkitystä paikkakunnan identiteetin kan-
nalta, ainakin lapsille  ja  nuorisolle  se  tuntui todella tärkeältä: Siellä hiihdet

-tim  talvella  ja  oleiltiin  muuten vaan lämpimämpänä aikana (nuorison perin-
teiset kevätilan istujaiset). Aikuisille myös itse kirkko edusti paikkakunnan 
perinteitä 

Klaukkalassa  ehkä Vaskonmäellä  on  pitempään paikkakunnalla asuneille 
merkitystä paikallisena "monumenttina". Voimakkaammin Klaukkalan iden-
titeetti nojaa kuitenkin rumaksi tiedostettuun keskustan rakennuskantaan 
sekä tämän vastakohtiin, siisteihin pientaloalueisiin. Kuhmon keskustan ilme 

 on  karu. Kirkkoa  ja  museoaluetta  lukuunottamatta lähes kaikki ennen vuotta 
 1939  valmistuneet rakennukset  on  hävitetty. Kuhmon identiteetin rakentu-

minen tuntuu selvästi poikkeavan kanden muun tutkitun paikkakunnan vas-
taavasta.  Se  ei  tunnu  suoranaisesti nojaavan alueen luontoon, ei myöskään 
mihinkään rakennettuun. Ennemminkin identiteetti rakentuu abstraktin tur-
vallisuuden varaan,  jota  kirkonkylä asukkaille edustaa erämaiden keskellä. 
Kaupunki nimitys ei  tunnu kovin  hyvin  istuvan  Kuhmolaisille,  ei myöskään 
keskustasta puhuminen.  

"ja perukasta  tulevat kirkolle. Joku häävimpi sanoo tulevansa keskustaan. 
Hävettää itekkin sanoa kaupungiksi" (Autoilijat, Kuhmo) 

Rauhallisuus 

Sekä Kuhmossa että Rantasalmella arvostettiin kotipaikkakunnan rauhalli-
suutta. Käsitteenä  se  liittyy läheisesti luontoon, maaseudun rauhaan vasta-
kohtana kaupungille. Rauhallisuus  on  kuitenkin selvästi laajempi kuin pelk-
kä kiireen vastakohta,  se  edustaa myös puhtautta  ja  viattomuutta turmeltu-
neen  ja  syntisen  kaupungin vastakohtana. 

"ei tämä ainakaan mikään  kovin  iso kaupunki ole,  mun  mielestä täällä  on  ihan 
 kiva  asua. Ei ole ainakaan niin paljon vaaroja mitä isossa kaupungissa  on... 

On  nyt  tullut  ne huumeet isoissa kaupungeissa vaaraksi (Lapset, Kuhmo) 

"ei rikollisuutta, puhdas luonto, ei tarvi pelätä henkensä eestä"  (Autoilijat, 
Kuhmo) 

"aika rauhallinen tämä  on  sikäli, ettei täällä ole tehty mitään rikoksia, eikä 
huumehommia, melkeen puhasta zielä  on .. .vieraspaikkakuntalaiset käyny 

 pieniä tihutöitä tekemässä"  (Ikäihmiset, Rantasalmi) 
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Klaukkalaa  ei vastaavalla tavalla koeta puhtaaksi  ja turmeltumattomaksi. 
 Siellä pelkoa aiheuttaa paikallinen punkkarijengi sekä myös "silloin tällöin 

riehaantuva" tavallinen nuoriso. Vanhempi väki kokee turvattomuuden  ja 
 uhkan todellisena, koska alueella ei ole edes omaa poliisia, lähin  on  Nurmi-

järvellä. Klaukkalan ikäihmisten ryhmässä tuli esiin jopa huumeiden myynti 
paikallisissa ravintoloissa. 

Kotiseutuhenkisyys,  paikallisuus 

Tutkituista kolmesta paikkakunnasta paikallisuus  ja kotiseutuhenkisyys  ko-
rostuivat Kuhmossa  ja Rantasalmella. KJaukkalaan  ei vastaavalla tavalla 
paikkakuntana  oltu  sitouduttu  ja juurruttu.  

Tärkeän tuntuinen elementti paikallistunteen kehittymisessä  on  oman alueen 
erillisyyden tiedostaminen. Erillisyyden  tunne  tulee hyvin ilmi kulkuyhteyk-
siä  ja  -mandollisuuksia kuvattaessa. Kuhmo  on  kaukana kaikesta  ja Rantasal-
melta  pääsee lähtemään. 

"aina kun reissuun lähtee, pitää  ensin  ajaa sata kilomet  nä  ja  vasta sitten alkaa 
laskea kuinka kauas  on  matka. Siihen  on  totuttu" (Autoilijat, Kuhmo) 

"ihan viehättävää täällà  on  olla. Talvella tahtoo aika  tulla  pitkäksi,  lasten 
 kannalta mainio, sopivan kokoinen paikka.  Ja  pääsee  kyllä  lähtemään" (Per-

heelliset, Rantasalmi) 

Vielä itsestään selvempää  on  lähtemisen vapaus Klaukkalassa asuville. Työ- 
matkat suuntautuvat Helsinkiin. Suur-Helsingin alueella käydään myös os-
toksilla täysin rutiininomaisesti.  Nuorten  ryhmässä yhteyksien hailinnan 
merkitys Klaukkalassa  tuli  kärjistetysti esiin, kun eräällä ryhmän jäsenellä oli 
NMT-puhelin, jolla  hän  hoiti asioitaan lähitaajamissa asuvien ystäviensä 
kanssa.  Se,  jolla  on  yhteydet hallussaan Klaukkalassa, hänellä  on  hallussaan 
myös oman elämän hallinta. Klaukkalassa taajama ei ole nuorellekaan niin 
tärkeä kuin yhteydet - Klaukkala  on  nuorten  maailmassa  "Cityn"  etäispääte, 
jossa liikkuminen  ja  kontaktit hoidetaan urbaaneilla, moderneilla välineillä.  

Oman  paikkakunnan vertaaminen muihin tuntuu useimmille olevan hyvin 
vaikea tehtävä.  "Olen  huono arvostelemaan, kun  en  ole muualla asunut" oli 
tavallinen vastaus pyydettäessä oman paikkakunnan vertailua muihin paik-
kakuntiin. Kun vertailuja tehtiin, olivat vertailun kriteerit usein äärimmäisen 
paikallisia, vesistöjen piirteitä  tai  jopa paikallisia pelejä, kuten kirvespeli 
Rantasalmen, Juvan  ja  Sulkavan alueella. Klaukkalan identiteetti myös tässä 
suhteessa jäi vaatimattomaksi. Klaukkala rinnastettiin melkein mihin tahansa 
yhden pääväylän hallitsemaan paikkakuntaan, esimerkiksi Mäntsälään en-
nen ohitustien aikoja. 
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Paikallisuuden korostuminen  ja kotiseutuhengen ilmentyminen  liittyy toi-
saalta siihen, ettei muista alueista ole kokemuksia. Toisaalta  on  kyse oman 
asuinpaikan identiteetistä. Koska identiteetti rakentuu samanlaisuuteen  ja 
identifioitumisprosessi  on  siis samanlaiseksi tulemista, kuuluu siihen väistä-
mättä myös erottautuminen. Erottautumisen korostaminen näkyy tyypilli-
sesti siinä, miten rantasalmelaiset puhuvat vähätellen Juvasta  ja juvalaisista 

 (eivätkä koskaan samaan sävyyn esim. Savonlinnasta  ja savonlinnalaisista). 
 Vastaavaan sävyyn Kuhmossa puhutaan Sotkamosta (räpyläkylä, pänikkä-

kylä jne)  ja sotkamolaisista,  eikä esim. Kajaanista  ja  kajaanilaisista. 

Klaukkalassa  ei vastaavalla tavalla rakennettu omaan paikkakunnan identi-
teettiä, vaikka Nurmijärvestä puhuttiinkin vähättelevään sävyyn. Klaukka-
ian privatisoituminen näkyy hyvin selvästi yhteisöllisen käyttäytymisen 
muuttuneissa muodoissa, erityisesti paikallisuuden kääntymisessä  koko  ky-
län tasolta lähiöissä tapahtuvaan kanssakäymiseen. Ennen Klaukkala-seura 
keräsi joukot, nyt toimitaan asuinalueilla. 

"ne  (paikallisseurat)  on  perustettu tuonne  lähidihin.  Haikala seura toimii,  Syr-
jul11  seura toimii,  Mdntysalossa, Lintumetsiissa  toimii.., mutta  kylid Klaukkala

-seuran tapahtumissa  on vahlin  porukkaa" (Autoilijat, Klaukkala) 

Itsenäisyys, omavaraisuus 

Tärkeän tuntuinen, ehkä jopa paikkakuntaan sitoutumisen  tai  paikkakunnal-
le vakiintumisen kannalta keskeinen,  on  itsenäisyyden  tunne. Tunne  siitä, 
että voi selviytyä vaikeistakin tilanteista paikkakunnalta löytyviin resurssei

-hin  turvautuen. Tähän kokonaisuuteen lukeutuvat puheet työhlisyydestä, 
työpaikkaomavaraisuudesta samoin kuin paikkakunnan tarjoamista koulu-
tusmandollisuuksista lapsille  ja  nuorisolle.  Tunnetta  vaikeista tilanteista  sel-
viytymisestä  heikentää oleellisesti poliisin puute Klaukkalassa: päivystysai

-kana  poliisin hätänumerostakin vastaa  vain  Nurmijärven kirkonkylän puhe-
linautomaatti. Turvallisuuden  tunne  kärsii selvästi  ja hätätilassa Klaukkalan 

 asukkaille  jää  epämiellyttävä  tunne  riippuvuudesta 'kilpailevaan" naapuri- 
taajamaan. 

Perusarvostukset  ja  identiteetti 

Paikkakunnan identiteetin kannalta  on  siis tärkeä ensinnäkin kokea omalla 
paikkakunnalla jotain tärkeää, yhdistävää, turvallista. Samanaikaisesti  on 

 myös pystyttävä erottautumaan niistä lähipiirin samanlaisista (naapurikun-
talaisista), jotka halutaan sulkea oman piirin ulkopuolelle. Lähikaupungit 
eivät Rantasalmen  ja  Kuhmon identiteeteille ole uhkana, mutta Juvasta  ja 
Sotkamosta erottautuminen  vahvistaa omaa paikallisidentiteettiä. Rantasal-
mella  ja Kuhmolla  tuntuu olevan selkeä  ja  itsenäinen identiteetti paikkakun

-tana, niifiä  on  jotain, josta olla ylpeä. Klaukkala  on  edellisiin verrattuna 
huomattavan hajanainen identiteetiltään. 
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Identiteetin muodostumisen kannalta ovat tärkeässä asemassa paikkakun-
nalla vallitsevat perusarvostukset,  sen  kulttuuriset arvot. Identiteetin muo-
dostuminen  on  pitkä prosessi  ja  se  rakentuu eri paikkakunnilla hyvinkin eri 
tavoin  ja  erilaisista elementeistä. Paikkakunnan ilmeeseen vaikuttavat  tie- 
hankkeet ovat potentiaalinen uhka  sen identiteetille.  Uusi  tie  ja sen oheisilmi-
öt  saattavat hyvinkin loukata jotain sellaista, mikä  on  paikkakunnalle täysin 
omaa  ja  siihen lähes elimellisesti kuuluvaa.  

6 .2 	Liikkumisen tavat  ja tunnelmat  

Liikennettä kuvataan tavallisimmin päämäärinä  ja reitteinä,  ei prosessina. 
Sitä, miten liikutaan (hiljaa, nopeasti, maisemia katellen, kaverin kanssa  jute!- 
len  jne.) ei spontaanisti oteta puheeksi.  Sen  sijaan herkästi puututaan pysäh-
tymisiin ennen päämäärän saavuttamista, nämä muistetaan  ja  niitä kuvataan 
liikenteen ongelma-  ja häiriötilanteina.  Häiriöiden vakavuus arvioidaan hy-
vin subjektiivisesti. Ruuhka  on  ruuhka, vaikkei siinä olisi kuin kolme autoa, 

 jos  eteneminen siitä estyy. Tässä luvussa keskitytään analysoimaan ihmisten 
näkemyksiä  ja  kokemuksia asuinpaikkuntansa liikenneympäristöstä: 

Millaisena liikenneympänstö koetaan  ja  millaisin käsittein siitä pu-
hu taan? 

-  Millä  tasolla paikkakuntakohtaiset erot tulevat esiin? 

-  Millaiset järjestelyt tekevät liikenteestä sujuvan  ja  millaiset seikat es-
tävät etenemisen? 

Paikkakunnan yleisilmeen kokeminen 

Paikkakunnan yleisilme  ja  rakenne antavat puitteet liikkumiselle. Vallitse- 
vim  oloihin  on  totuttu.  Jos  alueen viihtyisyyteen otetaan kantaa,  on  kan-
nanotto poikkeuksetta myönteinen. Rantasalniella  ja  Kuhmossa käydyille 
keskusteluille oli tyypillistä, että asukkaat ottivat suhteellisen voimakkaasti 
kantaa asuinpaikkansa asioihin  ja  olivat myös huolissaan alueen ilmeen mah-
dollisesta muuttumisesta taajamatien perusparannuksen myötä. Klaukka

-lassa  ei vastaavaa alueeseen sitoutumista ollut havaittavissa. Siellä viihtyi-
syys arvioitiin huomattavasti yksilöllisemmällä tasolla kuin kandessa perin-
teisemmässä yhteisössä. Myöhemmin tässä raportissa käsitellään erikseen 
kaikkien kolmen taajaman liikenneympäristöä, seuraavassa luonnehditaan 
kuitenkin lyhyesti muutamia liikennesuunnittelun kannalta tärkeitä yksityis-
kohtia, jotka liittyvät näiden yhteisöjen yleisilmeeseen. 

Klaukkalassa  ei juuri alueen yleistä viihtyisyyttä kommentoitu. Kuhmossa  ja 
Rantasalmella  siihen puututtiin sekä spontaanisti että uusia tiesuunnitelmia 
käsiteltäessä. Näillä molemmilla alueilla tuntuu vallitsevan selkeä ristiriita 
alueella korostuvien perusarvojen  ja  uusien suunnitelmien välillä. Luonto, 
rauhallisuus  ja  itsenäisyys olivat molemmilla alueilla tärkeitä arvoja. Spon- 
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taanissa  keskustelussa nämä arvot ilmenevät puhuttaessa alueen "kirkonky-
lämäisyydestä". Uusista suunnitelmista puhuttaessa useat pelkäsivät juuri 
tämän piirteen menettämistä. Kirkonkylämäisyys tuntuu yleisesti liittyvän 
"vanhaan, hyvään aikaan", muistoihin omasta lapsuudesta. Kirkonkylään 
assosioituvat idyllisyys, kauneus  ja  elämyksellisyys:  "kun pienenä äidin 
kanssa pääsin kirkonkylälle,  se  oli tärkeää  ja sen  muistin vielä nuoruusiässä

-kin".  Kuhmossa perheellisten ryhmään osallistunut kuvaili juuri kaupungiksi 
muuttunutta Kiteetä "minikaupungiksi", koska siitä oli kirkonkylämäisyys 
hävinnyt uusien hikennejärjestelyjen myötä. Kirkonkylälle annettuja syvyys- 
psykologisia merkityksiä ovat ns. positiivinen maalaisuus, ehkä myös van-
hasta kiinni pitäminen. Kirkonkylän hävitessä (usein juuri liikenteen suju-
vuuden lisääntyessä) syntyy "nousukasmainen minikaupunki" - ulkoa päin 
tuotu, vanhat arvot hävittävä  ja  paikallisidentiteettiä  kovasti koetteleva uu-
distus. 

Tähän suhteutettuna tuntuu molemmilla paikkakunnilla ilmennyt tiealueen 
istutusten voimakas vastustaminen yllättävältä. Tiealueelle suunniteltuihin 
istutuksiin suhtauduttiin molemmilla alueilla todella kylmäkiskoisesti: ne 
estävät näkyvyyden, ovat vaikeita pitää kunnossa  ja  aiheuttavat kustannuk-
sia. 

Tiealueen  istutuksia ei mielletä luonnoksi,  jota  alueilla paljon arvostetaan. 
Istutukset mielletään keinotekoiseksi yritykseksi tehdä alueesta jotain hie-
nompaa kuin  se  onkaan. Tällä tarkoitetaan juuri nousukasmaisuutta, kvali-
teettia, joka tuntuu hävittävän entisen  idyllin  -  uudistuksen mandollisesta 
kauneudesta huolimatta: "meikkaamalla vievät meiltä muistot"  tai  "kirkon-
kylää ei tehdä kukkasilla, ainakaan uusilla" (Perheelliset, Kuhmo).  Ja  mikä 
vielä pahempaa, sinänsä kauniit uudistukset voidaan kokea myös uhkaksi 
alueen identiteetille silloin kun vastaavia "standardiratkaisuja" (esim.  kuk

-kaistutukset) monistetaan  ympäri Suomea. Usein nämä ratkaisut sotivat pait-
si asukkaiden omaa luontokäsitystä myös mielellään korostettavaa vaatima-
tonta elämänasennetta vastaan. 

Lapset kaipasivat sekä Kuhmoon että Rantasalmelle puistoja, eivätkä  he sub
-tautuneet  kielteisesti istutuksiin.  "Me  totumme  varmaan siihen" - henkeä 

löytyi aikuisten keskuudesta myös jonkin verran. 

Kevyen liikenteen näkökulma 

Jalkakäytävät  ja  pyörätiet  ovat tuttuja käsitteitä kaikille. Paikkakunnalla niitä 
joko  on tai  ei ole. Niiden käyttötavoissa  on  todennäköisesti huomattavia 
paikkakuntakohtaisia eroja. "Kevyen liikenteen väylä"  on  käsitteenä hieman 
keinotekoisen  ja  ulkoaopitun  tuntuinen. Tyypillisesti sitä käytetään paikka-
kunnalla, jonne näitä  on  aivan äskettäin rakennettu. Tällöin  on  todennäköis-
tä, että käsite  on  tiedotusvälineistä opittu eikä sille ole vielä kehittynyt it-
senäistä sisältöä eli lähinnä käyttäytymissääntöjä.  Jos  liikennettä  on  vähän, 
kuten Rantasalmella, ei ongelmia esiinny.  Jos  liikennettä  on  paljon, kuten 
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Kuhmossa,  on  kevyen liikenteen väylille saatava aikaan selkeät käyttäyty-
missäännöt. 

Klaukkalassa  kevyen liikenteen väyliä koetaan olevan liian vähän. Keskusta 
koetaan  lasten  kannalta vaaralliseksi,  osa  lapsista myös itse pelkää liikkua 

 kodin ja  koulun välillä. Lapsille annetut käyttäytymis-  ja liikkumisohjeet  ovat 
tavallisia, joskaan niitä ei välttämättä noudateta, koska ne pidentävät  kuljet-
tavaa  matkaa. Kevyen liikenteen ongelma-alueita ovat Klaukkalassa asunto-
alueille vievät tiet esim Lepsämäntie, joka  on  todella vaaraffinen pyöräiijöille 

 ja  jalankulkijoille. Ongelmia aiheuttaa myös alikulkujen vähäisyys  ja  asuk-
kaiden kulkureitteihin nähden sijainti väärissä paikoissa.  Tehon  edessä tarvi-
taan alikulkua, SYP'in edessä olevalla ei taas ole paljoakaan käyttöä. Autoii-
joiden arvion mukaan  vain 20  prosenttia lapsista käyttää alikulkuja. 

Rantasalmen keskustassa ei kevyen liikenteen väyliä ollut eikä niitä  sinne 
 osattu kaivatakaan, vaikka sateisilla ilmoilla autojen seassa jalankulkija ku-

raantuukin. Lähinnä siitä syntyi  vain  syy käyttää sateisilla ilmoilla autoa. 
Ohitustien varressa olevia kevyen liikenteen väyliä käytettiin sujuvasti  ja  
ilman ongelmia. Rantasalmen osalta viitattiin  jo  aikaisemmin alueen selkeään 
normistoon  ja  yleiseen tapaan käyttää kouluun mennessä alikulkutunnelia. 
Rantasalmen keskustan jalankulkuliikenteelle  on  tyypillistä, että ihmiset tu-
levat Kylätielle tapaamaan toisiaan.  S-marketin edusta  on  muodostunut tyy-
pilliksi tapaamispaikaksi.  Sen  on  huomannut kalakauppiaskin, joka  on  siirtä-
nyt myyntipisteensä  slime,  pois varsinaiselta torilta. Sekä lapset että aikuiset 
kokevat liikkumisen Rantasalmen keskustassa turvallisksi. Lapsille ei ole 
kieltoja  ja  rajoituksia  ja  lapset itse suhtautuvat luottavaisesti muuhun liiken-
teeseen. 

Kuhmon osalta kevyen liikenteen väylät ovat uusi asia. Keskusta-alueen 
ulkopuolelle  on  äskettäin valmistunut muutamia. Ongelmat ilmenevät tällä 
hetkellä keskustan jalkakäytävillä, joita tuntuvat käyttävän kaikki ei-autoii

-jat.  Vaaratilanteita syntyy, kun koululaiset "purkautuvat" koulusta, matkus-
tajat linja-autoista Koulukadun  ja Kainuuntien  varressa. Koska pääväylä koe-
taan erittäin vahvasti etuajo-oikeutuksi, ovat jalankulkijat vaikeuksissa kesäl-
lä pyöräilijöiden  ja  talvella potkukeikkailijoiden kanssa. Tällä hetkellä alueel-
la  on  myös talvikunnossapitoon liittyvä ongelma. Koska jalkakäytäviä ei 
saada auratuksi lumisateen jäljiltä riittävän nopeasti, käyttävät jalankulkijat, 
potkukelkkailijat  ja  pyöräilijät ajorataa kulkuväylänään.  Osa  lapsista koki 
liikkumisen keskustassa turvattomaksi  ja  käytti sivuteitä, jotka koettiin rau-
hallisiksi. 

Jalankulkijan  turvallisuus tuntui selkeimmin olevan uhattuna Klaukkalassa. 
Hyvä indikaattori tästä  on se,  että Klaukkala  on  tutkituista alueista ainoa, 
jossa vanhemmat säännöin  ja kielloin  ovat rajoittaneet lastensa liikkumista 
päätien varsilla. Rantasalmella tilanne oli täysin toinen. Siellä  jo  pelkkä kysy-
mys  em.  säännöistä koettiin kummalliseksi. Rantasalmella ei keskusteluissa 
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mainittu kertaakaan sanaa suojatie.  Nuorten  ryhmässä Rantasalmella nuoret 
eivät kysyttäessäkään saaneet mieleensä, missä heidän taajamansa suojatiet 
sijaitsevat.  He  tiesivät niitä  kyllä  olevan, mutta ankarakaan miettiminen ei 
tuottanut tulosta. Rantasalmella  lasten  ryhmässä eräs lapsi jopa totesi tilan-
teesta Rantasalmella "ei kai ne (autoilijat) ole niin hulluja, että ajaa päälle". 
Ulkopuolisen näkökulmasta tilanne ei kuitenkaan näytä kovinkaan turvalli-
selta jalankulkijoiden  ja  autojen liikkuessa samalla väylällä. Yleisesti jalan-
kulkijan turvallisuuden kannalta puututtiin seuraaviin seikkoihin: 

- Keskikoroketta  pidettiin jalankulkijoiden kannalta hyvänä ratkaisu-
na 

- Kohdevalaistusta suojateille  ehdottivat ammattiautoilijat 

- Ajoratojen  korotusta eivät kaikki ymmärrä turvallisuutta lisääväksi 
asiaksi. Eräät näkevät asian jopa päinvastaiseksi auton ajaessa tällai-
seen "töyskyyn" 

-  Jalankulkijoiden reittien merkitystä korostivat ammattiautoilijat. 
Suojatietä käytetään siellä, missä sitä  on  totuttu käyttämään. Vaikka 

 se  ao.  paikalta olisi poistettukin. 

Pyöräily  jalankulun jatkeena 

Vaikka pyöräily oli kaikilla kolmella alueella suhteellisen tavallista, ei siitä 
riittänyt paljoa aihetta itsenäisen keskustelun pohjaksi. Tuntuukin siltä, että 
pyöräiijät kokevat itsensä jalankulldjoiksi  ja  että pyöräily samaistetaan jalan- 
kulkuun. Tällöin sitä ei nähdä itsenäisenä liikennemuotonaan omine piirtei-
neen, tapoineen  ja riskeineen.  Keskustelussa tämä näkyi siten, että pyöräilys-
tä puhuttiin lähes poikkeuksetta muiden kulkuvälineiden näkökulmasta. Sitä 
kommentoitiin siis lähinnä autoilijoiden  ja  jalankulkijoiden näkökulmasta. 
Lapset puhuivat pyöräilystä omasta näkökulmastaan. Myös heidän puhees-
saan korostui reitti-  ja päämääräajattelu.  Hekään eivät puhuneet juuri lain-
kaan pyöräilystä prosessina  ja  tapahtumana. Vastaavalla tavalla jalankulun 
jatkeeksi koettiin Kuhmossa potkukeikkailu, mikä talviseen aikaan  on  hyvin 
tavallista 

-  Pyöräilijän kannalta keskikorokkeen  on  oltava riittävän leveä, jotta 
siihen mahtuu myös pyörän kanssa odottamaan. 

Jalankulki  joiden  ja  pyöräilijöiden yhteiset väylät koetaan vaarallisik
-si.  

Autoilijan näkökulma 

Autolla liikkumisesta puhuttaessa ajoradat nousevat yllättävän harvoin kes-
kustelun aiheiksi spontaanisti, mikä johtuu siitä, että liikenteestä puhutaan 
todellakin päämäärinä  ja reitteinä. Ajoradoista  puhutaan silloin, kun niiden 
käytössä esiintyy ongelmia, kuten ajokaistojen lukumäärän epämääräisyys 
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Kuhmossa,  estevaikutus ylitystilanteessa (Klaukkala,  Kuhmo)  tai mahtumi
-sen  ongelmat, mikä tarkoittaa raskaan liikenteen osalta risteyksien avaruutta 

 ja  ajoradan  leveyttä. 

Häiriötekijät, joista puhutaan, liittyvät lähes poikkeuksetta  ajoradan  käyt-
töön  ja  eri  liikkumismuotojen  välisiin  konflikteihin. Ajoradan  teknisiin  pur

-teisiin  (leveys,  tienpinnan  kunto jne) puututaan hyvin harvoin. Tyypillisiä 
 häiriötilanteita  ovat:  

- Ralliajo,  joka häiritsee erityisesti Kuhmossa, mutta ei nuorison "tyh-
jä ajo" ole aivan vierasta  Rantasalmellakaan. Klaukkalassa  ei tätä  iis. 
"pillurallia"  esiintynyt, ainakaan  se  ei häirinnyt muita  tiellähikkujia. 

- Letkassa -ajo korostuu  pääväylän  taajamissa  Klaukkalassa  ja  Kuh-
mossa. Näissä taajamissa liikennettä  on  suhteellisen paljon, muodos-
tuu jonoja  ja  niissä ajetaan niin lähellä  edelläkulkevaa,  ettei  sivutiel

-tä  ole helppoa päästä mukaan  hikennevirtaan  puhumattakaan  kään-
tymisestä  vasemmalle yli yhden  ajokaistan. 

- Purkautumiset  eli tilanteet, joissa suuri määrä jalankulkijoita yllättä-
en tulee  ajaradalle,  koetaan  vaarallisiksi.  Näitä tapahtuu  varsunaisi-
na  ruuhka-aikoina  pysäkeillä  linja-autojen saapuessa. Lisäksi erityi-
sen  vaarallisiksi  koetaan koulujen  päättymisajankohdat  iltapäivisin. 

 Kuhmolle  oli tyypillistä myös  se,  että vanhemmat hakivat lapsiaan 
koulusta autolla. Tämä ruuhkauttaa koulun edustaa muutenkin vai-
keaksi koetussa  Koulukadun  ja  Kainuuntien  risteyksessä.  

- Jalankulkijat  ja  pyöräilijät (sekä  potkukelkkailijat  Kuhmossa) liikkui-
vat  ajoradalla ajoradan  suuntaisesti.  Rantasalmella  tämä  on  luon-
nollinen  ja  ainoa tapa liikkua, koska  jalkakäytäviä  ei ole.  Ajoradalla 

 kävely koettiin myös turvalliseksi. Kuhmossa näin tapahtui lähinnä 
 lumisateiden  jälkeen, jolloin  jalkakäytäviä  ei oltu vielä ehditty puh-

distaa lumesta. Etenkin  kuhmolaiset ammattiautoilijat  kokivat tilan-
teen hyvin vaarallisena.  Klaukkalassa  ei tätä ilmiötä esiintynyt, siel-
lä vaaratilanteita aiheutti päätien ylittäminen  suojatien  ulkopuolella.  

-  Liikenteen ruuhkautuminen  ja  ruuhkahuiput  tulivat esiin kaikissa 
keskusteluissa. Rantasalmi oli tässä suhteessa rauhallisin paikka  ja 

 Klaukkala  aidosti  ruuhkaisin.  Kuhmon tilanne ruuhkien suhteen oli 
 erikoisempi.  Kuhmon keskustan voimakas pääväylä, nuorison tapa 

ajaa  raffia  sekä  Kuhmolle  tyypillinen  kyräilevä liikenneasenne  sai-
vat liikenteen tuntumaan  ruuhkaiselta  silloinkin kun varsinaisia 
ruuhkia ei ollut. Tuntuukin siltä, että Kuhmon ruuhkat ovat enem- 
mänkin autoilijoiden korvien välissä kuin todella liikenteessä.  

- Ammattiautoilijat  pitivät erittäin vaarallisena pyöräilijöiden tapaa 
ylittää  suojatie  ajamalla. Varsinkin pimeään aikaan tästä koitui yllät-
täviä tilanteita. Kuhmon autoilijat arvostelivat paikallisia  pyöräffijöi- 
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tä  aika ajoin ankarastikin,  osa  pyöräilijöistä esim. ajoi säännöllisesti 
ajoradalla käyttäen  sen  väärää puolta. Syynä voi olla, että jalankulki-
joita  on  voimakkaasti kehoitettu käyttämään vasenta piennarta. Pyö-
räiijä, joka kokee itsensä pyörillä liikkuvaksi jalankulkijaksi, tekee 
silloin samalla tavalla? 

Pysäköintipaikkojen  osalta puheeksi nousi kaksi asiaa: paikkojen saatavuus 
juuri halutussa kohteessa  ja  toisaalta liikennevirtaan mukaanpääsy parkki-
paikalta lähdettäessä. Pysäköinti ongelmista puhutaan silloin, kun ei autoa 
saada aivan haluttuun paikkaan. Pitkää matkaa ei ole pienillä paikkakunnilla 
totuttu kävelemään. Parkkipaikalle jonotus ruuhkauttaa tällöin muuta liiken-
nettä. Klaukkalassa ruuhkaisimmat pysäköintipaikat olivat apteekin  ja pos-
tin  edessä sekä linja-autoasemalla. 

Linja-autoasema nousi esiin eri alueilla käydyissä keskusteluissa lähinnä 
"maamerkkinä", vailla  sen kummallisempaa  sisältöä. Klaukkalassa siihen to-
sin suhtauduttiin humoristisesti kuten muihinkin paikkakunnan "aaveilmiöi

-hin". 

Taksiaseman  sijainnista puhuivat ainoastaan taksinkuljettajat. Asiakkaathan 
tilaavat useimmiten taksin kotiinsa, ravintolaan jne. Pienellä paikkakunnalla 
oleellisin seikka tuntuu olevan taksiaseman sijainti keskeisellä paikalla, ih-
misten kulku-  ja asiointipaikkojen  lähellä. Tällöin esim. liikuntavammaiset 
tavoittavat taksipalvelut yksinkertaisimmin, koska heidän tarvitsemansa pal-
velut sijaitsevat useimmiten aivan kunnan  tai  kaupungin keskustassa. 

Liikenteen ohjauksesta puhuttaessa lähinnä liikennevalot nousivat spon-
taanisti puheeksi paikkakunnilla, joissa  on  enemmän liikennettä eli Klaukka

-lassa ja  Kuhmossa. Muihin liikennemerkkeihin otettiin kantaa lähinnä  am
-mattiautoiijoiden  keskuudessa. Eniten keskusteltiin kärkikolmiosta, erityi-

sesti tilanteissa, joissa voimakas pääväylä hallitsi taajamaa. 

Opasteisiin  ja viitoitukseen  oltiin eri alueilla yleensä tyytyväisiä, mikä johtuu 
paljolti myös siitä, että oma paikkakunta tunnetaan hyvin  ja sen  vuoksi 
löytyvät paikatkin helposti. Vieraspaikkakuntalaisille opasteilla  on  tämän 
kokoisilla paikkakunnilla todellista merkitystä. Tyypillistä oli myös kan-
nanotto liikennemerkein tapahtuvaan liikenteen ohjaukseen:  "on  niitä merk-
kejä tarpeeksi'. 

Rantasalmi muodosti poikkeuksen suhtautumisessa liikenteen ohjaukseen. 
Siellä opasteet, liikennemerkit, liikennevaloista puhumattakaan eivät omasta 
paikkakunnasta puhuttaessa nousseet esiin lainkaan. Liikenne tuntuu toimi-
van lähinnä vanhoihin tapoihin  ja  sopimuksiin perustuen. Vaaratilanteita ei 
siellä tuntunut niinkään aiheutuvan risteyksissä, vaan lähinnä yksityisalueil

-ta  tai  näköesteen  takaa kylätielle tultaessa. 
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Kuhmossa kaikissa aikuisiyhmissä hymyiltiin vakavalle puheelle liikenteen 
ohjaamisesta liikennemerkein. Perheeffisten ryhmässä tokaistiin: "koristeita 
ne semmoiset merkit täällä  on,  ei niitä kukaan rupea katselemaan". Tämän 
vakuudeksi tuotiin voimakkaasti esiin, että kukaan ryhmäläinen, autoileva-
kaan, ei muista ensimmäistäkään "koristetta", liikennemerkkiä, ei sijaintia 
eikä merkin viestiä Kuhmon keskustassa. Kuhmossa autoa ajetaan harvoin 
eikä taajamaliikenteen erilaisuutta tietoisesti edes haluta ajatella: "kun kerran 
käyntiin lähet, katot tikkana eteenpäin  ja puristat rattia ja  lujasti'. 

Autoliikenteen nopeuteen puututtiin keskusteluissa erittäin vähän. Tuntuu-
kin  siltä, ettei normaalitilanteissa nopeutta koeta liikenteessä isoksi ongel-
maksi. Selvästi suuremmaksi ongelmaksi koetaan liikennetiheys eli  se,  ettei 
päästä mukaan liikennevirtaan  tai  ylittämään ajorataa. Nopeusennätyksistä 
puhuttiin turvalliseksi koetulla Rantasalmella,  sen Kylätiellä  on  tarinan mu-
kaan poliisi mitannut tutkalla  168 km/h nopeusennätyksen.  

Raskaan liikenteen näkökulma 

Raskaasta liikenteestä puhuttaessa nousi keskusteluun kaikilla kolmella 
paikkakunnalla ohitustiet. Klaukkalasta  se  puuttui kokonaan, Kuhmossa  on 

 raskaalle liikenteelle olemassa oma keskustan kiertävä reittinsä, tosin aika 
huonokuntoinen,  ja Rantasalmella  on  ohitustie ollut käytössä  jo  1950-luvulta 
lähtien. 

Ohitustietä  pidettiin tutkimuspaikkakunnilla hyvänä  ja  tarpeellisena asiana. 
Ainakin raskaan liikenteen osalta  se  siirtäisi läpiajoliikenteen pois keskustas-
ta. Klaukkalassa ohitustien tarve  on  ilmeinen. Myös Kuhmossa hyväkuntoi-
nen  ja  hyvin viitoitettu ohitustie voisi helpottaa keskustan koettua ruuhkai-
suutta. Rantasalmella oltiin sikäläiseen ratkaisuun erittäin tyytyväisiä. Kes-
kustassa asioi juuri  sen  verran raskasta liikennettä kuin palveluiden ylläpito 
edellytti. Haittapuolena keskustelussa ohitustiestä mainittakoon, että Klauk

-kalan  nuoret eivät aluksi uskaltaneet ääneen sellaista toivoa: heille oli jäänyt 
käsitys, että  jos liikennetilannetta  helpottamaan saadaan ohitust-ie, paikallis-
junaa Helsinkiin  on  turha toivoa. 

Raskaan liikenteen ongelmat eivät Klaukkalassa liittyneet tilatarpeeseen,  ras-
kas  liikenne pääsi  sinne minne  halusikin. Kuhmossa ei tällä hetkellä myös-
kään ole raskaalla liikenteellä minkäänlaisia mahtumisongelmia. Siellä pelko 
kohdistuikin tekeillä oleviin suunnitelmiin, joiden pelättiin kapeuttavan reit-
tejä liikaa. Huonoista ratkaisuista oli saatu kokemuksia  jo  aiemmin Kainuun- 
tien  ja Koulukadun  risteyksen liikenteenjakaja-jupakasta sekä suunnittelijoi-
den ehdotuksista tehdä risteyksistä niin ahtaita, että takapyörät väistämättä 
oikaisisivat jalkakäytävän kautta. Ammattiautoilijat toivoivat, että tällaisissa 
paikoissa pyöristettäisiin kulmia reilusti. 

Ongelmalliseksi raskaan liikenteen kuljettajat tuntuivat kokevan ahtaat pai- 
kat silloin, kun ajetaan muun liikenteen joukossa. Tällöin pelättiin maksu- 
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mieheksi joutumista ("ehtiikö jonossa jarruttaa') eli pelättiin muiden aiheut-
tamia yllättäviä tilanteita. Yksinäisillä sivuteillä taas ei niiden kapeudesta 
huolimatta tuntunut mahtuminen huolestuttavan. Siellä onnistuminen koet

-tim  taas ammattitaidon osoitukseksi. 

Klaukkalalassa  ongelmana oli päätien varteen pysähtymään joutuvat bussit, 
joiden editse  on  muun liikenteen ajettava. Etenkin vasemmalle kääntyminen 
pysähtyneen  bussin  edestä koettiin erittäin vaaralliseksi. Klaukkalan  Män-
tysalossa  on  pysäkki asetettu sellaiseen paikkaan, että linja-auto  väkisin tuk-
idi risteävältä tieltä tulevan liikenteen pysäkille pysähtyessään eli aika turval-
linen ratkaisu, kukaan ei käänny minnekkään..  

6 .3  Muutosvastarinta  

Tutkimuksen kuluessa kertyi runsaasti tietoa ihmisten suhtautumisesta 
muutokseen. Eri alueita koskevien konkreettisten tulosten osalta tätä asiako-
konaisuutta käsitellään seuraavassa luvussa, jossa käsitellään paikkakunnan 
liikenneolojen parannustarpeita  ja  yleistä suhtautumista alueen muuttumi-
seen. Tässä kappaleessa suhtautumista muutoksiin analysoidaan muutos- 
vastarinnan käsitteen kautta. Esimerkkiaineistona käytetään Rantasalmen 
kahta ryhmää (nuoriso  ja  perheelliset), joissa muutokseen suhtautumisen 
prosessi nousi tärkeäksi teemaksi käydyssä keskustelussa. 

Taajaman uudistussuunnitelman vastustus voi tuntua yllättävältä suunnitte-
lijalle, joka  on  omasta mielestään tehnyt hyvän suunnitelman.  Hän  kokee 
korjanneensa näin taajaman liikenteeliisiä ongelmia, onnistuneensa tässä vie-
lä alueen alkuperäisluontoa turmelematta  ja  sittenkin asukkaat vastustavat 
uudistusta. 

Tutkituista alueista Rantasalmella nousi yllättävän voimakas vastustus, kun 
alettiin puhua suunnitelman yksityiskohdista. Taustaksi tälle esiintyneelle 
muutosvastarinnalle,  on  syytä koota yhteen muutamia keskusteluissa ennen 
muutoksesta puhumista korostuneita ilmiöitä, joita ovat: 

-  yleinen tyytyväisyys Rantasalmella asumiseen  ja  alueen peruspalve-
luihin, erityisesti  lasten ja  omiin harrastusmandollisuuksiin 

-  voimakas kiintymys kotiseutuun, useat ryhmän osanottajat olivat 
"paluumuuttajia" eli asuneet välillä muualla  ja  nyt palanneet takai-
sin lapsuutensa maisemiin 

itsenäisyyden arvo. Elämä oli vakiintunut  ja  asettunut uomiinsa. 
Asuminen Rantasalmella oli mitä suurimmassa määrin vapaaehtoi-
nen  ja  itsenäinen valinta. Tärkeällä tuntui myös ryhmässä korostu-
nut lähtemisen vapaus eli  tunne  siitä, ettei olla sidoksissa Rantasal-
meen, vaan sieltä pääsee lähtemään lähikaupunkeihin aina tarvitta- 
essa. 
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-  tunne  siitä, että alue  on  muuttunut paljon, mutta kuitenkin suhteelli-
sen miellyttävään suuntaan 

-  myös nuoret olivat selvästi hyvin kiintyneitä Rantasalmeen  ja  koki-
vat alueen todella omakseen. 

Oleellista snhtaut:umisessa kotipaikkaan oli myös kyky käsitellä kielteisiä 
paikkakuntaan liittyviä piirteitä. Ryhmissä tuli esiin aitoa kriittisyyttä tiettyjä 
paikkakunnan piirteitä  ja  tapahtumia kohtaan. Muutosvastarinnan taustalta 
ei siis löytynyt ns.  "Pollyanna-syndroomaa"  eli autuasta  ja  valheellista uskoa 
siihen, että omalla paikkakunnalla kaikki  on  hyvin. 

Muutosvastarinnan  kannalta tärkeällä tuntuu  sen  sijaan  se,  että tutkituista 
paikkakunnista Rantasalmella vallitsi selvästi voimakkain paikallistunne  ja  
kotiseutu-identiteetti.  Se  oli niin voimakas, että rantasalmelaisuus tuntui su-
lautuneen osaksi asukkaiden yksilöllistä  ja  henkilökohtaista identiteettiä: 
'Rantasalmi olemme  me"  (Nuoriso, Rantasalmi). Klaukkalassa ei esiintynyt 
mitään vastaavaa paikallistunnetta. Klaukkalaan ei paikkakuntana sitoudut

-tu ja  alueen yhteisen keskustan koettiin olevan rempallaan, tilassa,  jota  ku-
kaan ei kokenut asiakseen ryhtyä korjaamaan. Kukaan ei myöskään tiennyt, 
kuka olisi sitä edes pystynyt korjaamaan. Klaukkalassa vallitsi tässä suhtees-
sa täydellinen muutospessimismi. Tyytyväisyys Klaukkalassa asumiseen pe-
rustui täysin yksityiselämän kokemuksiin,  jos  omat  asiat  ovat kunnossa,  se 

 riittää. 

Kun Rantasalmella alettiin puhua taajaman uudistumisesta, alku oli hyvin 
myönteinen. Osanottajat tuntuivat suurin piirtein tietävän, mitä alueelle oli 
tapahtumassa.  Osa  oli käynyt tiedotus-  ja  kuulemistilaisuuksissa,  osa  luke-
nut asiasta paikallislehdestä. Voimakas reaktio syntyi, kun osanottajulle esi-
tettiin suunnitelmista piirretyt mallikuvat (ratkaisurnallit  A  ja  B  kuva  nro  7 

 sekä  A  ja  B  kuva  nro  8.).  Näitä pidettiin väärennöksinä  ja  harhaanjohtavina. 
 Ongelmia aiheutti kuvien perspektiivi  ja  myös kuviin piirretyt suurikokoiset 

puut  ja  muut istutukset. Perspektiivi ei ole laajakulma vaan aivan tavallinen 
fJ0 . Mikä oli sitten oikeastaan ongelma? Hetken rauhoittelun jälkeen päästiin 
jatkamaan keskustelua Rantasalmen tulevasta ilmeestä. 

Kun tämä muutosta vastustava keskustelu oli käynnistynyt,  se  velloi valtoi-
menaan  jonkin aikaa. Kaikki ryhmien osanottajat eivät suinkaan voimak-
kaasti vastustaneet muutosta, mutta molemmissa ryhmissä oli useita, jotka 
ottivat asian todella vakavissaan. Muutosvastarinta, joka ryhmissä nousi 
esiin ei kohdistunut muutoksiin sinänsä, vaan aivan tiettyihin seikkoihin. 
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Näitä ovat:  

Kokemus  ulkopuolisista tunkeutujista. mikä tuli selvästi esiin molemmissa 
ryhmissä: 

-  aikoinaan alueella käyneet mittamiehet oli koettu välittömästi  vie-
raspaikkakuntalaisiksi 

-  alueen suunnitelmaa epäiltiin "jonkun juvalaisen' tekemäksi. 

-  suunnitteluun osailistuneita arkkitehtejä kritikoitiin voimakkaasti 
käytännölle vieraista suunnitelmista 

- taajamauudistuksen  ei koettu työllistävän rantasalmelaisia 

-  suunnittelijoista  ja  tiedotustilaisuuksien  järjestä jistä puhuttiin enim-
mäkseen monikon kolmannessa persoonassa ('ottivat kommentte-
ja)  tai passiivissa  ("puhuttiin turvallisuudesta").  Vain  yhden kerran 
keskusteluissa mainittiin TVL. 

Rantasalmelaisilla  oli siis selkeä käsitys siitä, että joukko ulkopuolisia oli 
arvioimassa  ja sen  perusteella muuttamassa heidän kotipaikkakuntaansa. 
Ulkopuoliset eivät kuitenkaan omanneet selkeää identiteettiä. Ei oikein tie-
detty, mitä  tai  ketä  he  edustivat. 

Identiteetin menetyksen pelko nousi yhdeksi keskeisimmäksi pelon aiheeksi 
ryhmissä: 

-  uudistus loukkaa oman paikkakunnan henkeä, tekee alueesta toi-
senlaisen kuin mihin  on  totuttu 

- kirkonkylämäisyyden  todettiin häviävän, vaikutteiden todettiin tul-
leen Helsingin asumalähiöiden alueilta. 

-  nyt meillä  on  oma Rantasalmi, mutta entäs tulevaisuudessa noita 
rantasalmeja  on  tuolla pitkin 

-  tämän tyyppinen kylä vaatii tuommoisen systeemin, että  se liiken-
teellisesti  toimii, siitä tulee semmoinen kaupunkimainen vaikutel-
ma. 

-  vaikuttaa keinotekoiselta, että siitä häviää  se  luonne 

Paikkakunnan tuleva uusi ilme koettiin siis selkeästi tuontitavaraksi. Omiin 
kokemuksiin perustuen koettiin uuden ilmeen muistuttavan yhä selvemmin 
mitä tahansa muuta paikkakuntaa. Rantasalmen luonne, kirkonkylämäisyys, 
häviäisi muutoksessa, siitä tulisi kaupunkimainen. Paikkakunnan persoonal-
liseksi koettu ilme häviäisi keskustan tyylin muuttuessa. Tämän koettiin 
tuhoavan alueen omaleimaisuuden  ja  identiteetin. 
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Käsitesekaannukset  olivat tyypillisiä puhuttaessa uudistuksista:  

"koko  aika puhuttiin, että  nää  turvallisuusseikat tulis  hyvin huomioitua  ja 
 sitten,  jos  on  tässä liikenteessä häikkää tälleenhän tätä meille esiteltiin eikä niin 

että siitä tulee kokonaispaketti"  (1)  

"ne  (korot  et  ut tieosuudet)  on  kauheita töyskyjä sellaiset. Mitä varten ne täytyy 
olla, että  auto  töksäll  kunnolla, miksi ei voi olla tasainen"  (2)  

"aatella  meidän oma kylä tehdään tekemällä tuommoiseksi. Liikkeen pihasta 
parkkipaikat pois  ja  keskelle tietä puu ,,  (3)  

Lainauksessa  (1)  tulee esiin  se,  että  asukas  kokee suunnittelijoiden puhuneen 
paljon turvallisuudesta.  Hän  ei kuitenkaan omasta mielestään näe turvalli-
suutta kuvassa. Ainoa mihin  asukas  kiinnittää huomion  on  keskustan kau-
punkimainen ilme. Tässä suunnittelija "puhuu" suunnitelmallaan turvalli-
suudesta  ja asukas  arvioi lopputulosta esteettisin kriteerein. Lainauksessa  (2)  
ei myöskään ymmärretä korotettujen tieosuuksien turvallisuus-funktiota, ne 
koetaan päinvastoin autoliikennettä vaarantaviksi. Lainauksessa  (3)  ei ka-
dunvarsipysäköintiä ymmärretty lainkaan. Ei myöskään keskikaistojen mer-
kitystä. Viimemainituissa nähtiin ainoastaan puut, mikä  on  tyypillistä keski-
kaistojen istutuksiin suhtautumista. Näitä istutuksia ei todellakaan koeta 
esteettisinä arvoina, luontona  tai puistomaisen  ilmeen tuojina. Keskikaistojen 
istutukset koettiin yksioikoisesti näköesteinä, puhtaanapitovaikeuksina  ja  ii-
sääntyvinä kunnossapitokustannuksina. Eli  miksi  asukas  tässä  on  tiemesta-
rin roolissa? 

Rutiinien muuttuminen askarrutti muutamia. Tyypillistä oli 

- parkkipaikkojen vähentymiseen  liittyvä kielteinen suhtautuminen 

- jalankuilkureittien  muuttumisen vastustus esim. viheralueiden  tu-
lon  myötä 

Oleellista  koko muutosvastarinnan ilmenemisessä  oli näiden käytännön seik-
kojen vähäinen korostuminen suhteessa identiteettikysymyksiin  ja  ulkopuo-
listen invaasion uhkaan sekä käsitesekaannusten aiheuttamiin ongelmatilan-
teisiin nähden. Tuntuukin siltä, että konkreettiset muutokset  on  helpompi 
kohdata. Ne voidaan kokea helposti myös haasteiksi "osataanhan  me  tasku-
pysäköinti" - tyyliin. Näin alunperin kielteiseltä tuntunut piirre, saakin ai-
kaan sopeutumisreaktion herättäessään joko selviytymishaasteen  ("me  opi-
taan")  tai  uhman ("tästähän  me  kuljetaan edelleen") 

Muutosvastarinta  on  selvästi prosessi. Aikuisten ryhmässä edettiin asian 
käsittelyssä tunneperäisistä kielteisistä reaktioista pohdiskelevan keskuste-
lun kautta kohti tulevaisuuden miettimistä: 
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"semmoinen tulee mieleen, että kun ne rupeaa mylläämalin, niin kirotaan, että 
jeesus mitä ne rupes tekemään, sitten kun  se on  valmis, niin aiai, nyt  on  kiva 

 asfaitti  taas ajella... ei nitil puut enää käy silmään. Esim. aseman tiessii kävi 
 silken,  monta kertaa sitä  kl  rottiin,  monta kertaa kun sitä jyryttiin. Nyt kun  on 

 hyvä baana,  se on  hieno ajaa" (Perheelliset, Rantasalmi) 

Aikuisten ryhmässä alkoi muutoksesta puhuttaessa lisääntyä usko siihen, 
että ehkä asia sittenkin kääntyy hyväksi. 

Myös nuoret, jotka alunperin esim. pitivät alueelle suunniteltuja valaisimia 
"hirveinä", yllättyivät itsekin huomatessaan niiden olevan tyylillisesti lähellä 
kirkonmäen valaisinpylväitä. Keskustelun edetessä tällaisten löydösten kaut-
ta, alkoi ryhmässä päästä voitolle myönteisyys muutosta kohtaan. Keskuste-
lun kiivas sävy rauhoittui ajatuksesta, että suunniteltu ratkaisu ei olisikaan 
vielä lukkoonlyöty. Lisäksi informaation antajan (tutkija) epävarmuus asias-
ta auttoi kielteisten ensireaktioiden voittamisessa. Ulkopuolisen uhan inho 
lieveni,  ja  uudistusten hyviäkin puolia alettiin tiedostaa. 

Liikennettä tutkittaessa muutosvastarinta  on  käsitteenä monisäikeinen.  Se 
 voi kertoa joko realiteeteista: todella sellaisista suunnitelmista, josta paikalli-

set asukkaat ovat eri mieltä. Toisaalta kaikkeen muuttumiseen liittyy myös 
tunnepohjaisia. emotionaalisia reaktioita, joita esitellään seuraavassa: 

Muutosvastarinta  on  inhimillinen perustunne, jonka tarkoituksena  on  suoja-
ta  ihmisen psyyken kokonaisuutta  ja  integraatiota  eli mielenrauhaa. Tällöin 
muutokset eivät horjuta perustasapainoamme, kun alamme epäillä  ja  vastus-
taa niitä - ne saadaan pois liian läheltä omaa henkilökohtaista, suojattua 
aluettamme. Psykologisesti ajatellen uudet  ja  yllättävät  asiat  loukkaavat  mei-
dän narsistista tasapainoamme: oppiminen  on  tuskallista  ja  andistavaa,  sillä 

 joudumme kamppailemaan omia, aikaisempia käsityksiämme vastaan. Ehkä 
joudumme toteamaan uuden ratkaisun (esim. liikenteessä) paremmaksi, jol-
loin  on  kohdattava omien aikaisempien käsitysten vääryys  ja  huonommuus. 
Muutosvastarinta  on  aina tekemisissä inhimillisten peruspelkojen kanssa  ja 

 ne heräävät mitä erilaisimmissa uusissa tilanteissa.  Motto:  hyökkäys  on  paras 
 puolustus  /17/. On  muistettava, että muutosvastarintaa  on  siellä, missä ih-

misiäkin (muuallakin kuin liikenteessä). 

Muutosvastarinta  ei ole konservatiivisuutta eikä kapinointia. Muutos- 
vastarinnan synnyn edellytys tuntuu näiden havaintojen makaan olevan 
alueen voimakas identiteetti. Pelkät omiin kulkureitteihin vaikuttavat muu-
tokset eivät herätä tunneperäistä muutosvastarintaa, ennemminkin ne herät-
tävät selviytymisreaktioita  tai  uhmaa. Todellinen muutosvastannta herää 
silloin, kun puututaan alueen omaleirnaisuuteen  ja  peruuttamattomasti tuho-
taan jotain paikkakuntaan oleellisesti kuuluvaa. Rantasalmella tämän tasoi-
nen muutos  on  kirkonkylän muuttaminen kaupungiksi,  ja  vielä samanlaisek-
si kuin monet muut vastaavankokoiset taajamat. 
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Toisekseen tärkeältä tuntuu huomioida tapa, jolla muutosvastarinta ilmenee. 
 Se  ilmenee keskustelussa suunnittelijoiden täsmälliseen kielenkäyttöön ver-

rattuna  sangen  epämääräisinä väitteinä. Väitteinä, jotka  on  helppo sivuuttaa, 
koska niitä ei oikein voi rationaalisin argumentein puolustaa. Nämä väitteet 
ovat niin epämääräisiä, että niitä tuskin edes esitetään virallisissa keskuste-
lu-, kuulemis-  ja tiedotustilaisuuksissa.  Näissä kuunnellaan, kuinka suunnit-
telijat: puhuvat sosiaalisesti hyväksyttävästä turvallisuuden lisääntymisestä, 
mikä muutoksella saavutetaan. Näissä tilaisuuksissa myös esitetään huo-
mautuksia liittymien paikoista  ja  keskustellaan muista rationaalisista asiois-
ta. Tuntuukin siltä, että tällaisissa tilaisuuksissa paikkakunnan identiteetin 
puolustamisella saisi suhteellisen yksinkertaisesti hankittua kylähullun mai-
neen. 

Kolmanneksi käydyt keskustelut herättivät ajatuksia siitä, miten käsitellä  ja  
lieventää muutosvastarintaa. ilmeistä  on,  ettei muutosvastarintaa voi  kovin 

 helposti taltuttaa taitavallakaan manipulaatiolla. Muutosvastarinnan  lieven-
tämisessä ja  yhteistyöksi kääntämisessä auttaa todennäköisesti ainoastaan 
ongelman aito tunnistaminen prosessin alussa  ja  tiedostaminen prosessin eri 
vaiheissa esim seuraavien keinojen avulla:  

(1) Muutosvastarinta  on  luonnollinen  ja  inhimillinen, uuden omaksumiseen 
liittyvä perustunne.  Se  voi olla realistinen, liittyä todellisiin ongelmiin muu-
toksessa, kuitenkin kaikkeen muuttumiseen liittyy myös tunnepohjaisia 
reaktioita. Kärsivällinen, ihmisten reaktioita oikealla tasolla vastaanottava 
suhtautuminen auttaa erottamaan todeffiset ongelmat tunnereaktioista.  

(2) Sisäpiirin päätösvallan korostaminen ulkopuolisten uhan tunteen  mini-
moiseksi. Esim  kunnan-  tai kaupunginjohdon  voimakas kytkeminen uudis-
tusprosessin alkuvaiheisiin. Liikennesuunnittelun  ja  kunnan edustaja yhdes-
sä 'ottavat johtajuuden": heillä  on  päätösvaltaa  ja  vastuuta. Kun valta  ja  
vastuu sekä paikalliselta (kunta) että "ulkopuoliselta" (liikennesuunnittelu) 
taholta ovat paikalla, asukkaat kokevat heitä kunnioitettavan. Lisäksi syntyy 
tunnelma  "me  tässä voimme yhdessä päättää".  

(3) Käyttämällä herkkiä tutkimusmenetelmiä suunnittelun alustavassa vai-
heessa, tavoitteena paljastaa mandollisimman hyvin alueen identiteetin pe-
rusteita  ja  piirteitä.  

(4) Suunnittelun kohteena olevan alueen liikenteelliset ongelmat  ja  niiden 
ratkaisut tulisi nähdä suhteessa alueen identiteetin keskeisiin piirteisiin.  

(5) Ensimmäisissä yleisötilaisuuksissa huomion kiinnittäminen alueen omi-
naisiirteisiin. Samalla kuitenkin kannattaisi  jo  tarjota kuvia vaihtoehtoista 
"viimeistelyasteista' etuineen  ja haittoineen. 
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(6) Visuaalisten  apuvälineiden laajamittamen  hyödyntäminen. Kartat, mah-
dollisimman luonnollisesta perspektiivistä  piirretyt perspektiivikuvat,  pahvi 

 / kipsimallit,  videot,  CAD-kuvat  

(7) Tielaitoksen  roolin  selkiyttäminen  tiedotuksen keinoin. Mitä tehdään, 
mille alueille, miltä lopputulos tulee näyttämään, milloin  tie  valmistuu.  

(8) Alueen oman työvoiman käyttö mandollisuuksien mukaan  ja  siitä näky-
västi tiedottaminen  

(9) Argumentaation täsmentäminen  ja  kääntäminen mandollisimman  kan
-santajuiselle  kielelle  käsitesekaannusten  välttämiseksi. Ettei suunnittelija tar -

koita turvallisuutta  ja  asukkaat arvioi sitä  estetiikkana.  

(10) Sosiaalisesti "liian helposti" hyväksyttävien käsitteiden (kuten turvalli-
suus) käytön välttäminen silloin, kun niitä ei voida  esim. onnettomuustilas

-tom  perustella. Turvallisuus ei nimittäin ole välttämättä helposti maallikolle 
 piirrustuksista  näkyvä asia.  
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Kuvat  9  ja  10: Klaukkala 
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7  KOLME  LUKENNEKULTTUURIA  SUHTEESSA 
MUUTOKSEEN  

7 .1 	Villin lännen kesyttäminen - Klaukkala  

7 .1 .1  Klaukkalan  nykytilanteen kokeminen 

Klaukkalaii liikenneolot  koetaan lähes toivottomiksi päätien ruuhkautumi-
sen  ja sen estevaikutuksen  vuoksi. Helpotusta tilanteeseen  on  toivottu  jo 

 vuosia, mutta vaikeudet jatkuvat edelleen: 

"mukava täallä muuten  on  asua, pois  en  lähtiskään,  jos  liikenne tulis kun-
toon"  (Ikäihmiset, Klaukkala) 

"liikennejärjestelyt aivan  rem  pahaan, autoo niin kauheesti, yli  tuhat  tunnis-
sa. Sitä  on  nyt  20  vuotta pyöritelty,  kyl  lä  kunta laittaa kirkonkylaan tiet  ja 

 liikennevalot,  me  ollaan suurin  veron  maksaja eikä mitään saada"  (Ikäihmi
-set, Klaukkala) 

Klaukkalan  keskusta koetaan turvattomaksi: sieltä puuttuu liikennevaloja, 
valaistusta suojateiltä, alikulkuja, jalkakäytäviä  ja tienlevennyksiä. Klaukka-
ian  väen asennoituminen liikenteeseensä, turvattomaan Villiin Länteen  on 

 joko vihainen  ja  hyvin vaativa  tai  jo passilvinen,  kyllästynyt - "lapsipuolen 
asemassa ollaan, kirkonkylää suositaan, asutus  tullut  tänne vahingossa". Tur-
vattomuutta lisää osaltaan poliisin puute: liikennettä ei useimpien mielestä 
valvota lainkaan, ylinopeudet ovat huimia  ja  katuväkivalta  rehottaa pahoin-
pitelyiden  ja  varkauksien muodossa. 

Liikennejärjestelyt ovat  jo hälyttävän  tarpeellisia: vaaratilanteita raportoitiin 
runsaasti  ja  kaikenikäiset ihmiset kokevat turvattomuutta  koko  alueellaan, 
kun keskustan liikenne  on  päässyt hallitsemattomaksi, lähes kaaosmaiseen 
tilaan. Aikuisryhmissä syntyi väittelyä siitä, kuka  on  vastuussa nykytilan-
teesta. Yleistunnelmaltaan Klaukkala vaikuttaa eripuraiselta yhdyskun-
tasuunnittelun suhteen. Intressipiirejä tuntuu olevan useita, eikä kokonais-
näkemyksestä helposti tule yhteistä. 

Päätien estevaikutus  on Klaukkalassa  uskomattoman voimakas:  tie  jakaa 
keskustan kuin joki: yli ei pääse parhaalla tandollakaan, "väkivalloin saattaa 
onnistua". Estevaikutus rytmittää jopa Klaukkalan asukkaiden elintapoja 
Muut liikenneongelmat joko liittyvät suoraan ongelmalliseen pääväylään  tai 

 ovat johdannaisia siitä: liikennevalojen puute, ohitustien tarve jne. Päinvas-
toin kuin muissa tutkimustaajamissa, ehdotukset olivat ainoastaan liikentee-
seen liittyviä, konkreettisia  ja  kiireesti tarpeellisia. "Hengissä selviytyminen" 

 on  perusedellytys, kivijalka, jonka varaan muita arvoja voi vasta rakentaa. 
Seuraavassa esitellään ongelmakohdat Klaukkalan liikenteessä parannuseh-
dotuksineen. 
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7 .1 .2  Konkreettiset korjauskohteet Klaukkalassa 

PÄÄTIE  JA  SEN  ONGELMAT 

-  "Seppälä-myymälän luona liikenne kaoottinen ruuhka-aikana" 
-"pyötätuolia käyttävä voi joutua odottamaan  30  -  40 mm.  tien yli pääsy-
äruuhka -aikana" 
-  "kun tyttären (yksinhuoltaja, ei autoa) lapsi tarvii kuumeessa jaffaa, tytär 
soittaa minulle, että hae kun tien yli ei  lasten  kanssa pääse millään" 
-"kun tienvieruskaupoista astuu ulos, autot ajavat varpaille, kun 
jalkakäytäviä ei ole" 
-  "rautakaupan luona kahlataan lumihangessa liian lähellä autoja" 
-"taloustavarakaupan luona lastenvaunut ovat vähällä liukua ikkunan 
läpi" 
-  "Helsingistä päin ei voi mennä Teho-Marketiin, kun takaisin ei pääse" 
- "aamuseitsemältä  tien yli vielä pääsee,  7.30 se on  jo  mandotonta" 
-  "kaikki rakennukset ovat liian lähellä tietä" (Perheelliset, Klaukkala) 

-  "varsinkin perjantaina kolmen jälkeen  tie on  kuin miinoitettu: yli  et  pääse" 
-"posti  ja  apteekki laitettu sumppuun, väärin suunniteltu, ei mandu kahta 
autoa rinnakkain" 
-  "Säästöpankin piha yhtä andas" 
-  "R-kioskille ei pääse asioimaan autolla" 
-"vanhukset asioivat  vain  sillä  puolella tietä, jolla asuvat" 
-"autolla joutuu kiertelernään  ja  odottelemaan, että pääsisi toivomaansa 
suuntaan - lisää ruuhkaa" 
- "Kotokengän  kohdalla liikenne muodostaa "neulansilmän" 
- "ylinopeudet päätiellä  riesana"  (Ikäihmiset, Klaukkala) 

-  "läpi kulkuliikennettä liikaa" 
-  "jos  yrittää kylällä asioida,  on  odotettava varttitunti autossa, että pääset 

eteenpäin"  
-"pari  viikkoa joutu yks jannu oleen teholla ennenkuin saatiin kulmaan 
kolmio vaikka sitä oli iät ajat anottu" (Nuoriso,  Klaukkala) 

-  "liikenne jakautuu epätasaisesti, ei ole varsinaisia sivut eitä.  On  yksi päätie  
ja sen  varaan rakentuvat kaikki palvelut ovat keskellä Klaukkalaa" 
-  "keskustassa  on 4  -  5  ongelmallista risteystä: Ahosentie, Kuoromäentie, 
Lepsämäntie  ja  Kirkkotie,  joilta ei pääse Klaukkalan tielle kuin väkisin 
-  "jos  lähtee Helsinkiin päin niin ei ole mitään ongelmia, mutta  jos  toiseen 
suuntaan pitää mennä, sitten  on  liikennettä molempiin suuntiin.  Aina  kun 
pitää mennä kaistan yli, tulee "sumppu" 
-"pitäisi olla enemmän Lopentien alikulkuja (autoliikenteelle)  tai  ylikulku

-ja"  - "alikäytävän  ja  linja-autoaseman yhdistelmä. Rampit molemmin puo-
lin  ja  alikäytävä,  siinä olisi linja-autoaseman ihan tarpeeksi.  Lm  ja-auto- 
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-  "ruuhka-aikana ei meinaa xästä tien yli, kun  on  niin paljon autoja 
-  "pitäisi olla enemmän sivuteitä, pälitiellä  on  aina ruuhkaa" (Lapset, Klauk

-kala) 

Päätie  puhuttaa Klaukkalassa kaikkia  ja  ongelma  on  päivittäinen. Hankalim-
massa asemassa ovat huonosti liikkuvat vanhukset, pyörätuolia käyttävät  ja 

 lapset - heille matka alikulkupaikkaan saattaa olla ylivoimainen. 

LIIKENNE VALOT 

-  "ainakin  postin ja  Säästöpankin luokse tarvitaan ehdottomasti liikenneva-
lot" (Perheelliset, Klaukkala) 

- "Lahnuksen, Kuonamäen  ja Lepsämän  tienhaarassa ei ole valoja kuin  kuskil-
la" 

- "vàliaikaiset  valot  on pitäny  saada  Tehon  risteykseen, siinä menee satoja 
mukuloita päivittäin" (Ikäihmiset, Klaukkala) 

-  "jos  liikennevalot tulee,  on  kohta yhtä turha utunut tilanne ruuhkissa, ohi- 
kulkutie  täytyy kumminkin  sen  jälkeen tehä"  (Nuoriso, Klaukkala) 

-"liikennevalot tarvitaan, mutta ne eivät tule olemaan ongelmattomat.  Jos 
Lepsämlintielle  laitetaan valot, niin suma seisoo moottoritielle asti. Liikenne-
valot auttavat, mutta eivät ole todellinen ratkaisu" 
-  liikennevalot Lahnuksentien pithiiän,  se  tekee katkaisee liikentee. Turha 
laittaa montaa liikennevaloa,  se on  sitten kuin Konalan suora.... (Autoilijat, 
Klaukkala) 

-  "keskustassa  on  vaarallista, kun ei ole liikennevaloja 
-  "tarvitaan liikennevalot  ja alikulkutunneleita"  (Lapset, Klaukkala) 

Keski-ikäiset toivovat liikennevaloja eniten, iäkkäämmille ihmisille  jo  ne  rut-
täisivät liikennejärjestelyiksi.  Nuoret eläytyivät  jo  liikennevalojen jälkeiseen 
aikaan: tarvitaanko sitten lopulliseksi ratkaisuksi ruuhkiin  ja läpiajoon  pää- 
tiellä myös ohitustie? 

Ol-JITUSTIE 

-  "ohitustie  on  pitkän paälle välttämätön" (Nuoret, Klaukkala) 

- "ohitustietä  tarvitaan: isot autot ajaa soraa Röykän soramontuilta Helsin-
kiin" 
-  "vaikka ohitustie olisi, Vihdin mökkiliiiset käyvät kuitenkin Viirissä  ostok- 
silta, sitäpaitsi kauppiaat sitä kuitenkin vastustavat" (Perheelliset, Klauk

-kala) 
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-  "ohitustie olisi kaikkein  paras  ratkaisu niitä varten, joilla ei ole mitään 
asiaa tänne, jotka menee vaan töihin  ja  tulee illalla kauppaan. Asuvat 
jossain Röykässä.  Kyllä  se  hullua  on,  että ne ajaa tästä kylän läpi" 
-"ohitustie  on  ainut vaihtoehto, että autot saadaan pois keskustasta" 
-  "keskusta  on  tähän rakennettu, sitä ei voi muuttaa, eikä siirtää, mieluum-
min siirtäis sivumpaan  sen  liikenteen" (Autoilijat, Klaukkala) 

Keskustelu ohitustiestä oli melko passiivista: Klaukkalan yrittäjien kannasta 
oltiin luettu lehdistä  tai  kuultu "puskaradiosta", ohitustien toteutumista pi-
dettiin epätodennäköisenä, "Klaukkala ei saa mitään uudistuksia" 

PYSÄKÖINTI 

- Myllärinrinteessä  poliisi ei sakota väärin pysäköityjä autoja -  jos  nyt 
poliisia paikalle saadaan" (Perheelliset, Klaukkala) 

- "ostoskeskusten  henkilökunnan autot  vie  liian paljon parkkitilaa" 
- "koska kaikki palvelut ovat keskellä parkkipaikat loppuvat" 
-"uudessa suunnitelmassa liiketiloille jäisi entistä pienemmät tilat asioida. 
Pysäköinti olisi vielä vaikeampaa" (Autoilijat, Klaukkala) 

Pysäköintiongelmia  pidetään melko vähäpätöisinä muiden liikenneongelmi
-en  rinnalla Klaukkalassa. Pysäkointisakotkaan eivät olleet tuttuja,  sillä  polii-

sia Klaukkalassa nähdään  vain  harvoin. Ilmeisesti pysäköintiin "Villin Län-
nen" tyyliin ollaan  varsin  tottuneita,  ja liikenneympäristössä  kuohuttavat 
mieliä muut, ensisijaiset  asiat.  

KEVYT LIIKENNE 

-  "kivitalojen  ja  kerrostalojen välissä  on  kävelytie, jossa ajavat myös mootto-
ripyörät, jopa  70 - 80 km/h  jalankulkutiellä. Mopoilijoita  on  tästä  ran gaistu-
kin,  mutta "samat pojat siellä taas huristelee" 
-"pyöräteitä puuttuu, esim. Lintumetsän suuntaan (siellä ei palveluja). Ei 
jalankulkuväylää, ei pyörätietä. Ongelma koululaisille" (Perheelliset, 
Klaukkala) 

-"suojateillä  huono valaistus: jalankulkijaa ei näe pimeässä: "kaikkien mie-
lestä varsinaisia surmanloukkuja" 
-  "jalankulkijoita ei kunnioiteta, ei/cä !astenvau nuja, vaikka niitä  on  täällä 
tosi paljon liikenteessä" 
-  "vaikka ja!ankulkijalle näyttää, että  mene mene  hyvä ihminen,  se jää  siihen 
vielä miettimään, kun ei usko että  auto  saattaa kerran elämässä antaa tietä" 
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- "Lahnuksentielie  kevyen liikenteen väyli4 sitäkin  on  vuosikausia luvattu, 
Lepsämään samoin" 
-"jalankulkijan  ja  pyöräilijän pitää Lahnuksentienhaarassa vaihtaa puolta - 
"oikein  sum ppu  tekemällä tehty siihen" 
"Harjulaan, Syrjalään kevyen liikenteen väylät"  (Ikäihmiset, Klaukkala) 

- "liftaten  tai  mopolla,  ja  sitten heti  18-vuotis  päivänä autokouluun, niin 
pääsee ruuhka.ssa sisään istumaan, ei tarvi teiden varsilla värjöteliä" 
- "autonkuijettajat  painaa kaasua,  jos  on  jonossa pikkunenkin  raka,  näkevät 
että joku  on mut  kassa  niin ei kun nappi lautaan samantien" 
-  "aina välillä rupeavat duunaamaan pyörätietäja panevat ekaks toipat tohon, 
mut  joku pani hanttiin  ja  toipat ki nypittiin sitte  veke"  (Nuoret, Klaukkala) 

- "jalankulkijat  ei pääse suojatiellä yli,  se on  henkensä kaupalla mentävä 
kukaan ei anna tietä 
-  "lapset  ja  nuoret ajavat pyörällä suojatien yli täysillä, mikä aiheuttaa vaa-
ratilanteita" 
- "keskikorokkeet  ovat hyvä asia, pääsevät vanhukset lepäämään keskelle" 
- "jalankulku alikulut  ovat väärissä paikoissa, niin sivussa.  Vain  noin  20 

 prosenttia lapsista käyttää niitä" 
- "suojatie  on alikulun  yläpuolella, sitä käytetään, ei alikulkua" 
-"yleensä Klaukkalassa käytetään liian vähän suojateitä" 
-  "Tehon  kohdalla tarvittaisiin alikäytäva, eikä SYP:in kohdalla" 
-  "säästöpankin kohdalla  on suojatie  todella pimeässä, vaikka  on  tarkkana niin 
tummissa vaatteissa oleva ei näy. Suojatien kohdat saisivat olla hyvin valais-
tu kohdevalaisimin"  (Autoilijat, Klaukkala) 
-  "heti huomaa kun tulee Klaukkalaan,  on  paljon pimeäm  pää  (Lapset, 
Klaukkala) 

Pyöräilijä/jalankulkija  on  alisteisessa asemassa Klaukkalassa: autot käyttä-
vät surutta valtaa tienylittäjiin nähden. Varsinkin koululaisten kannalta ke-
vyen liikenteen väylien puuttuminen  on  huomattu. Lisäksi riittämättömästi 
valaistut suojatiet ovat Villin Lännen "surmanloukkuja" tien ylittäjälle - joka 

 on  jo  muutenkin päätien armoilla. 

RISTEYKSET  RASKAAN LIIKENTEEN KANNALTA 

-"kulmien pyöristykset ovat todella tärkeitä, samoin reunakivien loi-
vennukset" (Autoiijat, Klaukkala) 
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7 .1 .3  Suhtautuminen Klaukkalan taajamasuunnitelmaan 

Keskustelua taajaman tyylistä  ja  liikenneympäristön  mandollisesta sopivuu-
desta siihen ei Klaukkalassa lainkaan syntynyt. Liikenneympäristön  kokemi

-seeen  siellä liittyy aimo annos synkkyyttä  ja  turvattomuuden  tunnetta.  Mah-
dollisiin uusiin liikennejärjestelyihin ei enää jaksettu juuri uskoakaan, liiken-
ne  on  ollut "retuperällä' liian kauan. Liikennesuunnitelmista oltiin Klaukka

-lassa kyllä  hyvin perillä - kyllästymiseen saakka. Nuorisoa liikennejärjestelyt 
kiinnostavat vähemmän kuin esim. Rantasalmella.  He  toivovat junarataa 
Klaukkalaan: tärkeintä  on  Helsinkiin pääsy, ei alueen sisällä liikkuminen.  

Vain  harvat  klaukkalalaiset  jaksavat enää uskoa uusien liikennesuunnitelmi
-en  toteutiimiseen.  Koska parannukset ovat elintärkeitä  ja  kiireellisiä, niiden 

ulkonäöstä  tai  kulttuuriympäristöön  sopimisesta ei välitetty - "Klaukkala  on 
 jo  pilattu, keskustakulttuuria ei ole enää, väliäkö  sillä.'  Keskustelua alueelle 

kaavailluista liikennemuutoksista oli tästä syystä lähes mandotonta käydä 
pohtivasti  ja  asiallisesti. Puhuttaessa esim. liikennevaloista katkeruuden  ja 

 osattomuuden  tunteet löivät keskustelussa läpi. Ne, jotka eivät haukkuneet 
kauppiaita  tai  kunnanjohtajia,  kertoivat miten  he  itse aikoinaan olivat kiin-
nostuneita liikenneasioista  ja  yrittivät vaikuttaa niihin, mutta yritykset valui-
vat  kuin vesi hanhen selästä. 

Mandolliseen uutiseen liikenneuudistusten todellisista aikatauluista klauk-
kalalaiset eivät muutospessimismin  ja  kyllästyneisyytensä  vuoksi varmaan-
kaan suhtaudu vakavasti: 

"tilanne liikenteen osalta muistuttaa  situ  satua,  jossa huudettiin apua huvin 
vuoksi,  ja  sitten kun oltiin tosi  kiipelissä, avunhuudoista  ei välittänyt kukaan" 

Edellä esitetyn esimerkin mukaisesti  on  todennäköistä, että liikenneinfor-
maatioon Klaukkalassa suhtaudutaan kuin "bluffiin": hyvät aikomukset  ja 

 ilosanomat  eivät ole ennenkään pitäneet paikkaansa - jopa pyörätien rakenta-
mista varten asetetut tolpat  on  jo  kertaalleen haettu pois. 
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Kuvat  ilja  12:  Kuhmo  
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7 .2  Erämaasaarekkeen urbanisointi -  Kuhmo 

 7 .2 .1  Kuhmon nykytilanteen kokeminen 

Liikenteen nykytilanteeseen toivottiin joitakin muutoksia myös Kuhmossa. 
Klaukkalan tilanteeseen verrattuna muutoksen tarve  on  kuitenkin huomatta-
vasti rajallisempi: useimpien mielestä  jo  pelkät liikennevalot ratkaisisivat 
kaksi pahinta ongelmaa: ringissä ajaminen seisahtuisi hetkeksi  ja  kadun ylit-
täminen olisi mandollista, lisäksi sivutieltä pääsisi kääntymään autolla  pää-
tielle. 

läkkäät  ihmiset ilahtuivat kuullessaan tulevista muutoksista. Perheeffiset oli-
vat suunnitelmista  jo  etukäteen paremmin perillä. Myös lapset ottivat tiedon 
muutoksista positiivisesti vastaan, vaikka hieman epäiltiinkin keskustan 
muuttuvan liian nykyaikaiseksi  ja kerskailevaksi.  Lapsilla esiintyi myös pel-
koa liikenteen lisääntymisestä edelleen.  He  olivat kuulleet liikenteen muu-
toksista Sotkamossa vanhemmiltaan,  ja  arvioivat uudistuksia paljolti tältä 
pohjalta. Ammattiautoiijat olivat kokeneet samoja epäkohtia liikenteessä 
kuin muutkin kuhmolaiset, lisäksi  he  olivat erityisen kiinnostuneita paikka-
kuntansa asioista  ja  ottivat konkreettisimmin kantaa uusiin liikennesuunni-
telmiin. Kaikkien toive oli saada keskusta entistä toimivammaksi; kaupat, 
pankit jne. sijaitsevat sadan metrin säteellä  ja  kaikkein keskeisimmällä pai-
kalla, torilla, asioivat mielellään kaikenikäiset kuhmolaiset.  

7 .2 .2  Konkreettiset korjauskohteet Kuhmossa 

Kuhmon liikenteen epäkohdaksi mainittiin seuraavat  osa-alueet: ralliongel
-ma,  ruuhkat pääteillä, lilkennevalojen puute, ongelmat kevyen liikenteen 

väylillä sekä Peuranpolun (ohitustie) käytön vähäisyys. Näistä ongelma-alu-
eista pohdittiin vielä tarkkoja korjausehdotuksia, jotka esitetään seuraavassa. 
Lisäksi mietittiin pysäköintiin liittyviä asioita,  sillä  moni oli kuullut mandol-
lisesta pysäköintitalon rakentamisesta, mitä ei pidetty lainkaan tarpeellisena. 

"RALLIONGELMA" 

-  "ajoittuu  klo  15:n  tienoille sekä  klo  18 - 23  varsinkin viikonloppuisin" 
-  "nuorten ralliajoa  lähinnä perjantai-iltana  on  rajoitettava muutenkin kuin 
liikennemerkein. Valoristeysten odotetaan korjaavan asian" 
- "ralliajo" tukkeutti  Nesteen huoltoaseinan edustan. Nyt liikennejiirjeste-
lyin rallireitti muuttunut" 
- "ralliajo  ("pills ")  myös  10- 12-vuotiaiden  lasten  kokema ongelma" 
(Kaikki keskusteluryhmät, Kuhmo) 

-  "rallin ajajat oikaisevat Nesteen pihan kautta  ja  aiheuttavat vaaratilanteita 
yks  ityisalueella" 
-  "talvella ralli vaikeuttaa lumenajoa (autoa pidetään poikittain)" 
(Autoilijat, Kuhmo) 
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Ralliajon  kieltämistä vihdoinkin (ilmiö jatkunut yli  20  vuotta) toivottiin kai-
kissa  ikäryhmissä  yksimielisesti.  Ralliajo  on  viime vuosina aikaisemmasta 
pahentunut  ja  nykyisin  sillä  on  huomattava  estevaikutus  sekä  sivutieltä  tule-
ville  autoffle  että tietä  ylittäville  kevyen liikenteen  kulkijoile. Estevaikutus 

 on  kuitenkin lievempi kuin  Klaukkalassa:  keskusta ei  jakaannu  psykologises-
ti kahtia päätien vuoksi  (vrt,  joki keskellä kaupunkia,  Turku),  vaan  vanhuk-
setkin  voivat siis hakea  erikoistarjouksia  kaupasta tien toiselta puolelta  - 

 tosin autojen  'letka"  heitä hirvittää, mutta ei estä  tienylitystä.  

TIET  JA  "RUUHKAT"  

- "Koulukadun  ja Kainuuntien  risteyksessä  on  vaikea liikkua" (Lapset sekä 
 ammattiautoilijat,  Kuhmo)  

- "Kainuuntie Löytölään  päin tehty autoilijoiden mielestä liian kapeaksi" (Elä-
keläiset, Kuhmo) 

-"Kontion  ja Tuupalan  koulut ruuhkauttavat kadut hetkellisesti aamuin  ja 
 ilta päivisin" 

-"ruuhka-ajat aamulla  8:n  maissa,  11:n  aikaan sekä noin  15.45  -  17.00.  Per-
jantaina "ruuhka" jakaantuu tasaisemmin pitkin päivää, varsinkin  23.  päivä 
(maanviljelijöiden tilipäivä)" 
-  "auton pysähtyminen suojatielle: jotkut pysähtyvät,jotkut eivät - vaaratilan-
teita jalankulkijoille" 
- "kuhmolaiset  autot eivät päästä muita autoja "rinkiin " kiertämään (sivu tiellä 
kolmio)" 
-  "varsinaista pitäjien välistä läpiajoliikennettii ei ole. Ajan kuluksi ajetaan 
"rinkiä",  jota  nuoret tulevat ajamaan Härmänkylästä asti  50  km:n päuiistä" 
- "risteyksiin  tarvitaan ryhmityskaistat, ainoastaan risteysajo koettu vaikeak-
si" 
-  "opastus Suom ussalmelle  ja  Kostamukseen (torin  kulmassa)  vaikea havaita: 
lumikinokset estävät niikyvyyden talvella, raskaat rekat ajaneet Kontioniemen 
veteraanitaloille asti tästä syystä vahingossa" 
-  "liikennevalot, ryhmityskaistat  ja pyöra'/kävelyteiden erottelu  yhtä tärkeitä, 
toteutettava samanaikaisesti" 
- "päätiellä  auton ovi avataan usein katsomatta peiliin: pyöräilijät jäävät  alle"  
(Perheelliset, Kuhmo)  

-  "vaikka olisi liikennevalot,  ko rttelira kenne  torin ympärillä ylläpitää ruuhkia 
joka tapauksessa. Ruuhkia myöskin aina siellä, missä kunnan  ja tielaitoksen 

 systeemit kohtaavat (pikkukatu-pääväylä)" 
-  "ruuhkia ylläpitää myös asiointi, vaikka läpiajoliikennettä (muutamat rekka- 
autot) ei olisikaan"  (Ikäihmiset,  Kuhmo)  
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- "Tapionkadulta  tuleville pitäisi saada kolmio Metsäkadulle tultaessa, koska 
siellä  on  autolla  vain pihaanajo  sallittu" 
- "pysäköintijonotus  vaikeuttaa torilla linja-autojen  ja  tavara-autojen liikku-
mista" 
-  "lasten kouluunvienti ja  sieltä haku aiheuttavat koulun edessä vaaratilantei-
ta  30 - 40  auton odotellessa  ja lastatessa  ahtaalla kadulla" 
- "teollisuusalueelle  vievän risteyksen leventäminen, jotta saisi odotuskaistan 
Sormulan alueelle"  (Ammattiautoilijat, Kuhmo) 

Ruuhkat päätellä liittyvät kiinteästi ralliongelmaan Kuhmossa: ruuhkia ei 
juuri olisi ilman ralli-ilmiötä. Kainuuntien  ja Koulukadun  suhteen (päätiet) 
löytyi eniten korjattavaa lapsiperheiden aikuisilla:  lasten  liikkumisesta  on 

 Kuhmossa  kova  hätä,  sillä maalaiskulttuuriin kasvatettuina  he  eivät "osaa" 
pelätä autoja. Lapset kulkevat Kuhmossa rinnakkain ajoradalla, eivätkä osaa 
hahmottaa autojen tuloetäisyyksiä (Kuhmossa aikuisillekin vaikeaa). 

LIIKENNEVALOT 

- "Tuupalan  tien haaraan tarvitaan liikennevalot (uusi kirjasto), tassä tienhaa-
rassa sattunut paljon onnettomuuksia" (Eläkeläiset  ja  lapset, Kuhmo) 

-  "Kajaanista Hankarantaan tullessa vaikea k.äiintyä Kainuuntielle, liikenne- 
valoja tarvitaan" (Perheelliset, Kuhmo) 

- "Rajakadun  ja Pallokujan  risteykseen toivotaan liikennevaloja (samanarvoi -
set  kadut), tässä tienhaarassa sattunut myöskin paljon onnettomuuksia" 
(Perheelliset, Kuhmo) 

- "liikennevaloja  tarvitaan Kuhmossa  vain mälirättyinä  aikoina, niiden ulko-
puolella saisivat "vilkkua" keltaista"  (Ikäihmiset, Kuhmo) 

-  "Marikon  risteys  on  vaarallinen" (Lapset, Kuhmo) 

Liikennevalot olivat kaikkien ryhmien konkreettinen  ja  ensisijainen ratkaisu 
Kuhmon liikenteen nykyongelmiin. Varsinkin iäkkäimmät tyytyisivät  jo  tä-
hän ratkaisuun pelkästään. Perheelliset toivat esiin epäilystä, että liikenneva-
lot (ainakin jatkuvasti päällä olevat) olisivat Kuhmon oloissa "liioittelua". 
Ringissäajoa lukuunottamatta autoja liikkuu keskustan teillä loppujen lopuk-
si vähän. Mutta: "kun  on Sotkamossakin,  miksei täälläkin kun kaupungissa 
kerran eletään". 
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KEVYT LIIKENNE  

- "Rajakatu, Hiivolantie (?)  ja Torikatu -  kapeat jalkakäytävät molemmilla 
puolilla, käytännössä huono ratkaisu" 
-  "koululaiset turvattomia, liikkuvat autojen seassa. Usein koululaiset pyö-
räilvät jalkakäytävillä  ja ajoradalla" 
- "mopoilla  liikkuminen sattumanvaraista: ajavat  3 -4  rinnakkain jalkakäytä-
villäja ajoradalla"  (Eläkeläiset, Kuhmo)  

-  "jalankulkijoiden oma "jahkailu" ongelma liikenteessä" 
- "jalkakäytdvilla pyöräilevät  70-vuot iaat  kin  (laki:  vain  alle  12-vuotiaat). Jal-
kakäytävä  on  ajorataa  turvallisempi kun ei ole pyöräteitä. Pyöräilyä pidetään 
vaarallisempana kuin jalankulkua" 
- "päätiet  ovat pahimpia: yksi väylä autoilijoille, pyöräilijöille, kävelijöille 
kumpaankin suuntaan, silti niin leveä, että houkuttelee pyöräilijöitä  ja  käve-
lijöitä kulkemaan rinnakkain" (Perheelliset, Kuhmo)  

-"jalankulkijat  eivät keräänny ylittämään tietä kerralla, kuten kaupungissa 
pitäisi. "Yli mistä vaan milloin vaan" 
-"jalankulkijat  liikkuvat "kuin karja ennen muinoin ", mitä puolta tahansa" 
- "myymälän tontin  ja  jalkakäytävän rajaa ei ole" 
-  "ei yhtenäistä pyöräilyverkostoa eikä -kulttuuria" 
-  "pyöräilijät talvella ajoradalla: rajaa ei näy  lumen  alta" 
-  "Kuhmossa luullaan, että risteyksissä saa pyörällä ajaa" 
- "rantareitti,  kevyen liikenteen väylä olisi tarvittu kulttuuritalon paikalle, 
nyt sairaalassa/kirjastossa käydessä  on  tultava torin nurkalle, olisi voitu 

 •fl  kevyen liikenteen kierto keskustan kautta" 
-  "rikkomuksista seuraamuksia myös kevyelle liikenteelle, nyt poliisi katsoo 
"läpi sormien" 
-  "Kajaanin kauppakadulle tehty virheitä: välillä kävelykatu, välillä autotie, 
kaksisuuntainen pyörätie, virheitä ei tulisi toistaa Kuhmossa"  (Ikäihmiset, 

 Kuhmo)  

-  "pyöräilijät  ja potkukeikkailijat  käyttävät ajorataa lumisateiden jälkeen, jol-
loin ei ole vielä aurattu" 
-  "linja-autopysäkkien (erityisesti koulujen kohdalla) turvallisuus yhdiste-
tyillä jalkakäytävä-pyöräteillä (ettei linja-autosta  astuta  suoraan pyörätiel

-le)"  (Ammattiautoilijat,  Kuhmo) 

Kevyellä  liikenteelläkään  ei ole  selvin  säännöin rajoitettua  liikennekulttuuria, 
 ei myöskään  liikkujien  'sisäistä ohjenuoraa" yhteisistä sopimuksista. Kevyt 

liikenne  on holtitonta, "maalaismaista",  kuin jokainen olisi  ypöyksin  liiken-
teessä, muita ei osata ottaa huomioon  
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Historiallisesti muovautuneita kevyen liikenteen "luonnollisia väyliä" ei ole 
arvostettu  ja "laillistettu",  vaan hävitetty kokonaan. Näin kulkijalla menee 
sormi suuhun, kun  hän  joutuu käyttämään keinotekoista, hankalampaa reit-
tiä, joka ei  tunnu  luontevalta. 

PEURANPOLKU:  OHITUSTIE 

- "Lentiiran  päässä erittäin huonossa kunnossa, nousu pälitielle vaikeata" 
-  "raskaalla kuormalla mäki aiheuttaa ongelmia, tientekovaiheessa mäki olisi 
pitänyt kiertää  tai  tasoittaa" 
"Peuran polun liittymät huonot yleensäkin" 
-  "Peuran polkua pidetään yleisesti "TVH.iz kauppaaniana" -  on  otettava vas-
taan, minkä ne haluavat, vaikka kunta  on  pitänyt huolta Kainuuntiestä,ja sitä 
käytetään ahkerasti" 
-  "pohjoisesta Kuhmo-yhtiöille puutavaraa tuovat eivät käytä Peuran polkua, 
koska Sotkamon puoleisessa päässä  on  ylimääräisiä mutkia" 
-  "sattuneet onnettomuudet olleet traagisia  ja  ne ovat hyvin kuhmolaisten 
muistissa (Sementti-Pölläsen kuolema Peuran polulla)" (Eläkeläiset, Kuh-
mo) 

-  "raskas  liikenne pilannut Peuran polun, kunto huono, tekovaiheessa (suolle) 
ei riittävää massanvaihtoa" 
-  "kelpaa rekka-autoille,  jos  toteutus paranee, ei ehkä turisteille mukavin mah-
dollinen" (Perheelliset, Kuhmo) 

-  "raskas  liikenne ei sovi kääntymään risteyksissä" 
-  "henkilöauto ei pääse liittymässä mäeltä liikkeelle. Sivutieltil tulevat autot 
"nokka pystyssä", pyörät sutii tyhjaa... (Ikäihmiset, Kuhmo) 

- "puutavaraliikenteen  ei tarvitse siirtyä Peuran polulle.  Se  tapahtuu niin ai-
kaisin aamulla, ettei  se  häiritse keskustaa"  (Ammattiautoilijat, Kuhmo) 

Peuranpolun  käyttämättä jättämiseen liittyy teknisten hankaluuksien lisäksi 
myös asenteellinen vaikeus. Peuranpolku  on  leimattu "TVH:n kuhmolaisille 
pakottamaksi tieksi". Kainuuntie taas mielletään kunnan hyvin hoitamaksi. 
Tässä tulee esiin ilmiö, jossa huono  ja  hyvä vaihtoehto  on  asenteellisesti 
erotettu toisistaan. Hyvä vaihtoehto (Kainuuntie)  on  "meidän oma  tie",  kun 
taas pahaan vaihtoehtoon (Peuranpolku) liittyy etäinen TVH-peikko. Ihmis-
ten ajatuksissa paha nähdään  vain abstraktina,  kaukaisena  ja  hyvä  on tietys-
tikin  meitä lähellä. Koska tielaitos  on  monelle hyvin etäinen  ja  epämääräinen 
asia, ikävät  asiat  on  helpompi selittää siitä aiheutuviksi (riittävän etäällä 
itsestä). 
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PYSÄKÖINTI 

-"pysäköintitaloa  ei tarvitse Kontion koulun viereen. Autoa ei  sinne  viedä, 
koska suositaan ovelta ovelle -systeemiä" (ei olla totuttu kaupunkikulttuuriin) 
- "pysäköintipaikkoja  on  riittävästi" 
- "Aukusti  Korhosen liikkeen yläpuolella aina tyhjiä parkkipaikkoja, moni ei 
niistä tiedä" 
-  "jos pysäköinti  vie  erikseen aikaa, maanviljelijät eivät ehdi "kävàistä"  ostok- 
sula navettakäyn  tien välillä" (eletään maalaiskulttuurissa)  (Perheelliset, 
Kubmo) 

-"miten pysiiköintitaskut erottuvat  lumen  alta? Muutenkin suunnitellaan 
liian paljon kesäksi"  (Ikäihmiset, Kuhmo) 

Pysäköintiin  Kuhmossa liittyy paljon ajatuksia kulttuuriympäristöstä  ja  elä-
mäntavasta. Pysäköintitaloa ei haluta, koska  se  sotii "maalaista elämäntapaa" 
vastaan (keskustassa ei mielellään kävellä yhtään ylimääräistä askelta). Pysä-
köintiä ei muutenkaan koettu ongelmallisena: tilanpuutetta ei ole esiintynyt. 

Epäkohtia Kuhmon keskustan liikenteen toimivuudessa mainittiin runsaasti, 
samoin korjausehdotuksia. Tämä kertoo siitä, että liikenteen ongelmat eivät 
vielä ole paisuneet toivottoman suuriksi - toiveikkuutta parannusten suhteen 

 on  selvästi enemmän kuin Klaukkalassa.  

7 .2 .3  Suhtautuminen Kuhmon  taajamasuunnitelmaan 

Kuhmolaiset  tahtovat mandollisimman pian liikennevalot  ja  kevyen liiken-
teen, etenkin koululaiset, pois ajoradalta. Välittömästi turvallisuuteen perus-
tuvat rationaaliset ratkaisut hyväksytään yksimielisesti. 

Tutkijan kerrottua taajamasuunnitelman pääpiirteistä liikenneympäristön es-
teettiseen puoleen liittyvät parannusehdotukset herättivät ihmetystä, onhan 
Kainuu maisemallisesti  ja  henkisestikin  jollakin tavalla karu. Jopa liikenne- 
merkkejä Kuhmossa saatetaan pitää  vain  koristeina:  

"täällä ajetaan kuin ennenkin, minkä kukahi parhaaks näkköö' 

Käytännöllisyys  ja  esim.  vuodenaikojen vaihteluiden huomioiminen suun-
nittelussa  on  kaiken  a  ja  0:  liika koristeellisuus  ja  "somat" ratkaisut herättivät 
epäilyksiä alueen muuttumisesta ei-kainuulaiseksi, itselle  ja  omalle kulttuu-
riympäristölle vieraaksi: 
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-ulkoisin kriteerein Kuhmoa ei voi muuttaa kaupungin näköiseksi 
-keskustaa ei tule suunnitella näyteikkunaostoksia varten - niitä ei täällä tehdä 
-Kainuuntiellä kaunis pätkä koivu-  ja  lehtipuita + vanhat puutalot: lisää 
vastaavan laista, sopivat karuun vanhaan maisemaan hyvin 
-viheralueita (pohjoisiin  olosuhteisiin sopivia) toivotaan: ei palmuja eikä  pap

-peleita,  kuten etelässä, toisaalta ei poronsarvia  ja Väinämöisiäkään  (perinteen 
ylikorostaminen kuten Kuusamossa) (Perheelliset, Kuhmo) 

-risteyksissä istutukset keräävät lumikinoksia: Kuhmossa ei ole jalkaisin liik-
kuvaa lumityöpartiota. Lumiaurat ajavat talvella sileäksi kesällä rakennetut 
kaunistukset 
-ruusupuskat  torin luona: enää näkee  vain  oikealle puskien kasvettua, ei 
vasemmalle 
-käytännöllisyys tärkein, ei tule tavoitella liian koristeellista, somaa liiken-
neympäristön suunnittelussa  (Ikäihmiset, Kuhmo) 

-pelko, että muuttuu yhtä ahtaaksi kuin Sotkamo, erityisesti Kainuuntien  ja 
Koulukadun  risteys aiheutti voimakkaan keskustelun. Epäiltiin, etteivät siitä 
tule mahtumaan linja-autot eivätkä keskustassa pakosta liikkumaan joutuvat 
raskaat ajoneuvot (esim. öljyautot, tavaraliikenne  ja  linja-autot) 
-ei hyväksytty aiemmin esitettyä ideaa, jonka mukaan  raskas  liikenne saisi 
oikaista jalkakäytävän kautta ahtaissa paikoissa 
-liikennevalojen todettiin  hel pottavan  liikennettä. Edellytettiin kuitenkin, et-
tei niitä pidetä käytössä  24  tuntia vrk:ssa kuten Sotkamossa 
-keskikaistan istutuksiin  suhtauduttiin epäillen (näköesteet, puhtaana pidon 
ongelmat) 
-jalkakäytäzñen  ja  pyöräteiden puhtaana pidon koettiin vaikeutuvan myös is-
tutusten vuoksi (Ammattiautoilijat, Kuhmo) 

Kuten muissakin tutkituissa taajamissa, asukkaat Kuhmossakin pitivät lii-
kennesuunnitelmia helposti "ulkopuolisten tekeminä". Erityisesti epäiltiin, 
että suunnitelmat kumpuavat etelän ihmisten turhamaisuudesta  ja  "euroop-
palaisesta" perinteestä, jossa korostetaan "palmuja  ja poppeleita"  unohtaen 
tyystin talvipakkaset  ja lumiaurauksen.  Tämä epäilys kärjistyi seuraavasti: 

"kainuulainen elää jalat maassa, ei ole muotivirtuoosien  ja näyteikkunoiden 
 orja,  en  ein  pi  kahtoo  vaan raha pussiin. Monetkin uudistukset  on  niitä kesätoi-

mittajan vouhkaamisia, eIköhän  se  riitä, että täällä pallaa katuvalot"  (Ikäih-
miset, Kuhmo) 

Toisaalta esteettistäkin ympäristöä, Kainuun maisemiin sopivaa, puolustel
-tim  seuraavasti:  

"kyllä  se  silmän ilo pitäs olla ihmiselle vaikka Kainuussakin"  (Perheelliset, 
Kuhmo) 
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Kuvat  13  ja  14:  Rantasalmi  
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Liikennemäärältään  Kylätie ei ole kovinkaan  vilkas,  mittausten mukaan  sillä 
 kulkee noin  3000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Kirkonkylän keskustassa, eli 

lähinnä siis Kylätiellä, liikkumisen luonteesta saa hyvän kuvan  lasten  kanssa 
käydystä keskustelusta.  He  kokivat liikkumisen siellä kivaksi, turvalliseksi  ja 

 helpoksi. Keskustassa ei heidän mukaansa edes ollut hankalia paikkoja. Au-
toja keskustassa liikkuu paljon. Lyhyetkin matkat tehdään autolla. Lapset 
liikkuvat alueella paljon pyörällä. Vanhempi väki kävelee enemmän kuin 
perheelliset. 

Kun puhutaan liikennemääristä, niin spontaanisti tulee esiin kesä huomatta-
vasti talvea vilkkaampana aikana. Vuorokausi-  ja viikkorytmin  mukaan 
ruuhkaa esiintyy lounasaikaan  ja klo  16 - 17.30  välisenä aikana. Perjantai- 
iltoina  ja lauantaiaamuisin  ollaan myös enemmän liikkeellä kaupoissa, joten 
silloin myös autoja liikkuu keskustassa enemmän. Todellisesta ruuhkasta ei 
Rantasalmella voi puhua. Vaikka parkkipaikkojen vähyyttä valitellaankin, 
saa sellaisen poikkeuksetta seuraavan kaupan edestä,  jos  ei asiointikohteesta 
tilaa löydy. Oikeat ruuhkat ovat todellisia poikkeuksia. Tällöin puhutaan 
esim. Juhannusaatosta. 

Vaikka nuoremmat kokevat jalankulun Kylätiellä turvalliseksi,  on  siinä mo-
nelle vanhemmalle vaikeuksia.  He  kuvaavat kävelijän tilannetta hankalaksi 

 ja  surkeaksi. Kylätien ylittäminen  on  heille vaikeaa, koska autot hallitsevat 
sitä voimakkaasti. Rantasalmella toisaalta  on  tullut  tavaksi kunnioittaa auto-
ja. Jalankulkija antaa autolle tietä suojatieltä käyttäessään. Vanhin ikäryhmä 
koki myös vaikeaksi liikennevirtaan mukaan pääsyn autolla liikkuessaan.  He 

 myös puhuivat alueella sattuneista onnettomuuksista. 

Nuorison "rallin" ajaminen tuli esiin myöskin vanhimmassa ikäryhmässä. 
Tämän todettiin rauhoittunen huomattavasti viime vuosina, mutta yhä vielä 
"rengasta nau'utettiin'  ja nopeuskokeita  tehtiin, ennätyksen ollessa  jo  aiem-
min mainittu  168 km/h.  Muut ryhmät eivät tähän puuttuneet, eivät edes 
perheelliset pitäneet sitä ongelmana. 

Kokonaisuutena Rantasalmen liikenteen nykytilanne tuntuu rauhalliselta. 
Todellisia isoja liikenneongelmia ei siellä esiinny  ja  liikkuminen koetaan 
turvalliseksi. läkkäämmillä jalankulkijoilla  on  jonkin verran vaikeuksia Kylä- 
tiellä liikkumisessa.  

7 .3 2  Konkreettiset korjauskohteet Rantasatmella 

Kun yleistä tyytyväisyyttä liikenteen nykytilaan Rantasalmella katsotaan toi-
sesta suunnasta eli konkreettisten korjauskohteiden kautta, saadaan lisävah-
vistusta alueen koetusta turvallisuudesta.  Lista  konkreettisista korjausta vaa-
tivista kohteista  on  lyhyt muihin tutkittuihin alueisiin verrattuna: 
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-  Keskustan yleinen ahtaus koetaan perusongelmaksi. Taajama  on 
 asukkaiden mielestä liian ahtaasti kaavoitettu. Kaavan pitäisi olla 

vähemmän tehokas,  tai  sitten taajaman isompi. 

Savonlinnantien risteystä  pitivät perheelliset vaikeana niin aikuis-
ten kuin lastenkin kannalta. 

- Kylätien  varrella  on  asukkaiden mielestä kolme liikenteellisesti han-
kalaa kohtaa  (1)  Osuuspankin edusta  ja  linja-autoaseman alue,  (2) 

 Alkon  edusta, joka tiedetään keskeneräiseksi  ja  (3) Nestorin  edusta, 
koska ao myymälä  on  rakennettu niin lähelle päätietä 

-  Näkyvyys koettaan heikoksi, kun päiväkodilta tullaan Nestorille 
päin.  Se on  vaarallinen kohta, koska pensasaita  on  tiellä. Vanhim-
man ikäryhmän mielestä pitäisi pensasaita hävittää, koska paikassa 

 on  tullut  useita kolareit 

Lisäksi puututtiin koululaisten turvallisuuteen kandessa kohteessa. Suojatien 
käyttöön ei Rantasalmella ole totuttu, selvästi vaaralliseksi koettiin kuitenkin 
tässä suhteessa  vain koulunpäättymistilanne:  

"ainoa oli  se  kun koulut päättyy, silloin kuljetaan ryhmässä. Aamullakaan  se 
 ei ole niin voimakas kun linja-autot tuopi, (koulun päättyessä) monet menee 

linja-autoasemalle. Silloin  se  tuntui hurjan vaaralliselta, että miten saadaan 
lapset keskiväylältä"  (Perheelliset, Rantasalmi)  

Jo  aiemmin viitattiin alikulkutunnelin runsaaseen käyttöön. Entisen jalankul-
kuväylän katkaisu vahvistaisi erään ehdotuksen mukaan alikulkutunnelin 
asemaa 

"sieltä pumppuaseman kohalta pitäisi katkaista  koko  se  entinen kevyen liiken-
teen väylä, pitäis kiertää sieltä kautta, ei siitä tulisi paljon yhtään pidempi 
kierto alikulun kautta" (Perheelliset, Rantasalmi) 

Näiden lisäksi iäkkäimmät puuttuivat Kylätien nykyiseen kapeuteen  ja  jalka- 
käytävien puuttumiseen. Perheellisten ryhmässä käydyssä keskustelussa kä-
siteltiin jonkin verran syrjäteiden huonoja tieoloja  ja  heikkoa viitoitusta. 
Tässä samassa ryhmässä puututtiin myös Kylätien kuraisuuteen 

"kurasella  kelillä  on inhottavaa,  jos  tulee jalkaisin töihin. Saa monet  kurat, 
 on kasteltu  moneen kertaan" (Perheelliset, Rantasalmi) 

Tämän todennut ei kuitenkaan kaivannut alueelle jalkakäytäviä. Juttu kään-
nettiinkin ryhmässä leikiksi, että "pitää olla kynä mukana niin saa lähettää 
laskun". 
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7 .3 .3  Suhtautuminen Rantasalmen  taajamasuunnitelmaan  

Edellisessä luvussa käsiteltiin muutosvastarinnan käsitettä käyttäen esimerk-
kiaineistona Rantasalmen tilannetta. Seuraavassa luvussa samaa asiako-
konaisuutta katsotaan tiedotuksen kannalta. Tämän luvun tavoitteena  on 

 pysyä näiden kanden välissä, konkreettisten kokemusten maailmassa. Näitä 
kolmea ei kuitenkaan täysin voi irroittaa toisistaan,  sillä  kysehän  on  tiedotus- 
ja kommunikaatioprosessin  tuloksesta. Tällä hetkellä asukkaat voivat ainoas-
taan suhteuttaa omat kokemuksensa muutoksen tarpeesta kuulemlinsa uuti

-sun  ja näkemiinsä  kuviin. 

Edellisen kappaleen konkreettisten korjauskohteiden vähyys  ja  Rantasalmen 
turvalliseksi koettu liikenneympäristö luovat  sen  perustan, johon asukkaat 
näkemiään suunnitelmia suhteuttavat. Suunnitelmissa  on  painotettu voi-
makkaasti turvallisuutta, jonka ei koeta olevan uhattuna. Tämä lienee yksi 
tärkeimmistä syistä käsitesekaannukseen perheellisten ryhmässä. 

Kaikissa ryhmissä pelkän muistin varassa käyty keskustelu oli saman suun-
tainen sävyltään, ajatukseen taajaman saneerauksesta suhtauduttiin myön-
teisesti 

-"siisti, hieno, muutos hyvään suuntaan, jotain uutta tähän kirppukylain, 
turvallinen  ja  viihtyisä" (Lapset, Rantasalmi) 

-  "en mie  siinä liikenteessä täiläkkään hetkellä mittään moit  etta  nää.  Onhan tuo 
ihan okei, mutta pelottaa kauppojen parkkipaikat, nytkin  jo  ovat onnettomat" 
(Nuoret, Rantasalmi 

-  "persoonallisen näköinen, viihtyisä" (Perheelliset, Rantasalmi 

- "pyörätie  on  hyvä, vapaampi autoille, turvallinen, tekee liikenteen rauhalli-
semmaksi" (Ikäihmiset,  Ran tasalmi)  

Lapsille oli syntynyt visuaalinen mielikuva uusista taloista, puista  ja istutuk-
sista.  He  kokivat muutoksen hyvin myönteisenä. Ilmeen muuttumisesta  he 

 eivät olleet aikuisten tapaan huolissaan. Uudistusta luonnehdittiin tässä ryh-
mässä esim seuraavasti: 

-  "se on  kuin pienen kaupungin  ja  kylän risteytys"(Lapset,  Rantasalmi) 

-  "minusta tuo tulee näyttämään rikkaalta pikku kaupungilta" (Lapset, Ran-
tasalmi) 

Näissä näkemyksissa ei ollut Kuhmolaista vaatimattomuutta  ja kerskailun 
 pelkoa taustalla, päinvastoin siellä kuulsi jopa hienoinen ylpeys. 
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Nuorten  keskustelua oli vaikeata johdatella itse liikenteeseen, vaikka tulemi
-sista ja menemisistä kaiken  aikaa puhuttiin. Parannusehdotuksia Rantasal-

men nykytilanteeseen tuli nuorilta  vain  urheiluhallien  rakentamisen muo-
dossa, "liikenteessä ei ole mitään vikaa". Ongelmia osoitettaessa ne  kyllä 

 myönnettiin (lapset kulkevat ajoradalla jne.), mutta niistä ei ainakaan vielä 
oltu huolestuneita. Muutosvastarinnan käsittelemisen  ja  tunteiden tyynnyt-
telyn jälkeen nuoret jäivät odottavaan tunnelmaan: miten tavarankuije-
tusautot  ja  traktorit mahtuvat kapeannäköiselle kadulle  ja  kuinka autoja 
voidaan parkkeerata "keskelle tietä". Nuoret näkivät suunnitelman toteutu-
misen ehdottomana edellytyksenä "isojen autojen pakottamisen ohikulkutiel

-le  vaikka  lain  voimalla." Välttämättä sekään ei vielä riitä: "kumminkin  jää 
 monen isännän vaivaksi  se  traktorilla  kulkeminen keskustassa,  se  ei  herra 

 varjele tällaisella suunnitelmalla onnistu". 

Perheellisten kanssa käyty keskustelu osoitti, että heille oli syntynyt suhteel-
lisen selkeä käsitys siitä, minkä laajuisesta uudistuksesta tulisi olemaan kyse. 
Ensireaktio ryhmässä oli myönteinen. Uudistuksen vaikutuksista kuvailtiin 
esim. vaikutuksia keskustan autoiluun. Perheellisten käsityksen mukaan uu-
distus tulee rajoittamaan autoilua keskustassa  ja  vähentämään parkkipaikko

-ja. Varsin  nopeasti ryhmä otti kantaa myös uudistuksen kalleuteen. Tässä 
ryhmässä perspektiivikuvat herättivät voimakkaan  reaktion. Kuvat  eivät ol-
leet ensi kertaa esillä.  Osa  oli nähnyt niitä eräässä tiedotiistilaisuudessa sei-
nälle heijastettuna. Kuvien perusteella tulevaa muutosta pidettiin liian kau-
punkimaisena. Asfalttitie kaistaviivoineen  ja skemaattisesti piirrettyine ra-
kennuksineen  tuntui luovan visuaalisen vaikutelman voimakkaasta muutok-
sesta. Tämä aikaansai tunteen siitä, että Rantasalmen kylämäisyys  ja  omalei-
maisuus häviävät. Pelkät  kuvat  eivät kuitenkaan aiheuttaneet  koko  reaktiota. 
Suhtautuminen oli muutenkin tässä ryhmässä selkeän ennakkoluuloista. Esi-
merkiksi ajoradan todettiin kapenevan neljään metriin. Todellisuudessa ajo-
radasta tulee  6.5  metrin levyinen. Kuten  jo  todettiin, ryhmässä otettiin voi-
makkaasti kantaa tien kunnossapitokustannuksiin, joissa etenkin istutusten 
rooli koettiin merkittäväksi. Ylikuumenneen keskustelun laannuttua alettiin 
kääntyä sille kannalle, että uudistukseen  on  ehkä vielä liian aikaista ottaa 
kantaa. Ajan kuluessa siihen tullaan tottumaan,  ja jääväthän esim  rakennuk-
set aivan ennalleen. Eräs osanottajista kuvasikin muutosta keskustelun lopul-
la seuraavasti 

-  "onhan niitä semmoisia arkkitehtejä, joilla  on se  aluesuunnittelu  toisena 
linjana,  kyllä  minä luotan niihin, että  Ran  tasalmi  tullee kuin silmänsä pes

-seeks  kun tämä tulee valmiiks, vaikkakin Asikkala  jää  nyt toiselle sijalle. Minä 
kannatan" (Perheelliset, Rantasalmi) 
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Ikäihmiset  suhtautuivat muutokseen huomattavasti edellistä ikäryhmää 
rauhallisemmin. Myönteinen perusvire ei hävinnyt uudistuksesta käydyssä 
keskustelussa. Keskeisenä teemana säilyi usko liikenteen rauhoittumiseen. 
Juuri tämä iyhmähän koki Rantasalmen liikenteen liian nopeatempoisena 
itselleen. Kritiikkiä  he  kohdis tivat  ennenkaikkea kunnossapitokustannuk

-slim,  joihin myös  he  yhdistivät tien keskialueen istutukset "kuka ne pitää 
puhtaana'. Tässä ryhmässä istutuksia pidettiin myös vaarallisina, koska ne 
estivät näkyvyyttä. Myöskään heidän mielestään istutuksilla ei ollut mitään 
tekemistä luonnon kanssa, ne koettiin näköesteiksi  ja  kustannuksiksi. Toisin 
kuin perheellisten  ja  16  -  22  vuotiaiden  ryhmä,  he  eivät olleet huolissaan 
Rantasalmen uudesta puistomaisemmaksi koetusta ilmeestä. Ilmeisesti asia 

 on  niin, että tälle ryhmälle taajaman uudistumisella  on  selkeästi myös käy-
tännöffistä merkitystä lisääntyväksi koetun turvallisuuden muodossa. 

Kokonaisuutena rantasalmelaisten suhtautuminen Kylätien uudistukseen  on 
 syytä suhteuttaa siihen, miten alueen nykyinen liikenneympäristö koetaan. 

Todellisia  ja  kaikille asukkaille yhteisiä liikenneongelmia ei alueella  tunnu 
 olevan. Alueella viihdytään hyvin  ja  liikenneolojen parantaminen ei  Ran

-tasalmella  kuulu asukkaiden kannalta tärkeimpien asioiden joukkoon.  Koko
-naispaketiksi  koettu suunnitelma  on  tässä mielessä omiaan yllättämään 

asukkaat. Huomion arvoista  on  myös  se,  että eri väestöryhmät suhtautuvat 
uudistukseen eri tavoin, kukin omista lähtökohdistaan käsin, Lapsille taaja-
man uudistuminen  on  piristävä  kokemus.  Nuorisolle  ja perheellisille  yllättä-
vä ulkopuolisten puuttuminen Rantasalmen asioihin.  Se  tuntuu loukkaavan 
näiden ryhmien itsenäisyyttä ratkottaessa ongelmia, joita  em.  ryhmät eivät 
alueellaan tiedosta. Lisäksi  sen  koetaan murentavan paikkakunnan identi-
teettiä koska tarjotaan samanlaisia ratkaisuja kuin muuallakin  on  käytössä. 
Iäkkäämniälle väelle uudistuksella  on  jotain annettavaa,  sen  uskotaan rau-
hoittavan keskustan liikennettä. Näin  ollen  he  suhtautuivat uudistukseen 
hyväksyvästi, joskaan ei kritiikittömästi. Terävimmän arvostelun  he  suunta-
sivat tiealueen istutuksin. Ne koettiin kunnossapitokustannuksia lisääviksi 
näköesteiksi. Oikean luonnon kanssa niillä ei ole mitään tekemistä. Uudistus 
tulee olemaan Rantasalmelle monessakin mielessä kuin silmien pesu. Eräitä 

 se  tulee todella auttamaan liikenteessä selviytymisessä, toisille  se  tulee jää-
mään pelkäksi kosmeettiseksi tempuksi  ja kolmansile  se on  kaupunkimai-
suudessaan  kuin kylmä suihku vasten kasvoja. Todennäköistä kuitenkin  on, 

 että muutokseen tullaan totturnaan. Jäähän alueen rakennuskanta uudistuk-
sessa ennalleen, samoin alueen luonto. 
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8 .1 	Vaikutelmat nykytilanteesta 

Paikkakunnan asukkaiden kannalta taajaman saneerausprojekti  on  ajallisesti 
todella pitkä  ja sangen  abstrakti prosessi.  Se  ei nouse tietoiselle tasolla toden-
näköisesti kovinkaan montaa kertaa  koko  pitkän suunnittelujakson aikana. 
Ennemminkin tuntuu siltä, että tietoiselle tasolle pääsee lähinnä tunnelma, 
että jotain  on  tapahtumassa. Alueesta riippuen suunnitelmien käsittely esim. 
paikallislehdissä saa aikaan erilaisia reaktioita. Synkin näistä  on  varmaankin 
Klaukkalassa esiintullut muutospessimismi,  tunne  siitä, että asioista  vain 

 puhutaan mutta mitään ei tapandu.  Varsin  yleinen  on  kuitenkin  tunne  omien 
vaikutusmandollisuuksien vähäisyydestä. Etenkin silloin, kun puhutaan 
yleisiin asioihin vaikuttamisesta. Usko siihen, että omaan tonttlin liittyvät 

 asiat  tulevat hoidettua  on  sen  sijaan korkeammalla. 

Asukkaille taajamaprojektit ovat ainutiaatuisia tilanteita. Tämähän  on 
 useimmille ensimmäinen  ja  monille myös viimeinen kerta, kun taaja-

masaneerauksessa ollaan mukana. Koska suunnitteluprosessia ei tunneta 
eikä tilaisuuksiin sankoin joukoin osallistuta,  jää  projektin  kokonaisuus 
useimmille  sangen epämääräiseksi.  Tavallinen tunnelma tällaisessa tilantees-
sa lienee, että jotain  on  tapahtumassa, ulkopuoliset ovat asialla. Mutta ketkä 
täällä hääräävät; TVH  tai TYL  mainitaan joskus, mittamiehiä käy, järjestetään 
tilaisuuksia. Asukkaiden ajattelua ohjaa kuitenkin hUomattavasti enemmän 
oman elämän tärkeät  asiat  kuin tämä yksi paikkakuntaan kohdistuva projek-
ti. Asukkaiden kannalta  tie-  ja liikenneasiat  voidaan nähdä myös tyydyttet-
tyinä tarpeina. Ne  on  paikkakunnalla aina jollain tavalla hoidettu  ja  tämä 
tapa  on  sellainen, johon  on  totuttu. Samanaikaisesti alueen asukkailla voi olla 
runsaasti alueeseensa kohdistuvia tyydyttämättömiä tarpeita, asioita  ja  pal-
veluita, joita ei alueelta lainkaan löydy (uimahalli, monitoimitalo jne) 

Asukkaiden  ja  suunnittelijoiden välistä vuorovaikutuksen nykytilaa kuvaa-
vat seuraavat piirteet: 

Keskustelutilaisuuksissa  tapahtuva kommunikaatio ei  tunnu  toimi-
van.  Vain  pieni  osa  alueen asukkaista käy tilaisuuksissa 

-  Suunnittelun kannalta välttämätön kommunikointi tuntuu onnistu-
van,  mutta  se  ei ole useinkaan riittävä perusta alueen kokonaissuun-
nittelulle 

Tieto  on palasina, tonttikohtaisina sirpaleina,  minkä vuoksi konk-
reettinen keskustelu kääntyy yksityiskohtiin. Asiassa tuntuu toimi-
van Wittgensteinilainen periaate: "Mistä ei voi puhua, siitä  on vaiet-
tava". Se,  ettei voi puhua, tarkoittaa tässä molempien osapuolten 
ymmärtämien käsitteiden puuttumista. 
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-  Alueen kokonaisuus tuntuu olevan omien vaikutusmandollisuuksi-
en ulkopuolella  

-  Keskustelu-,  kuulemis-  ja  katselmustilaisuuksiin  asukkaat kokevat 
tulevansa altavastaajiksi. 

Ongelma tuntuu suunnittelijan kannalta olevan siinä, miten saada kom-
munikaatio toimimaan laajemmalla skaalalla, miten päästä välttämättömän 
vuorovaikutuksen tasolta tasolle, joka antaa riittävästi tietoa suunnittelun 
pohjaksi. Ongelman ydin lienee siinä, että julkisissa  keskustelutilaisuuksissa 

 kiinnostus rajoittuu omaan  tonttiin.  Tähän ohjaa myös keskustelun aihepiiri 
eli  se,  millaisista asioista yleensäkin puhutaan. Äänessä tuntuvat olevan ne, 
jotka tuntevat kokeneensa vääryyttä:  

"kyllä.  minä olin  sie!  iiI,  eikä siinä huomauttamista ollut. Mutta ne jotka  on 
 protesti mielellä olleet, nehän  on  olleet hyvinkin tiukkaan keskustelemassa... 

(Perheelliset, Rantasalmi) 

"tässäkin oli mahollisuus vaikuttaa, mutta siellä ei ollut montaa ihmistä siellä 
kunnanvirastossa, siellä valitettiin että meijeri oli kääntänyt tietä... sellaisia 
oli ne kannanotot" (Perheelliset,  Ran tasalmi) 

Protestien  koetaan kohdistuvan  koko  suunnitelman kannalta pieniin, tosin 
yksittäisille asukkaille tärkeisiin, yksityiskohtiin.  Protestointiprosessin  näke-
minen antaa asiaa seuraaville käsityksen menettelytavoista eli siitä, miten 
vaikuttaminen tapahtuu.  

Yleistäen  voidaan todeta, että vaikuttamisen menettelytavat ovat yleisessä 
tiedossa  (tai  kuka hyvänsä voi ne saada tietoonsa). Syyt siihen, miksi  vaikut

-tammen kohdistuu yksityisiin mieluummin kuin yhteisiin asioihin, ovat sy-
vällä kulttuurissamme. Miten esimerkiksi seuraavan ajatuksen esittänyt nai-
nen lähtisi asiaansa ajamaan? Miten  ja  kenelle  kirjelmäänsä  kirjoittaisi ajaes-
saan yksin yhteistä asiaa?: 

"minä lähinnä ajattelin, että tämä  on  meidän oma paikkakunta  ja  meidän 
oman paikkakunnan ilmeestä  on  kysymys, haluaako tähän kuntalaiset vaikut-
taa. Vai voiko meidän paikkakunnalle arkkitehtuurit käydä suunnittelemassa 
mitä vaan. Protestoin, että onko pakko tehdä näin radikaaleja muutoksia. ..ne 
minä ymmärrän mitkä käytännön  asiat  sanelee" (Perheelliset, Rantasalmi) 

Asiassa  on  jotain suomalaisille hyvin tyypillistä. Ajatuksia  on  kovasti, mutta 
niitä ei tuoda julkisesti esiin. Asiaa voi katsoa suomalaisen kansanluonteen 
kautta käyttäen vaikkapa  Bertolt  Brechtin esimerkkiä kansasta "joka vaikenee 
kandella kielellä". Asiaa voi myös katsoa kommunikaation puitteiden kautta 
huomioiden  esim  sen,  millaisissa tilanteissa  kommunktaatio  onnistuu par-
haiten. Nämä eivät kuitenkaan ratkaise perusongelmaa, vaikka  helpottavat- 
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kin  sen  käsittelyä. Seuraavassa asiaa katsotaan kansainvälisen arvovertailun 
 /7/  kautta, jonka avulla pyritään löytämään suomalaiselle kulttuurille tyy-

pillisiä piirteitä  

(1) Ensinnäkin suomalaiselle kulttuurille  on  tyypillistä perusluottamus oi-
keudenmukaisuuteen  ja  täällä  on  myös tasa-arvoisuus arvostettu korkealle. 

 Oman  edun tavoittelua ei julkisesti hyväksytä. Ihanteena toimii keskinkertai-
nen  ja  keskiluokkainen. Pelko  tulla leimatuksi omaneduntavoittelijaksi  lai-
mentaa  julkista  keskustelua. Erään osanottajan toivoessa tien varteen istutuk-
sia, tulkittiin tämä välittömäksi itsekkääksi vedoksi: 

-  "niin  se  tuloportti,  niin sinä yrität teidän pihaan saada jotain  ist  utuksia" 
*  "ei tässä  oo  taka  -ajatuksia "(Perheelliset, Rantasalmi)  

(2)Toisaalta suomalaiset ovat kuuliaista kansaa, joka  on  tottunut luottamaan 
esivaltaan, ennen kaikkea sääntöihin  ja  ihmisten välisiin sopimuksiin.  

(3) Kolmanneksi suomalaisille  on  tyypillistä  se,  että ihmisten identiteetti ra-
kentuu tärkeiden läheisten ihmisten, ydinperheen kautta. Toisin  on esim. 

 kollektiivisissa kaukoidän maissa, joissa ihmisen identiteetti perustuu ydin- 
perhettä laajempaan yhteisöön, joka huolehtii yksilöstä  ja  suojelee heitä ulko-
puolisia uhkia vastaan. Suomessa tavoittaa tällaista kollektiivisuutta enää 
vanhemmissa ikäluokissa. Hyvä esimerkki tästä saatiin selvitettäessä, mitä 
ihmiset kunnasta ajattelevat. Nuoremmille ryhmille kunta  on  lähinnä palve-
luiden tuottaja, veronkerääjä  ja  byrokraattinen.  Nuorten  suhde kuntaan pe-
rustuu individuaaliseen malliin. Vanhempien ihmisten käsityksissä taas tu-
lee esiin kunnan huolehtiva rooli 

"kunta pitää  kuntalaisista  huolta, antaa työtä  ja  hoitaa lapsesta haudan  le
-poon" (Ikäihmiset,  Rantasalmi) 

Heille kunta  on  aivan eri tavalla turvaallisuutta luova yhteisö kuin nuorille. 

Kokonaisuutena tätä analyysia suunnitteluprosessin kokemisesta voi pitää 
synkkänä. Sitä  se  ei pyri olemaan,  se  pyrkii olemaan mandollisimman realis-
tinen. Nykymenolla taajamaprojektien tiedotustilaisuuksista tuskin tulee 
iloisen ideoivia reippaita aivoriihiä, joihin pääsyä innokkaasti odotetaan. 
Tällaiseen muutokseen tähtääminen ei olisi realististakaan, siksi voimakkaas-
sa ristiriidassa  se  olisi kansanluonteemme  ja  kulttuuristen arvojemme kans-
sa.  Sen  sijaan paljon  on  tehtävissä ensinnäkin tiedonhankintamenetelmien 
laaja-alaisessa hyödyntämisessä, josta kokonaisuudesta tämäkin projekti  on 

 yksi  osa.  Asukkaiden toiveet  ja  tarpeet ovat olemassa, ne  on vain  pystyttävä 
tuomaan tietoiselle tasolle  ja  tulkitsemaan. Toisaalta paljon  on  tehtävissä 
palautetilaisuuksien kehittämisessä huomioimalla niissä nykyistä paremmin 
kommunikointia helpottavia periaatteita sekä käyttämällä nykyistä tehok-
kaammin erilaisia suunnitelmien visualisointikeinoja. Esimerkiksi useat  Ran-
tasalmelaiset  olivat nähneet Savonlinnan ohitustievideon. Poikkeuksetta sitä 
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pitettiin havainnollisena esitystapana. Taajamaprojektien  kokonaisuutta aja-
tellen paljon voidaan tehdä myös viestinnän laaja-alaisemmalla käytöllä.  Sen 

 suunnittelussa  on  huomioitava viestinnän erilaiset kohderyhmät, heidän 
suhteensa liikenteeseen, liikkumiseen  ja tiestöön.  Samoin  on  tehtävä viestin-
nälle todella selkeät tavoitteet; millaisin vaikutuksiin pyritään eli mitä ihmis-
ten halutaan ajattelevan  ja  tuntevan viestinnän tuloksena sekä miten heidän 
odotetaan käyttäytyvän. 

Suunnitteluprojekteihin  suhtautumisen nykytilanne kääntyy monessakin 
mielessä kommunikaatio-  ja viestintäongelmaksi.  Miten saada selville suun-
nitteluun tarvittavat perustiedot 'umpimielisiltä, omaa etuaan ajattelevilta 
asukkailta"  ja  miten vastavuoroisesti kommunikoida heille suunnittelupro-
jektien rajat  ja  mandollisuudet. Ennen, perinteisissä yhteisöissä tällaisia on-
gelmia ei esiintynyt. Asioiden merkitykset olivat huomattavasti yhtenäisem

-mät  kuin mitä  on  tilanne nykyisessä pirstaleisessa modernissa yhteiskunnas-
sa, jossa viestinnän merkitys korostuu. Kulutusyhteiskunnassa mainonnan 
tehtävä  on  antaa asioille merkitykset (Jhally  1990). 

8 .2  Tiedotuksen  tu loksel  lisuus tieprojekteissa  

Kun tutkimuksen kohteena olleilla paikkakunnilla selvitettiin asukkaiden 
käsityksiä tulossa olevista liikenneympäristön uudistuksista, syntyi samalla 
yleiskuva suunnitelmien suhteen vallitsevasta tiedon tasosta. 

Kaikissa ryhmissä saatiin koottua keskustelun tuloksena karkeahko yleisku-
va sitä, mitä eri yhteyksissä oli asukkaille tiedotettu. Keskusteluissa asiaa 
koottiin yksityiskohtien avulla. Yksi toi esiin yhden piirteen  ja  toinen toisen. 
Tämä tuntui kaikille alueille tyypilliseltä tavalta muistaa asioita.  Se  lienee 
seurausta muutenkin tavallisesta tiedotuksen valikoivasta seuraamisesta. 
Luetaan, katsellaan  ja  kuunnellaan niitä asioita, jotka tuntuvat itselle tärkeil-
tä. Nämä ovat esimerkiksi asioita, jotka liittyvät omaan tonttiin, työmatkaan 

 tai  vaikkapa  lasten koulutiehen. Tieasioista tiedotettaessa  käy kuten muussa-
kin tiedotuksessa eli suurin  osa, yksiötasolla  ehkä jopa yli  90  prosenttia siitä 
päätyy informaatiojätteeksi. Kun nämä palaset sitten keskustelutilanteessa 
kootaan yhteen, saadaan yleiskuva tilanteesta. Toisaalta silloin rakennetaan 
uudestaan tilanne, jossa  asiat  voidaan palauttaa keskustelun kohteeksi. 

Tyypiliisesti  alueilla muistettiin asioita "alakanttiin"  ja  yksittäisinä  element
-teinä  eli ei lähdetty ottamaan kantaa suunnitelmiin yläkäsitteistä lähtien. 

Todettiin esimerkiksi, että paikkakunnalle tulee pyörätietä, jalkakäytävät  tai 
 hikennevalot,  mutta keskustelun alussa ei ryhdytty käsittelemään alueen 

kaupunkimaisuutta  tai  yleisilmettä. Konkreettisiset  muutokset jäävät hel-
pommin mieleen  ja  niistä  on  luonnollisesti helpompi myös aloittaa keskuste-
lu. 
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Varsinaisia väärinkäsityksiä tuli esiin lähinnä  lasten  ryhmissä. Kuhmossa  osa 
 lapsista pelkäsi, että alue uudistusten myötä alkaisi kasvaa voimakkaasti. 

Tämä saattoi vaikuttaa myös siihen, että  he  arvostivat vaatimatonta linjaa 
saneerausprojektissa;  he  halusivat pitää alueensa pienenä. Myös Rantasal-
mella oli syntynyt koulun järjestämissä tiedotustilaisuuksissa melkoinen vää-
rinkäsitys  koko  kirkonkylän ilmeen muuttumisesta  

K:  "koulun tilaisuudessa kun oli kuvia, niin saiko siitä ollenkaan tällaista 
 kiisitystä  (kuin esimerkkeinä olleista  perspektiivikuvista) 

- "eeei" 
-  "siinä näkyi, missä menee  tie  ja  uusia taloja tulee joka puolelle" (Lapset, 

 Ran  tasalmi)  

Useat lapset luulivat, että Rantasalmelle tulee paljon uusia taloja. 

Tiedot, joihin keskusteluissa viitattiin olivat peräisin lähinnä kandesta tieto- 
lähteistä: paikallislehdistä  ja tiedotustilaisuuksista.  Näiden lisäksi ammatti- 
autoilijoiden joukossa oli niitä, joita oli kutsuttu keskustelemaan jotain tiettyä 
aluetta koskevasta suunnitelmasta. Nuo keskustelut olivat tuolloin rajoittu

-fleet esim torialueen  järjestelyihin Kuhmossa, eikä autoilijoita "oltu kuultu 
niinkään tienkäyttäjinä" kuten  he  itse asian ilmaisivat. Tiedotustilaisuuksien 
sisällöistä  ja  materiaaleista syntyi keskusteluissa kirjava käsitys: samallakin 
paikkakunnalla  osa  muisti nähneensä tilaisuuksissa tietyt  kuvat ja osa  ei. 
Rantasalmella eräs muisti nähneensä kunnantalolla järjestetyssä näyttelyssä 
alueen suunnitelmasta pienoismallin,  jota  muut eivät muistaneet nähneensä. 
Tämä kirjavuus muistikuvissa selittyy varmasti suureksi osaksi  sillä,  että 
taajamatien saneerausprojektissa  on  järjestetty useita tilaisuuksia  ja  vain  har-
vat, jos  kukaan, ovat osallistuneet niihin kaikkiin. Tämän lisäksi  kunnat ja 

 kaupungit tiedottavat luonnollisesti myös muista hankkeistaan, mikä saattaa 
myös sekoittaa muistikuvia. Selkeää epätietoisuutta vaffitsi myös tiehankkei

-den aikatauluista.  Useille tuli yllätyksenä esimerkiksi  se,  että työt alkavat 
ensi kesänä. 

Tämä käsitysten kirjavuus johtuu mitä ilmeisimmin tiedotuksen  ja  vuorovai-
kutuksen suhteen vallitsevasta käytännöstä, joka  on mikrotasolla kaksisuun-
taista  mutta tällä hetkellä makrotasolla ongelmallista. Mikrotason kaksisuun-
taisuus tarkoittaa sitä, että suunnittelija informoi asukasta, kauppiasta jne, 
joka antaa suunnittelijalle lisätietoa  tai  esittää vaatimuksia. Vuorovaikutusta 
tapahtuu  ja tiedonkulku  on kaksisuuntaista.  Tällainen suora kaksisuuntai-
suus  on  kuitenkin mandotonta makrotasolla eli  koko  yhteisön puitteissa. 
Näin  koko  yhteisölle tärkeät yhteiset  asiat  jäävät välittymättä suunnittelijoille 
(millaisen ilmeen  me  haluamme). Ne jäävät välittymättä siksi, että niitä ei voi 
suoraan ottaa muutamien yleisötilaisuuksissa aktiivien lausunnoista. Niiden 
selville saamiseksi tarvitaan ulkopuolisia tutkijoita tulkitsemaan paikkakun-
nan ns "tavallisten asukkaiden" näkemyksiä. Toisaalta asukkaille  jää  myös 
välittymättä alueen todellinen tuleva ilme. Tämän perusteella tuntuu siltä, 
että aluetta koskevaa kokonaistiedotusta tieprojektienkaan osalta  on mando- 
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ton  suorittaa ilman laajempaa nykyaikaisen viestinnän käyttöä. Seuraavassa 
kuviossa esitetään  makro- ja mikrotason  vuorovaikutus kaavamaisesti 

cI KKAAT3  
ALUEEN SISÄINEN 
TIETO  

YKSILÖTASO 

 TIETO 

TEKNISET  
RATKAJSUT  

MIKRO
-TASO_fl  
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A»L4ASO  

VERTAILU MUIHIN 
ALUEISIIN 

YHTEISÖN TASO  

ELAMYKSET 

PAIKAWS
-IDENTITEETTI  

cI JUNNITTELUAT  
Kuva  15:  Vuorovaikutus  mikro ja  makrotasolla. Mikrotason  ja  makrotason  vuorovai-
kutus asukkaiden  ja  suunnittelijoiden  vãlillä. Mikrotasolla  edellytetään toimivaa  kak-
sisuuntaista  kommunikaatiota, jotta saadaan täsmällinen käsitys  yksilötason  teknisis-
tä tarpeista.  Makrotasolla  tarvitaan ulkopuolisia tutkijoita  tulkkeina. Kvantitatiivisin 
mittauksin  selvitetään saneerauksen tarve.  Kvalitatiivisin analyysein  taas selvitetään 
saneerauksen tyyli  ja  viimeistelyaste.  Palautteen  on  katettava  sek11  rationaaliset että 
emotionaaliset  vi  est  it 

8 .3  Vaikuttamismandollisuuksien  kokeminen 

Kaikilla tutkimuspaikkakunnilla (Klaukkala, Rantasalmi  ja  Kuhmo) asukkaat 
kokivat omat vaikutusmandollisuutensa tiesuunnittelussa lähes olematto-
milcsi: 

-  "kyllä  se  valta  on  keskittynyt näissä asioissa,  kait  kauppiaille  ja  kunnalle, 
ainakin  mun  tietääkseni" (Perheelliset, Klaukkala) 

-  "muutamien tärkeiden  tai  mukamas tärkeiden ihmisten  päiltettävä  homma. 
 Ei  tarvii  kun muutaman kauppiaan niin  tiesuunnittelu tyssäd  siihen paik-

kaan  "(Ikäihmiset, Klaukkala) 

-  "ulkopuoliset niitä  laittelee  teitä mihin itse katsovat, mitkä  lie  TVH:n  mie-
het"  (Ikäihmiset, Kuhmo) 

-  "no on me  lehdistä luettu mitä  on  meiän  pään menoksi taas keksitty, ei niistä 
kuvista ota kukaan mitään selvää" (Nuoriso, Rantasalmi) 
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Ns. tavaffinen  ihminen ei esitetty jen näkemysten mukaan saa juurikaan mah-
dollisuutta osaffistua paikkakuntansa tiesuunmtteluun, joka nähtiin vallal

-than  keskittyneenä, byrokraattisena  ja  etäisenä. Suunnittelevaa tahoa ei juuri 
tunneta: kuntaa, kauppiaita  tai "TVH:ta"  ajatellaan suunnitelmien tekijöiksi, 
lisäksi poikkeuksetta "ulkopaikkakuntalaisiksi"  tai "muukalaisiksi".  Ran-
tasalmen nuoret tyrmäsivät uudet suunnitelmat aluksi pelkästään  sen  perus-
teella, että tiellä nähdyt mittamiehet "eivät ainakaan Rantasalmelta olleet". 
Klaukkalassa suunnitelmat kuviteltiin kirkonkyläläisten, Rantasalmella juva-
laisten ehdoilla tehdyiksi. 

Vaikka suunnitteluprosessista oltaisiinkin tietoisia  (kuvat  esitetty sanoma-
lehdessä), palautetta ei kuvitella mandolliseksi antaa ennen kuin  asiat  on  jo 

 päätetty. Kannanottajat leimataan lisäksi usein omien taloudellisten etujen  tai 
 henkilökohtaisten valtapyrkimystensä ajajiksi.  

8 .4 	Mielikuvia  tielaitoksesta 

"tielaitos  on  kyllä  esittänyt budjetteja, mutta suunnitelmat ei ole sopineet 
kauppiaille. Tielaitos  on  sitten ilmottanut, että kunta ei oo pd/.issy yksimieli-
syyteen" (Perheelliset, Klaukkala) 

Klaukkalassa  varsinkin lapsiperheiden vanhemmat olivat seuranneet ilmei-
sesti  jo  vuosia käytyä keskustelua lehdistössä.  He  tunsivat tielaitoksen nimel-
tä  ja  erottivat  sen  kunnan virkamiehistä, kun taas  nuorten  ryhmä Klaukkalas

-sa  päätyi tielaitoksen sijainnissa Nurmijärvelle, jossa "kirkonkylän virkamie-
het suunnittelee tiet". 

Kuhmossa  ja Rantasalmella  kunta,  sen  virkamiehet  ja "TVH" sotkettiin  keske-
nään. Tielaitos-nimi oli  vain Klaukkalan  perheellisten ryhmässä esillä. 
"TVH:ta" pidettiin yleisesti hyvin suurena  ja abstraktina  laitoksena, josta 
"keskuspaikan" virkamiehet suunnittelevat tiet itselleen vieraille paikkakun-
nille tuntematta juurikaan olosuhteita  tai  väestöä siellä. Jokaisella paikkakun-
nalla tällainen "ulkopuolisten vähintulo" koettiin paikkakunnan  me-henkeä 
loukkaavaksi, lähes tunkeutumiseksi. Vaikutelmaksi jäi, että mitä sitou-
tuneempia asukkaat omaan paikkakuntaansa ovat, sitä enemmän tällainen 
"väliintulo" heitä loukkaa. Vaikka Klaukkalassa keskustelujen sävyt olivat 
aggressiivisimmat, tielaitoksen nimi tunnettiin  ja  suhtautuminen oli hyväk-
syvää  tai  jopa positiivista (sitoutuminen paikkakuntaan, etenkin taajamaan, 
oli siellä vähäisintä). Edelleen Rantasalmella "muutosvastarinta"  liken-
nesuunnittelua  kohtaan oli valtava, lähes henkilökohtainen loukkaus (sitou

-tummen paikkakuntaan  kiinteätä). 



104 	 Liikenneympänstön  kokeminen  
SUUNNITTELUPROSESSIN  KOKEMINEN 

Vammaisten edustajat eivät helsinkiläisyydestään huolimatta tunteneet  tie- 
laitosta eivätkä tienneet  sen  sijaintia. Keskustelussa  he  pitivät kanden suuren 
organisaation (tielaitos, kunta) mukanaoloa liikennesuunnittelussa haittana. 
Vammaisten edustajatkaan eivät tunteneet tielaitoksen  ja  kunnan välistä 
työnjakoa liikenteen osalta, vaikka ryhmässä oli aktiivisia yhteiskunnallisia 
osallistujia  ja  vaikuttajia. 

Vammaisten edustajilta tiedusteltiin myös näkemyksiä, joita heille  on  muo-
dostunut tielaitoksesta. 

Seuraavassa esitetään asenteita, joita vammaiset ajattelevat tiesuunnittelussa 
oman liikkumisensa esteiksi: 

*  "Jos on  osittain hyvin suunniteltu niin  kyllä  se  niille riittää" -  jo  yh-
den yksityiskohdan toteuttamatta jättäminen voi estää toimivuuden 
täysin 

* Duunariporras:  "Onpa tähän suunniteltu omituinen ratkaisu, laite-
taanpa tuo niinkuin  on  totuttu laittamaan" - eläytymiskyvyn puute, 
muutosvastarinta 

* "Pyönillä  liikkuvaa  on  eniten pyöräiijöissä, vasta sitten tulevat pyö-
rätuolit" 

*  Insinööri: "Lisätään vielä jalkakäytävän kaltevuutta niin vesi var-
masti poistuu" - ylitehokkaat ratkaisut aiheuttavat vammaisille pul-
mia 

*  Vammaisten toivomat  asiat  eivät sovi ympäristöön 

Lisäksi ajateltiin, että yhdenkin "eläytymisvaikeuksista kärsivän" suunnitteli-
jan väärät asenteet aiheuttavat vääränlaista ilmapiiriä vuosiksi eteenpäin. 

Lisäksi tuotiin esiin "pseudodemokratiaa" - otetaan järjestöiltä heidän toiveis-
taan selvää, mutta ei kuitenkaan oteta asiaa vakavasti: suunnitellaan  vain 

 jotakin, joka saa riittää vammaisille, ei kokonaisuuksia. Pienempiä vammais-
ryhmiä  on  nykyisin vaikea ottaa huomioon,  jos  vammaisten toive tulee muu-
alta kuin Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelupalvelusta, VYP:stä. (liittojen 
yhteisesti sopimat kompromissit kaikille). 
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8 .5  Suunnittelu,  tiedonkulku  ja  vaikuttaminen 

Suunnittelu perustuu olellisilta osin tiedonvälitysprosessiin. Suunnittelijan 
 on  saatava suunnittelun kohteena olevasta alueesta mandollisimman hyvät 

perustiedot esim seuraavien seikkojen osalta: 

-  alueen maankäyttö 
-  asukkaiden tarpeet 
-  nykyiset hlkenneolot 
-  tulevaisuuden kehityssuunnitelmat 

Näitä tietoja kootaan suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Jotta suunnitelma 
tulisi hyväksytyksi,  on  tiedonvälityksen oltava kaksisuuntaista. Suunnitteli-
jan  on  esitettävä suunnitelmansa päättäjille, asukkaille  ja  muille intressiryh-
mille,  jos  he  ovat tyytyväisiä asia  on  järjestyksessä.  Jos  tyytymättömiä, niin 
suunnittelua jatketaan. 

Parhaimmillaan tällainen tiedonvälitys  on  avointa, toimivaa  ja  kaksisuuntais-
ta.  Näiden kolmen paikkakunnan analysoinnin jälkeen tuntuu siltä, että täl-
lainen optimaalinen tiedonvälitys onnistuu  vain  puolittain. Tällä tarkoitam

-me  sitä, että tiedonvälityksen virallinen  ja  mitattavissa oleva puoli onnistuu 
hyvin täyttämään muodolliset kriteerit: turvallisuusseikat otetaan huomioon, 
tonteille kulku saadan järjestymään kaikissa tapauksissa, pysäköintijärjeste-
lyissä päästään lopulta kompromisseihin jne. Tiedonvälityksen epävirallinen 
puoli  sen  sijaan tuntuu aiheuttavan ongelmia. Tämä näkyy siinä, että alueilla 
keskustellaan paljon asukkaiden kesken alueen ongelmista  ja  ollaan tyyty-
mättömiä suunnitelmien yksityiskohtiin. Luonnollisesti  on  hyväksyttävä  se 

 tosiasia, ettei mikään suunnitelma voi tyydyttää kaikkia, silti keskustelun 
sävy  ja sen  eri alueilla ilmenneet piirteet herättävät runsaasti kysymyksiä: 

- sukkaiden  epätietoisuus alueen tulevasta kokonaisilmeestä 
- asukkaiden epätietoisuus toteutuksen aikataulusta 
- sukkaiden  kokema uhka alueen luonteen muuttumisest 

Suunnittelun kannalta välttämätön kommunikaatio tuntuu onnistuvan, mut-
ta suunnittelun kannalta riittävän kommunikaation aikaansaamisessa  on  il-
meisiä ongelmia. Ongelma tuntuu olevan siinä, että tällä hetkellä suunnitteli-
jat uskovat voivansa kattaa  kaiken  kommunikaation samalla keskustelun 
tasolla. Ehdptpmme, että tähän kommunikaatiogn tietoisesti otetaan mukaan 
kaksi täysin erilaista tasoa. Kun tätä asiakokonaisuutta analysoidaan tarkem-
min, päädytään kolmeen taustalla vaikuttavaan ilmiöön  

1.  Alueen paikallisidentiteetin huomiointiin. Identiteetin muodostumisen 
kannalta ovat tärkeässä asemassa paikkakunnalla vallitsevat perusarvostuk

-set,  sen  kulttuuriset arvot. Identiteetin muodostuminen  on  pitkä prosessi  ja  se 
 rakentuu eri paikkakunnilla hyvinkin eri tavoin  ja  erilaisista elementeistä. 
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Alueen identiteetin voimakkuus  on  suhteessa alueen perinteisiin, väestöra-
kenteeseen  ja muuttoliikkeeseen.  Nopeasti kasvaneet urbaanit taajamat eivät 
ole identiteetiltään läheskään niin herkkiä kuin vanhat  ja väestörakenteeltaan 
stabiilimmat  yhteisöt. 

Paikkakunnan ilmeeseen vaikuttavat tiehankkeet ovat potentiaalinen uhka 
 sen identiteetile.  Uusi  tie  ja sen oheisilmiöt  saattavat hyvinkin loukata jotain 

sellaista, mikä  on  paikkakunnalle täysin omaa  ja  siihen lähes elimellisesti 
kuuluvaa. Oleellista tässä  on se,  että eri alueiden identiteetti  ja  luonne raken-
tuvat hyvinkin erilaisista elementeistä. Eikä siihen pääse käsiksi kirjoitetun 

 historian  kautta. Tämä  on  todellista paikalliskulttuuria. Kulttuurilla  on  mo-
nia määritelmiä. Suunnittelun kannalta yksi operatiivisimpia  on  kulttuurin 
määrittely väestön ei-perinnölliseksi muistiksi /  11/.  Alueen kokonaisuuden 
kannalta tärkeitä ovat ne  asiat,  jotka hallitsevat ihmisten kollektiivista tajun-
taa  ja  luovat pohjan alueen sosiaalisten suhteiden verkostolle, ajanviettota-
voille sekä paikalliselle itsetunnolle. Kuten raportin tuloksista  on  ilmennyt, 
suunnittelijoiden  ja  paikallisten intressipiirien välinen keskustelu ei  tunnu  
tätä tasoa tavoittavan.  

2.  Muutosvastarinnan  tunnistamiseen, tiedostamiseen  ja  käsittelyyn. Muu-
tosvastarinta tulkitaan helposti pelkästään negatiiviseksi asiaksi.  Sen  voi 
myös nähdä positiiviselta puolelta  kaiken  alueelta löytyvän arvokkaan säilyt-
tämispyrkimykseksi. Rantasalmella suoritettu tarkempi analyysi osoitti, että 
muutosvastarinta taajamasaneerausta kohtaan liittyy voimakkaaseen  ko-
tiseutuidentiteettiin ja  koettujen liikenne ongelmien vähäisyyteen. Muutos-
vastarinnalle  on  oleellista  sen perustuminen  alueen 'aineettomin" piirteisiin. 
Konkreettisia muutoksia voidaan oppia hallitsemaan  tai  niitä voidaan uhma-
ta, mutta alueen identiteettin  ja  ilmeen tuhoa ei voi unohtaa. Muutosvastarin-
nan suhteen oleellista  on  sen  käsittely. Muutosvastarinnan lieventämiseen  ja 

 kääntämiseen yhteistyöksi  on  olemassa erilaisia keinoja (ks luku  6.3).  Ne ovat 
kuitenkin pelkkiä keinoja. Tärkeää  on  kuitenkin tiedostaa suunnitteluproses

-sin  päämäärät. Esimerkiksi todella vaarallisilla alueilla paikallisille intressi-
piireile  on  helppo argumentoida muutoksen tarpeellisuus  ja  perustella alu-
eelle välttämätön uusi ilme. Huomattavasti vaikeampaa  se  lienee silloin, kun 
asukkaat haffitsevat oman ympäristönsä  ja  kokevat  sen  turvalliseksi. Vasta 
kun tiedetään asukkaiden  sub  jektiivisen  turvallisuuden tunteen perusteet  ja 

 niiden suhde alueen todelliseen havaittuun liikenneturvallisuuteen, voidaan 
tehdä päätökset esim. saneerauksen tarpeesta  ja  tasosta. Tällöin myös muu-
tosvastarintaa voidaan ryhtyä käsittelemään.  Se  voidaan nähdä asukkaiden 
oikeutettuna huolena alueensa identiteetin  ja  ilmeen säilymisestä,  ja  tätä  on 

 pyrittävä kunnioittamaan.  Tai se  voidaan nähdä väärin perustein syntyneek
-si, itsekkääksi  tavaksi suhtautua muihin tiellä liikkujiin, mikä asenne  on  taas 

voitettava. 
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3.  Osapuolten yhteisen kielen puuttuminen. Nämä kielivaikeudet tulevat 
esiin siirryttäessä yleiseltä (kaikille paikkakunnille yhteiseltä)  ja välttämättö-
mältä  (konkreettiset suunnittelukohteet) kattavalta keskustelun mikrotasolta 
laajempia kokonaisuuksia kattavalle makrotasolle. 

Mikrotasolla  asukkaat ovat  jo  lainsäädännön puitteista asiaa katsoen aliste-
tussa asemassa.  He  voivat kuitenkin vaikuttaa asioihinsa  ja  mitä ilmeisem-
min hyväksyvät tilanteen suomalaisen enemmistödemokratian ilmenemis-
muotona, vaikka voivat sitä vastaan kapinoidakin. Tonteffle ajo onnistuu 
halutusta  tai kompromissatusta  kohdasta. 

Makrotasolla  ei  sen  sijaan löydy lakia, siellä operoidaan kulttuuristen arvojen 
tasolla. Tällä tasolla suora kaksisuuntaisuus  on  kuitenkin mandotonta  ja  näin 

 koko  yhteisölle tärkeät yhteiset  asiat  jäävät välittymättä suunnittelijoille. Tä-
män tiedon saaminen ei onnistu muodollisissa kokouksissa, vielä vähemmän 
kuulemis-  tai katselmustilaisuuksissa.  Niissä keskustelu painottuu  mikro- 
tason asioihin eli niihin asioihin, joista voi puhua. Makrotason  asiat,  alueen 
ilmeen  ja  identiteetin tärkeys, eivät muodoffisissa puitteissa välity. Ne ovat 
tunnetason asioita, joiden esille saaminen edellyttää erillistä tutkimusta  ja 

 herkkää analyysia alueen asukkaille tärkeistä asioista. Tuossa analyysissa 
liikenne  ja  tiestö  on suhteutetava  kokonaisuuteen sekä tulkittava ihmiskes-
keisesti, ei liikenneoloista lähtien. Tuon analyysin tärkeä tavoite  on  löytää 
alueen todelliset erityispiirteet,  sen  identiteetin ydin eli  asiat,  jotka  sen  kaikis-
ta muista alueista erottavat.  Sen  tehtävä  on  siis täysin päinvastainen kuin 
alueita vertailevien lilkennetutkimusten. Jälkimmäiset mittaavat vertailukel-
poisesti eri alueita, jotta saadaan selvifie todellinen saneerausten tarve (lii-
kenne-  ja onnettomusmäärät). Ihmiskeskeinen  analyysi puolestaan pyrkii 
tavoittamaan ne perusteet, jolla voidaan päättää saneerauksen tyyli  ja  vii-
meistelvaste.  

Toisaalta asukkaille  jää  myös välittymättä alueen todellinen tuleva ilme alu-
eesta käytävien keskusteluiden aikana. Koska liikenne  on vain  yksi  osa-alue 
taajaman suunnittelussa  ja  ihmisen elämässä, ei voitane olettaa, että ihmiset 
tietäisivät erilaisten vaihtoehtojen luonteesta niin paljoa, että  he  voisivat 
spontaanisti esittää palautteensa suunnittelijoiden alkuvaiheen toivomuksil

-le  esittää ideoita alueen suunnittelun pohjaksi  tai myöhemmille luonnosmai
-sille suunnitelmille, joissa liikutaan paljolti yksityiskohtien tasolla. 

Ehdotus toiminnan kehittämiseksi 

Tämän  mikro- ja  makrotason  kommunikaation erilaisen luonteen vuoksi tun-
tuu siltä, että aluetta koskevaa kokonaistiedotusta tieprojektienkaan osalta 

 on  mandoton suorittaa ilman laajempaa nykyaikaisen viestinnän käyttöä  ja 
 alueiden intressipiireihin kohdistuvaa tutkimustoimintaa.  Mikro- ja makro- 

tason kommukaation kehittämisessä uskomme seuraavien toimenpiteiden 
auttavan: 
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A.  Mikrotaso  (tiedotus-, kuulemis-  ja  katselmustilaisuudet) 

Mikrotasolla  käsitetään tässä tiesuunnitteluviranomaisten suoraa kontaktia 
kehitettävien taajamien asujamistoon tiedotus-, kuulemis-  ja  katselmustilai-
suuksien  yhteydessä. Tällä tasolla  on  hyvä ottaa huomioon asukkaiden tar-
peet  ja  halukkuus  alueensa kehittämiseen (motivaatio), ryhmätilaisuuksien 
hallinta (ryhmädynamiikka) sekä kehittää niitä käytännönläheisiä tapoja, joi-
den avulla muutoksesta asianosaisile viestitetään (esimerkkimateriaalien ke-
hittäminen).  

1. Motivaatio 

Asukkaiden saaminen mukaan hedelmälliseen yhteistyöhön liikennesuun-
nitteluasioissa tuntuu edellyttävän aikaisempaan verrattuna henkilökohtai-
sempaa otetta, esim. henkilökohtaisia kutsuja asianosaisille, niille jotka ovat 
kosketuksissa kehitettävän tiealueen kanssa.  On  tärkeätä, että asukkaiden 
kokemusmaailma  ja  näkemykset otettaisiin huomioon suunnittelun kaikissa 
vaiheissa: alustavissa tilaisuuksissa, alustavan suunnitelman esittelytilai-
suuksissa sekä lopulliseen suunnitelmaan liittyen. Motivaatio näihin herätel-
lään aina tilanteen mukaan. Kutsukirje voisi olla paikallisen (kunta)  ja  'kes-
kustason" (liikennesuunnittelu)  yhdessä laatima  ja  allekirjoittama. Niille hen-
kilöille, jotka eivät alustavissa tilaisuuksissa ole olleet mukana,  on  hyvä ker-
toa, että  jo  pidetyissä tilaisuuksissa  on  yhdessä asukkaiden, kunnan  ja  tie- 
suunnittelun kanssa ajateltu asiaa  x,  ja  nyt toivotaan myös kirjeen vastaanot-
tajan ideoita  ja  vinkkejä mukaan. Kirjeessä  on  hyvä korostaa suunnittelun 
prosessinomaisuutta edellä mainitulla tavalla.  

2. Ryhmädynamiikan hallinta 

Kytettäessä ryhmäkokoontumisia  tiedonvälityksen muotona liikenneasiois
-sakin  on  otettava huomioon ryhmän hallintaan  ja sen  sisäiseen dynamiik-

kaan liittyvät oleelliset seikat, joita käsitellään seuraavassa Bionin  (1979)  sekä 
Varion  (1992)  esittämien aspektien perusteella: 

Ryhmän  koko  on  tärkeä. Esim. koululuokan kokoisessa, noin  30  henkeä 
ryhmässä ryhmänvetäjän  on  vielä mandollista hallita ryhmäprosessia, vaik-
kakaan näin suuressa ryhmässä ihmisten sisäisiä kokemuksia  ja  tunnelmia 

 on  vaikea tavoittaa ryhmän sisäisten kontaktien runsauden vuoksi. Ryhmäs-
sähän joudumme usein pohtimaan, mitä ajattelemme muista  ja  mitä  he  meis-
tä ajattelevat - tästä syystä henkilökohtaisten näkemysten esilletuominen  on 

 ratkaisevasti vaikeampaa kuin turvallisessa pienryhmässä  (6 - 8  henkeä). 

Ryhmä  on  aina frustroiva, kontakteiltaan monitahoinen  ja  emotionaalisella 
tasolla vaativampaa kuin esim. kandenkeskisyys. Yleensä ryhmä  on  kiinnos-
tunut  vain  ryhmästä, ei yksilöistä  sen  sisällä. Ryhmässä haetaan yhteisiä 
näkemyksiä, konsensusta  ja  siinä  on  mandotonta saada omaa asiaansa eteen-
päin henkilökohtaisin perustein. 
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Johtajuus ryhmässä  on  vähintään yhtä tärkeä kuin  sen  sisäinen dynamiikka. 
Tiedotukseenkin keskittyvällä, ns. asiapitoisella ryhmällä  on  välttämättä ol-
tava johtaja, jotta ryhmässä helposti heräävät emotionaaliset reaktiot  ja ryh-
mäilmiöt  pysyisivät  "pinnan alla" ja  voitaisiin keskittyä itse asiaan.  Jos  johta-
jaa ei olisi, ryhmä valitsisi kuitenkin joukostaan ns. oppositiojohtajan, jonka 
henkilökohtaisten tunteiden varaan  koko  ryhmä  on  vaarassa joutua (esim. 
kiihkeä tiesuunnitelman vastustaminen). Ryhmän vetäjän  on  otettava vas-
taan johtajuus, johon kuuluvat sekä valta että vastuu. Johtajan  on  hyvä tuoda 
eksplisiittisesti  (selvin  sanoin) esille, että  hän  ottaa vastuun käsiteltävässä 
asiassa. 

Tutkimuksemme perusteella näyttää välttämättömältä, että johtajuuden  tie-
informaatiotilaisuuksissa  jakavat kunnan  tai  kaupungin edustaja (mandolli-
simman korkea taho) sekä liikennesuunnittelun edustaja. Paikallisuutensa 
vuoksi kunnan  tai  kaupungin edustajan  on  helppo ottaa "tunnejohtajan" 
rooli, tiesuunnittelijan "asiajohtajan" rooli. Oleellista  on,  että  he  esiintyvät 
yhdessä johtajana, kuin yhtenä miehenä. Johtajan  on  kyettävä myös tunnus-
tamaan oma epävarmuutensa,  jos hän  ei ole asioista riittävästi perillä. Ku-
kaan ei ole täysin  varma  kaikesta  ja  tämä inhimillinen peruspiirre auttaa 
demokraattisen keskusteluyhteyden syntymistä yleisöön. Vallastaan  ja  vas-
tuustaan huolimatta johtajan, tilaisuuden vetäjän ei ole hyvä "pukeutua  vi-
ranomaiseksi",  hyvä johtaja osoittaa erottautumisensa yleisöstä muuten kuin 
vaatetuksellaan  

3.  Esimerkkimateriaalien  kehittäminen 

Liikennesuunnittelussa  viestinnän tapa  ja  muodot ovat tärkeitä. Ryhmätilan-
ne  on edelläesitetyistä  syistä monitahoinen  ja  arka. Näyttelyn muotoon puet-
tu viestintä  on  monella tavalla helpompaa  ja  siinä väistetään ryhmän mah-
dolliset negatiiviset vaikutukset. Ongelmaksi  jää,  miten palautetta yleisöltä 
saadaan riittävästi, kun iyhmädynamiikkaa ei ole lainkaan. Ryhmästähän ei 
voi karata, mutta näyttelytilanteesta  on  helppo pujahtaa palautetta antamatta 
ulos. 

Alustavassa suunnitteluvaiheessa asukkaille esitettävän esimerkkimateriaa -
lm on  oltava luonteeltaan neutraalia:  se  ei saa liittyä vielä mihinkään kohtei-
siin, vaan  sen  tulee neutraalisti esitellä käytettävissä olevia vaihtoehtoja, 
esim. eri ratkaisuja sisältäviä karttapiirustuksia  tai  taiteilijan näkemyksiä eri 
vaihtoehdoista. Yleisön  on  tällöin mandollista heti alkuun valita paikkakun-
nan elintapaan  ja  kulttuuriin sopivia vaihtoehtoja. Jatkossa toteutuksia voi-
daan muuttaa esittämällä yleisölle erilaisia viimeistelyasteita. Asukkaat ovat 
siis mukana  koko  prosessin ajan,  sen syntyhetkestä  viimeiseen piirtoon asti.  

B.  Makrotasolla  (uusi taso suunnittelijoiden  ja  paikallisten intressipiirien 
keskusteluun)  on  pystyttävä herkästi tulkitsemaan paikkakuntalaisten tunto-
ja  ja  toisaalta pystyttävä antamaan heille mandollisimman kattava  ja  koko-
naisvaltainen palaute tehdystä suunnitelmasta. 
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Tiedonhankintavaiheessa (kvalitatiivinen  tutkimus) aluetta  on  katsottava 
useassa suhteessa ulkopuolisen silmin. Tämä tarkoittaa, että 

-  tutkijoiden  on  oltava ulkopuolisia, eivätkä  he  saa mennä mukaan 
asukkaiden eikä suunnittelijoiden toiveisiin  ja  tunteisiin 

-  tutkijoiden  on analysoitava  aluetta suhteessa muihin alueisiin  ja  tun-
nistettava näissä eroja  ja  yhtäläisyyksiä 

-  aluetta  on analysoitava  kokonaisuutena  ja  siellä asuvien ihmisten 
kannalta. Tällöin liikenne  on vain  yksi asia muiden joukossa 

Palautteen antamisvaiheessa (viestintå  ja visualisointi)  korostuu tavoitteelli
-sen  viestinnän merkitys. Pelkällä pienryhmäviestinnällä ei haluttu sanoma 

välity kaikille kohderyhmille toivotussa muodossa  jo  pelkän aihaisen osallis-
tumisaktiviteetin vuoksi. Viestinnän suunnittelussa  on:  

huomioitava viestinnän erilaiset kohderyhmät, heidän suhteensa lii-
kenteeseen, liikkumiseen  ja tiestöön  

tehtävä viestinnälle todella selkeät tavoitteet eli päätettävä millai
-sun  vaikutuksiin pyritään eli mitä ihmisten halutaan ajattelevan  ja 

 tuntevan viestinnän tuloksena sekä miten heidän odotetaan käyttäy-
tyvän. 

- välitettävä  samanaikaisesti sekä rationaalisen tason viesti alueen uu-
distumisen teknisestä tasosta että emotionaalinen viesti alueen uu-
desta ilmeestä. Viestien  on  luonnollisesti perustuttava tulkintaan 
alueen liikenneoloista  ja  paikallisesta identiteetistä. Niissä  on  yhdis-
tyttävä tekniikan  ja  taiteen. 

korostettava vastuullisuutta eli allekirjoitettava esitykset näkyvästi 
tielaitoksen nimissä. 

Viestinnällä  emme tarkoita kalliiden erillisten mainoskampanjoiden toteu-
tusta. Oleellista  on  aloitteen ottaminen  ja  avoimuus. Käytännössä tämä voisi 
toteutua esimerkiksi 

-  tehokkaana paikallisen tason "ulkomainontana" tielaitoksen suur- 
tauluja käyttäen.  Jo  nyt tielaitos informoi tauluillaan tielläliikkujia. 
Alueiden ilmeistä kerrottaessa viestinnän olisi  vain  oltava tunteisiin 
vetoavampaa  ja visuaalisempaa. 

-  näyttelyin kirjastoissa, ostoskeskuksissa ym paikoissa joissa ihmiset 
asioivat 

joka talouteen jaettavin tiedottein, joissa esim. kaksi kertaa vuodes-
sa kerrotaan suunnitelman etenemisestä, edellisestä  ja  seuraavasta 
yleisötilaisuudesta sekä kuvien avulla näytetään millaiseksi taajama 

 on  muotoutumassa. 
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Uskomme, että näin toteutettu makrotason viestintä  on  omiaan helpotta-
maan myös keskusteluja mikrotasolla, koska alueen asukkaat tulevat ole-
maan huomattavasti tietoisempia suunnitelmien etenemisestä, aikatauluista 

 ja vastuuhenkilöistä. 
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ESIMERKKI  RYHMÄKESKUSTELUN  RUNGOSTA 

TUTKIMUS ....  :N  ASUKKAIDEN KESKUUDESSA PALVELUTASOSTA  JA 
 ALUEELLA VIIHTYMISESTÄ  

Runko  28 -45  vuotiaiden  keskusteluihin (lapsiperheet) 

Instruktio: Esim. iTutkitaan  paikkakunnan palvelutasoa  ja  täällä viihtymistä, 
millaista täällä  on  perheellisten thmisten asua,  millä  tavalla aluetta voisi 
kehittää jne. Kaikkea tässä tutkimuksessa koottavaa tietoa käytetään yhdys-
kuntasuunnittelun kehittämiseen"  

(A) Taustaa, lämmittelyä 

-  Kauanko asunut täällä 
-  Miten  tullut  paikkakunnalle, syntyperäiset  vs  muut 
-  Mitä tekee, harrastaa, omistaako perhe lähialueilta esim kesämökin 
- Millainen perhe  

(B)Emotionaalinen suhde kotipaikkaan 

-  Miltä tuntuu asua täällä 
-  Mikä täällä  on  kaikkein mukavinta / inhottavinta 
-  Miten kuvaatte asuinpaikkaanne: asutteko kaupungissa, taajamas-

sa kirkonkylässä 
-  Mitä toista paikkakuntaa tämä muistuttaa (hyvä vai huono asia) 
- Minkälaüien  paikka verrattuna naapuripaikkakuntiin, edut  ja  haitat 
- Mikä saa ihmiset pitämään tästä paikasta/mikä saa vihaamaan? 
-  Onko täällä alueita, joita välttelee? 
-  Onko paikkakunnalla muita mukavampia paikkoja - suosituim-

muus 

- Keile/minkäikäisille  ihmisille tämä sopii parhaiten asuinpaikaksi? 
Ketkä tykkää asua täällä? Millainen  on  kaikkein tyypihisin ... lai-
nen? Nuori vai vanha? Millaisella autolla ajaa? Mitä harrastaa?... 

-  Muuttuuko väki, tunnelma, keskusta täällä kesäisin? 
-  Millaiset ihmiset matkustavat tänne kesällä? 
-  Haluaako viettää täällä lopun ikänsä, eläkepäivänsä. Miksi / miksi 

ei 
- Perustaisiko  tänne oman yrityksen (uskooko alueen tulevaisuuteen) 
- Mitä pitäisi tapahtua, että muuttaisi täältä pois (alueella viihtyviltä) 
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-  Mitä pitäisi tapahtua, että jäisi tänne (alueella huonosti viihtyviltä) 
mitä pitäisi tapahtua, muuttua täällä, että viihtyvyys paranisi?  

(C)  Toiminnallinen suhde  kotipaikkaansa 

-  Käyttekö työssä täällä ... vai jossain kauempana 
-  Miten kuijette työmatkanne / miten täällä yleensä kuljetaan työ- 

matkat 
-  Mitä ihmiset viettävät täällä aikaansa? 
-  Mitä teidän ikäisenne täällä ei voi tehdä 
- Mitä kaikkea  te  teette  ja  harrastatte  täällä 
- (a) iltaisin 
- (b) viikonloppuisin 
- (c) talviomalla 
- (d) kesälomalla 
-  Missä lapset  ja  nuoret täällä viihtyvät 
-  Mihin nuoriso kokoontuu esim perjantai-iltaisin 
- Asuvatko  kaikki teidän omat ystävät  ja  tuttavat täällä lähellä 
- Kuinka helppoa  on  lähteä tapaamaan tuttavia  ja  ystäviä 
-  Miten lapset liikkuvat täällä, entä nuoriso 
-  Kuinka rauhallista täällä  on 
-  Mitä täällä voi tehdä kun haluaa rentoutua  ja  rauhoittua 
- Mikä  on  sinulle kaikkein rakkain paikka täällä 
-  Mitä täällä pitäisi muuttaa, että täällä viihtyisi paremmin. Mikä pa-

rantaisi alueella viihtymistä. 
-  Mitä täällä ei saa muuttaa (mikä pilaisi alueen) 
-  Miten helppo  on  opastaa muualta tulevat tuttavat kotiinsa (alueen 

selkeys) 
- Viihtyykö  täällä paremmin kesällä vai talvella  

(D)  Paikkakunnan kehittyminen  /  muuttuminen  

-  mihin suuntaan ....  on  muuttunut. 
-  onko muuttunut hyvään vai huonoon suuntaan 
-  mikä  on  parasta mikä täällä  on  muuttunut viime aikoina 
-  onko yleisilme nyt kaupunkimainen, lähiötä muistuttava, ankea, 

autio, piristynyt, viihtyisä? 
-  onko paikkakunta menettänyt jotain hyviä piirteitä, jotakin tärkeää, 

alkuperäistä muutoksen myötä? 
-  onko yleisilme nyt kaupunkimainen, lähiötä muistuttava, ankea, 

autio, piristynyt, viihtyisä? 
-  jos  muutos jatkuu tällaisena edelleen, millainen  on  tulos?  
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(E)Kulkuyhteydet,  palvelut 

-  Miten kuijette työhön, kauppaan jne. Mitä vaihtoehtoja käytettävis
-sa  

-  Paljonko vapaa-aikana liikutte täällä  ja  lähipaikkakunnila 
-  Mitkä ovat tärkeitä yhteyksiä paikkakunnalle, lähikaupunkethin 
- Kuinka helppoa liikkuminen  on 
-  Mikä vaikeuttaa liikkumista 
-  Missä käytte ostamassa vaatteita, harrastusvälineitä, auton... 

Miten täällä käydään kaupoissa: autolla keskustassa vai miten? 
- Kuinka sujuvaa  on asiointi . . .:n  keskustassa ruuhka-aikoina 
-  Löytyykö täältä yleensä kaikki tarvittava vai pitääkö usein mennä 

lähikaupunkeihin 
-  Kuinka helppoa  on  liikkua keskustassa kävellen 
- Kuinka helppoa  on  liikkua keskustassa pyörällä 
- Kuinka helppoa  on  liikkua keskustassa autolla 
-  mikä  on .. .:ssa miellyttävin /  turvallisin tapa liikkua 
- Mitä eroa  on  liikkumisessa kesällä  ja  talvella 
-  Milloin täällä  on ruuhkaista 
-  Miten julkinen liikenne palvelee teidänikäisiä, käyte täänkö julkisia 

liikennevälineitä? 
-  kenelle täällä olevat kulkuyhteydet sopivat parhaiten: suunniteltu 

lapsille, työmatkoja varten, vanhusten lääkärimatkoja jne. varten? 
-  kenellä perheenjäsenistänne  on vaivattominta  liikkua 
-  päivittäin  kodin  ulkopuolella ? Miksi? 
-  minkälaiset ihmiset kulkuyhteyksiä tänne suunnittelevat, mis-

sä/keitä/minkä ikäisiä  he  mahtavat olla ? Millaisena  he  mahtavat 
tätä aluetta pitää?  

(F)TIEYMPÄRISTÖ  

Nyt tehdään sellainen tehtävä, jossa saa todella käyttää mielikuvitustaan. 
Minä sanon teille sanoja  ja te  sanotte mitä nämä sanat tuovat teille ensimmäi-
seksi mieleen... 

-  Kauppa 
-  Tie 
-  Kirkonkylä 
- Katu 
-  Kunta 
-  Liikenne 
-  Kaupunki 
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Asioita paikkakunnan teistä / liikenneympäristöstä: 

- Vietättekö  täällä keskustassa paljon aikaa. Tapaako täällä usein tiit
-tuja,  kun liikkuu keskustassa 

-  Miten tulette tavallisesti keskustaan: kävellen, polkupyörällä, linja- 
autolla autolla, mopolla... 

-  Onko täällä paikkoja jonne, ette mielelläne  mene esim pyöräilemään 

- Tapaako  täällä usein tuttuja kun liikkuu keskustassa 

- Liikkuuko  täällä paljon autoja. Joutuuko täällä jonottamaan autoil
-lessa 

-  Onko tämä alue matkailijoille helppo liikkumisen kannalta 

- Ajetaanko  täällä rauhallisesti vai hurjastellen. Antavatko autot tietä 
jalankulki joille 

-  Millaisia ovat teidän mielestänne tämän paikkakunnan keskustan 
tiet? 

Millaisia ominaisuuksia niihin liittyy? Myönteisiä, kielteisiä? Miten kuvailet-
tenäitä teitä ihmiselle joka ei ole täällä koskaan käynyt? 

-  Millainen olisi teidän mielestänne tälle paikkakunnalle ihantellinen 
tiestö? Millaisia ominaisuuksia? Miten kaukana tästä ihanteesta nyt 
ollaan? 

-  Mitkä ovat tämän paikkakunnan pahimmat liikenneongelmat. Mi-
hin ne liittyvät? Paranevatko ne  jos  tiestö parannetaan? 

-  Onko täällä sellaisia paikkoja, joissa pelottaa liikkua (liikenteen 
vuoksi). Voiko tänne keskustaan lähettää  10  vuotiaan lapsen polku-
pyörällä asioimaan (turvallisuus) Onko ... muuttunut turvattomam-
maksi esim  lasten  kannalta viime vuosina. Miten tämä ilmenee? 

-  Millaiset  asiat  teitä liikenteessä pelottavat 

-  Mitä seikkoja tämän paikkakunnan liikenteessä pitäisi kiireimmin 
muuttaa? 

LOPPU: Konfrontaatio keskusteluryhmän tunnelmasta: vaisu, pettynyt, vi-
hainen, hälläväliä, tyytyväinen, iloinen jne. 

-  Miksi  on  näin, mistä johtuu ? (Keskustelun vetäjä vertaa muihin ryh-
miin eri paikkakunnilla. Etsitään yhdessä eroja  ja  niihin johtaneita 
syitä) 



Liikenneympäristön  kokeminen 

LuTE  3 

LtITE  3 

MI  ELIKU  VIA JA  KÄSITYKSIÄ LEVÄHDYSALUEISTA 

Liikenneympäristön kokemistutkimuksen2  ryhmäkeskusteluiden  yhteydes-
sä käsiteltiin muutamissa ryhmissä (autoiijat, perheelliset, vammaiset) myös 
teiden varsilla olevia levähdysalueita. Näiden, tosin melko lyhyiden, keskus-
teluiden tavoitteena oliselvittää: 

-  miten levähdysalueisiin yleisesti ottaen suhtaudutaan 

- millaisia odotuksia niihin kohdistetaan 

millaisia toiveita  ja  tarpeita esiintyy levähdysalueen palvelutason  ja 
 kalustuksen suhteen. 

Levähdysalueisiin  suhtautuminen 

Molemmissa ammattiautoili joiden ryhmässä käsitykset levähdysalueista oli-
vat  varsin  yhdenmukaiset. Ryhmiin osallistuneet ammatikseen ajavat käytti-
vät alueita enimmäkseen vapaa-aikanaan. Taksit pysähtyivät silloin tällöin 
niillä asiakkaiden toivomuksesta. Eräät autoilijat olivat myös aikoinaan aja-
neet myös rekkaa, jolloin alueet toimivat yöpymispaikkoina. Mutta näissä 
ryhmissä osanottajat ottivat kantaa levähdysalueisiin yksityiskäytön kannal-
ta. 

Yleinen suhtautuminen levähdysalueisiin oli neutraali  tai  myönteisen ilahtu-
nut. 

"Mahtavia alueita.  Mä oon karavanisti,  niin  kyllä  se on  hienoa, kun tietää mis-
sä semmoinen  on,  vaikka vetää  tunnin  hirret siellä  ja  keittää ruuat"  (Autoili-
jat, Klaukkala) 
"Ne  on  asiallisia hommia" (Autoilijat, Klaukkala)  
"Kyllä  ne  on  kunnossa  ja  hyvät" (Autoilijat, Kuhmo) 

Spontaania  kritiikkiä ei esitetty, vaan vaikutelmaksi jäi  se,  että nykyisiin 
alueisiin oltiin tyytyväisiä. Myöskään kehittämistarpeita ei sellaisenaan  tul-
lut  esiin. 

Levähdysalueisiin  kohdistuvia odotuksia 

Levähdysalueiden palvelutasosta  oli autoilijoilla selkeät käsitykset. Tyypilli-
sesti oltiin tyytyväisiä nykyisiin alueisiin. Alueiden siisteys  ja  rauhallisuus 
hyvän alueen tärkeimmät ominaisuudet. Rauhallisuus houkuttaa pysähty-
mään,  ja  siisteys tekee pysähdyksestä mukavan. Tunnelma ratkaisee.  

2 LIJKENNEYMPÄRISTÖN  KOKEMINEN - kvalitatiivinen analyysi Kalukkalan, Kuhmon  ja 
 Raritasalmen  muuttumisesta 
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Päästävyys 

Liikenteellisesti  kovin  kummallisia ei alueilta odotettu. Itse alueen piirteistä 
tärkeä ominaisuus  on  alueelle pääsy  

"kyllä  se  olisi miellyttäveimpi kun  se  olisi loiva  se  sisstYän  meno, vähemmän 
 se  Idusaisi  muita liikkujia. Sellaiset  on  oikeastaan parhaita, missä  on  vanha 

 tie  siinä vieressä, pääsee täydellä vauhdilla ajamaan  sinne, ja  siellä pysäh-
tyy"  (Autoiijat, Kuhmo) 

Levähdysalueelle  pääsyn tulee olla myös vammaisten kannalta esteetön: 
parkkitilaa tarvitaan riittävästi riittävän lähellä, eikä tienpielessä saisi olla 
putoamisvaaroja (näkövammaiset). 

Esteettisyys 

Levähdysalueiden  esteettisyys  on  merkitsevä varsinkin lapsiperheille, jotka 
taloudellisistakin syistä syövät levähdysalueella omia eväitään. Kesäloman 
alkaessa esteettisyys  on  kaupunkilaiselle  tai  taajamassa asuvalle lähinnä rau-
hallinen idyllinen järvimaisema, joka sinetöi ympäristön muuttumisen maa-
laismaisen romanttiseksi lomien alkaessa. Lapsiperheiden vanhemmat arve-
livat levähtävänsä mieluummin huoltoasemalla,  jos  vaihtoehtona  on  "pelkkä 
tienposki". Näkymän levähdysalueelta tulisi olla muuta kuin auton ikkunas-
ta. Levähdysalue  on  kuin hieman syrjässä oleva  "pub",  jonne voi kurkistaa  ja 

 jonka  tunnelman  tulisi olla paikkakunnalle ominainen, alkuperäinen - ei 
muovisen keinotekoinen. 

"Onhan meillä niitä (levähdysalueita) hyvillilkin paikoilla, noita  kosken  yli 
meneviä  sillan p?iitii.  Pappilan  sillan  päähän tekisi levähdysalueen  sinne 
pusikkoon,  ettei ne ole ne onkimiesten autot siinä tiellä" (Autoilijat, Kuh- 

Siisteys 

Alueiden siisteyden suhteen oltiin ryhmissä  jo  vaativaisempia  

"se  joskus ärsyttää, kun keväällä tuodaan  sinne roskis ja  se on  vielä syksyllä 
siivoomatta, sitä ei hoideta.  Ja  vessat haisee. Vaikka  se ohs  pienempi, eiWI 
muuten niin huippua, mutta että lisi siisti" (Autoilijat, Klaukkala) 

Kalusteet 

Kalusteiden suhteen ryhmien käsitykset  ja  tarpeet poikkesivat toisistaan sel-
västi. Vammaisilla oli selkeät tarpeet tässä asiassa. Muut eivät kohdistaneet 
kalustukseen minkäänlaisia vaatimuksia. 

"kesällä ne (kalusteet)  on  aika kovassa kaijtässä. Varsinkin sellaiset jotka  on 
 teltan kanssa liikkeellä, syövät siinä  ja  jatketaan sitten matkaa" (Autoilijat, 

Klaukkala) 
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7a  kun ne (kalusteet)  on  vielä semmoisia sitten samaa  kom ponenttia,  ettei 
niitä ole hurrikaanit heitelleet mihinkään.  Se  pitää sitten viedä kokonaan." 
(Autoiijat, Klaukkala) 

Tuntui siltä kuin autoiijat olisivat pitäneet pienenä ihmeenä sitä, että alueilla 
uhurrikaaneistaI (oikeammin huligaaneista) huolimatta yleensä oli kalusteet. 
Levähdysalueiden kalustuksessa vammaisille räikein epäkohta  on invalideil-
le (pyörätuolilla  liikkuvat) sopivien käymälöiden puute. Inva-wc:n  ei tarvitse 
olla erillinen, vaan yhden  wc:n  voisi alusta lähtien suunnitella korotetulla 
istuimella, oviaukon riittävän leveäksi  ja  tilan niin suureksi, että pyörätuolis

-ta  onnistuu siirtymään  wc-istuimelle. Edellytys: ei kynnystä  tai  rappuja  (tai 
 luiska). Muut vammaisten esittämät näkökohdat kalustuksesta: 

- käsienpesumandollisuus  puuttuu: mukavuus  ja  hygienia kärsivät 

-  roskat täytyisi saada suoraan autosta roskakoreihin (halvaantunut 
ei voi nousta autosta) 

-  pöytiin ei pääse pyörätuohilla: penkit kiinteät, pöydän päässä tuki-
rangat 

-  istuimet väärällä korkeudella esim. reumaatikoille 

- hätäpuhelimet  liian "jäykkiä" hiikuntavammaisile, usein kahva liian 
 raskas  nostaa 

-  kioskien  ja palvelupisteiden  luokse tarvitaan  kä  luiska että mata-
lat portaat (näkö-  ja liikuntavammaiset) 

-  kioskien luukut alemmas pyörätuoleja varten 

- kunnossapito: luiskat talvella usein jäässä 

Kokonaisuutena autoilijat olivat nykyisin levähdysalueisiin tyytyväisiä. Esi-
tetyt kehittämistoiveet olivat hyvin vähäisiä. Joku toivoi tien varsiin parem-
paa ennakkotiedotusta alueista  ja  joku alueiden puhtaanapidon kehittämistä. 
Nämä toiveet jäivät kuitenkin yksittäisisiksi ilmauksiksi ryhmissä. Leväh-
dysalueilla viihtymiseen  ja  niiden käyttöön yleensäkin vaikuttavat vaikutta-
vat tärkeät seikat liittyvät alueiden rauhallisuuteen  ja siisteyteen.  

Huoltoasemat 

Suhteessa huoltoasemiin korostui molemmissa autoihijaryhmissä itsenäinen 
asema  ja  olemassaolon oikeutus, kuten seuraavista lainauksista ilmenee:  

"Jos  ei mitään tarvetta ostaa niin levandysalue  on  parempi.  Mä  poikkeen 
 sellaiselle, missä ei ole ketään muuta kuin minä itte.. .kun  on  koira autossa  ja 
 vaunu perässä niin aina parempi mitä rauhalliseinpaan paikkaan pääsee 

jalottelemaan"  (Autoilijat, Klaukkala) 
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"sellainen joka ajaa siellä joka päivä, niin  kyllä  se  sen  huolto-aseman  tai-vit
-see,  että  se  pääsee syömään  ja...  sitten taas  rekkamies  joka täältä lähtee,  se 

 ajaa niin kauan kun silmät auki pysyy,  ja  sitten  se  etsii sellaisen rauhallisen 
 ja  nukkuu tietysti autossa" (Autoilijat, Klaukkala)  

"kyllä  se levähdys  paikalle  on  mukavampi pysähtyä kuin huoltoasemalle"  
(Autoiijat, Kuhmo) 

"kun työnsä takia joutuu niin usein  bensaasemalla pysahtymään  niin saat-
taa sitä välillä muuallakin pysähtyä kuin siellä  bensan hajuissa"  (Autoili-
jat, Kuhmo) 

Huoltoasemilla  on  usein yritetty ottaa vammaisia tielläliikkujia huomioon, 
mutta ratkaisut ovat jäneet puolitiehen. Oleellisinta  on  inva-wc:n  käyttömah-
dollisuus,  varsinkin  jos  levähdysalueilla  sellaisia ei ole. Uusillakin huolto-
asemila sisäänkäynnissä saattaa olla  20  cm:n  korotus, vaikka varsinaisia 
portaita ei olisikaan. Lisäksi inva-wc:llisiä huoltoasemia ei ole merkitty  tie

-opasteislin.  Ideaali levähdyspaikka vammaisille löytyy Mikkelin maalais-
kunnasta (Keijo Väisäsen grillikioski). 

Levähdysalueisiin  kohdistuvien toiveiden vähäisyys  ja  yleinen tyytyväisyys 
nykyiseen tilanteeseen selittyy todennäköisesti suureksi osaksi  sillä,  että yk-
sityisautoilijat käyttävät alueita kuitenkin suhteellisen satunnaisesti. Alueelle 
pysähtyminen  on  näin poikkeustilanne, jonka merkitsee ennen kaikkea pien-
tä rentoutumista kesken ajon, vaikkapa  vain  wc:ssä käyntiä. Tilanne  on  myös 
sikäli ulkoisilta vaatimuksiltaan vähäinen, että  on  valittu nimenomaan leväh-
dysalue eikä palveluita tarjoavaa huoltoasemaa. Tätä taustaa varten  on  help-
po ymmärtää ulkoisiin, rakennettuihin puitteisiin kohdistuvat vähäiset vaati-
mukset  ja  se,  että tärkeimmät alueeseen kohdistuvat vaatimukset ovat todel-
lakin rauhallisuus  ja  siisteys. 

Vammaisilla  on  huomattavasti enemmän levähdysalueisiin kohdistuvia vaa-
timuksia. Näiden täyttämisessä kannattaa lähteä liikuntavammaisten tar-
peesta, koska näkövammaiset eivät yksin luku näillä autoilijoille tarkoitetuil

-la  alueilla. Koska kaikkia tarpeita ei voida täyttää kaikilla alueilla,  on  erittäin 
tärkeää tiedottaa alueiden tasosta  ja  piirteistä vammaisille joko opasteilla 
tienvarressa  tai  vaikkapa pienillä vihkosilla, joita voidaan jakaa vammaisjär-
jestöjen kautta. 
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Kirjallisuutta fyysisestä ympäristöstä, 

rakentamisesta  ja  liikenteestä  

Handikappanpassad kollektivtrafik. Sammandrag av  SOU 1975:68 
 Kommunikationsdepartementet  

1976 
170 s. 
Stockholm:  Göteborgs  Of  fsettryckeri 
NKL  

Hyvä elinympäristö  on  kaikille hyväksi 
 Kajastus  vol  59,  nro  5, s. 4-7 

1990  
NKP 

Kuljetuspalvelut  ja palveluasuminen  Helsingissä 
Silmäterä,  nra  2, s. 17-18 
1992 
2 s. 

 NKL  

Kun  kohtaat  näkövammaisen  joukkoliikenteessä.  Ohjeita 
 bussinkuljettaj  alle  

Näkövammaisten Keskusliitto. Esite  
1989 
Helsinki:  Näkövammaisten keskusliiton kirjapaino. 

 NKL  (TIEDOTUS) 

Mikä  on  VYP  (vammaisten yhdyskuntasuunnittelu) 
 Liikuntalehti, nra  6, s. 22-23 

1987  

NORDISK KONFERANSE om miljo, hjelpemidler og traffik 
Blindrafelagia. Innledninger  og grupperapporter.  Reykjavik, 13-
15oktober  1982 
1982 
76 s.  
NKL  (8)  

Palvelemmeko  kaikkia? Vammaisuuden huomioon ottaminen 
toimitilojen suunnittelussa 
Vakuutusalan tiedotuskeskus, Vakuutusalan  kuntouttamiskeskus 

 24 s.  
NKL  (8)  
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Rakennukset  ja katutila  paremmiksi näkövammaisille 
Näkövammaisten keskusliitto  ry. Seminaariraportti  5.3.1990. 

 Koonnut Hirn  H. 
1990 
NKL  (8) 

Rapport  om ikke-visuelle gadesignaler  for  blinde og 
svagssynede. 
Trafikregulering.  4.6.02  trafikteknik. projektgruppe  J. 
Vej rektoratet. Vej  regelsekretariatet  
1978 
40 s 
NKL (8)  

Synligt och kännbart.  -Om  synskadade och miljön 
Synskadades Riksförbund  
1988 
36 s. 
Stockholm: SRF Tal & Punkt Ab  
NKL  (8)  

Transport for people with mobility handicaps 
Public transport by bus: European conference of ministers of  
transport. Dunkirk, 29th November 
1989 
NKL  (8) 

Valopäivä  6.3.1992  
Näkövammaisten Keskusliitto  ry 

 1992 
NKL  (26) 

Yhteiskunta kaikille.  Kuvaraportti  vammaisista 
Pisara  ja  Kynnys  ry  
112 s. 
Lahti: Painosilta  Oy  
NKL  (39) 

BRAF  P-G.  
Vammaiset  ja  fyysinen ympäristö: selvitys ongelmien 

 investointivaiheesta  
Kynnys  ry  
1984 
J:13 

BRAF  P.-G.  
Näkövammaiset  ja ympäristönsuunnittelu.  Rakennusten  ja  muun 
fyysisen ympäristön suunnittelu näkövammaiset huomioonottaen 

 Sokealn  Keskusliitto  
1974 
46 s. 
Sokeain  Keskusliiton kirjapaino  
NKL  (8) 
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ELOMAA MAIJA 
Näkövammaisten huomioon ottaminen yhdyskuntasuunnittelussa 
Teknillinen korkeakoulu. Arkkitehtiosasto. Dipiomityö. 

 1975 
53 s. 
NKL  (8), P  

GUSTAFSSON MARGIT, MÅNSSON KARIN 
Byggnaders tillgänglighet för synskadade: utvärdering av 
lösningar utformade med hänsyn  till  personer med nedsatt 
orienteringsförmåga. 
Statens råd för byggn. Forskning.Rapport/ Byggforskningsrådet 

 R93 
1980 
229 s. 
Stockholm 
P, TT  

HEINONEN EERO 
Aineistoa liikuntatilojen suunnittelemiseksi vammaisille 
henkilöille soveltuviksi 
Julkaisussa: Liikuntaa kaikille : erityisryhmien liikunnan 
neuvottelupäivät Hyvinkäällä  12.-13. 5.1986,  toimituskunta: 
Eino Heikkinen ym.  
1986  

HEINONEN EERO  
Liikuntaympäristön soveltuminen  eri vammaisryhmille 
Julkaisussa: Erityisryhrnien liikunta, toim. Esko Mälkiä  ja 
Maira  Palosuo. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu  87, s. 298-
312 
1983 
15 s. 

HENRICSON  L.  
Arbetsplats för  en  synskadad elev 

 1982 
Stockholm:  Norstedts Tryckeri. 
NKL (LASTENOS.) 

HENRICSON  LARS 
Studier av synsvaga  barns  behov vid Norrsätraskolan 
Handikapp institutet 

 1981 
18 s.  
Bromma: Te-Kå Offset 
NKL (14.2)  

KURVINEN-TIKKANEN  A-M.  
Näkövammaisena  kaupassa  ja  ravintolassa 
Kajastus, vsk  60, nro 6, s. 50-54 
1991 
NKP,NKL 
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KURVINEN-TIKKANEN  A-M.  
Seisova pöytä vaatii omat niksinsä 
Manteli,  vsk  17,  nro  9, s. 12-13 
1991  
NKL  

KÖNKKÖLÄ  M.  
Näkövammaisen lapsen koti 
Silmäterä, nro  1, s. 10-14 
1990  
NKL  

KÖNKKÖLÄ MAIJA 
Lilkuntatilojen  suunnittelu  ja  vammaiset 
Liikunnanohjaaja nro  3, s. 14-16 
1983  

LAUKLI  E. 
Akustiset  vaatimukset. Pohjoismainen käsikirja 
Työteksti nro  3.  Pohjoismaiden kuurosokeiden henkilöstön 
koulutuskeskus. 
SKS 

LAURINKARI  JUHANI 
Vammainen kaupan palvelujen käyttäjänä 
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia  49. 
1987 
155 s. 
Helsinki:  Yliopistopaino. 
NKL  (8)  

LEVON  BENGT-VILHELM  
Kaikille soveltuva asuinympäristö 
Helsingin kaupunki. Sosiaalivirasto, julkaisusarja  A, 5 
1989 
38 s.  
HW  

NÄKÖVAMMAISTEN 
Hyvä ympäristö 
Näkövammaisten 

 1990 
11 5.  

KESKUSLIITTO RY 
näkövaminaiselle 
keskusliitto  

Helsinki:  Painotalo Miktor 
NKL  (8)  

OJANEN  M.  
Näkövaminaisena  j  oukkoliikenteessä 
Kajastus  vol  60,  nro  1, s. 10-12 
1991  
NKP 
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PUUKKI  A.  
Ympäristönsuunnittelussa huomioonotettavia  tekijöitä 
oppilasasuntolassa, jossa asuu aikuisia kuurosokeita 
Kurssi Dronninglund  
1985  
SKS 

RUDANKO  SIRKKA-LIISA 
Näkövammaiset  ja  valaistus 
Moniste sosiaalitoimelle. Moniste nimetön,  sis.  13  sivua. 

 1990 
NKL (26),NKL (RUDANKO)  

SOSIAALI-  JA  TERVEYSHALLITUS  
Asuinympäristö kaikille -  Bostadsmiljö för alla 

 1992 
STH  

SVENSSON  HARRY  
Syskadade  i särskolan.  En  inventering av synskadade 
utvecklingsstörda elever ± Stockholms län  
Uppsala  universitetet. Pedagogiska institutionen. Pedagigisk 
forskning i  Uppsala 16 
1979 
78 s. 
NKL  (14.4) 

SARKELA  H.  
Keski-Suomen läänin vaikeasti näkövammaisten ammatillinen 
kuntoutuminen, asuminen  ja  toimeentulo 
Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos. 
Erityispedagogiikan  pro  gradu -tutkielma  
1989 
J 

TIMOTEUS  VELI (TOIM.) 
Vammaistyön  opas  
1982 
146 s. 
Helsinki:  Kustannus Bysantti 
NKL  (39) 

TUUSA  PIRJO 
Vammaispalvelukurssilla  vaadittiin: piirustuksiin  on  päästävä 
käsiksi 
Suomen  kunnat, vol  67, nro 6, s. 46-47 
1988 

TÖYRYLA  JOUNI, ASIKAINEN ERKKI 
Kynnyskysymys:  kokemuksia vammaisasunnoista 
Asuntohallitus  
1992 
75 s. 
Helsinki: VAPK-Kustannus 
HW 
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UURA SIRKKU.,SOISALON-SOININEN TUOVI.,HYYTIÄ  SIRPA 
Aistivammainen hotelliasiakkaana  
Porvoon matkailualan oppilaitos. Matkailuopiston 
seminaariesitelmä esitetty  2. 12.1982 
1982 
15 s. (5) 
NKL  (8) 

VESANEN-NIKITIN  IRJA 
Matkakertomus osallistumisesta CEMP:n (Euroopan 
Liikenneministerikonferenssiin) vammaisten kuljetusongelmia 
käsittelevän työryhmän kokoukseen  ja sen järjestämiln 
asiantuntijaseminaareihin  Pariisissa  20-22.3.1990 

 Liikenneministeriö.  28.3.1990 
1990 
20+liitt 
NKL  (8)  

VUOHELAINEN  T.  
Ehdotus kuulonäkövamniaisen lapsen fyysisen ympäristön 
parantamiseksi kuuroj  en  asuntolassa 
Kuurosokeiden parissa työskentelevien pohjoismainen koulutus 

 1982  
SKS 

VUORELA A.,KÖNKKÖLÄ M.,SANAKSENAHO A.,HEINONEN  E. 
 Liikuntaesteinen  rakennetussa ympäristössä. Kartoitusohj eet 

Suomen  CP-Liitto ry, Sokeain keskusliitto ry, Invalidiliitto 
ry. Kartoitusohjeet -suositus liikuntaesteiden 
kartoitusmenetelmäksi -keskeisiä suunnitta  
1977 
26 
NKL  (8)  

VUORELA ANTTI,KÖNKKÖLÄ MAIJA, SANAKSENAHO SEPPO, HEINONEN EERO 
Liikuntaesteinen rakennetussa ympäristössä 
Suomen  CP-Liitto ry, Invalidiliitto, Sokeain Keskusliitto ry 
Asumisympäristön loppuraportti ongelmat  ja parantamiskeinot 

 1977 
45 s. 
Helsinki: Multiprint offset 
NKL  (8) 



teki keskusliitto, PrettyRef-viitetietokanta 
	 Maanantai  28.9.1992 	Sivu  7 

H3 	HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO. 
OPISKELIJAKIRJASTO 

HW 	HELSINGIN YLIOPISTO. SOSIAALITIETEIDEN 
LAI TOS  
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTO 

NKL 	NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITON KIRJASTO 
NKL  (26)  
NKL  (39)  
NKL (8) 

NKL (LASTENOS.) 
NKL (RUDANKO) 
NKL  (TIEDOTUS) 
NKP 	NÄKÖVAMMAISTEN KULTTUIJRIPALVELU  
p 	TEKNILLISEN KORKEAKOULUN KIRJASTO 
SKS 	SUOMEN KUUROSOKEAT 
STH 	SOSIAALI-  JA TERVEYSHALLITUS 
TT 	TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU  

14 

28, 38 

35 
1, 3, 	22, 	23, 	24 
12,  32 
13,  36 
6, 7, 	8, 	9, 	10, 
11, 15, 	16, 	27, 
29, 39, 	40, 	42, 
43 
20 
32 
4 
2,  22, 	30 
16, 17 
26, 31, 	41 
33 
17 
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