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KALLIOINEN JOHANNA: PYÖRÄILYN INSTITUTIONAALINEN ASEMA
LIIKENNESUUNNITTELUSSA. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutki-
muskeskus, Government Institute for Economic Research, 2002, (C, ISSN
0788-5016, No 267). ISBN 951-561-393-0.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan pyöräilyn asemaa liikennesuunnittelus-
sa purkamalla suunnittelussa esiintyviä kognitiivisia eli tiedollisia institutionaali-
sia rakenteita, erityisesti liikenteen ja suunnittelun käsitteitä. Tätä varten on
perehdytty pyöräilyn ja liikennesuunnittelun historiaan kolmessa vaiheessa: en-
nen itsenäistä liikennesuunnittelua (ennen 1950-lukua), itsenäisen liikennesuun-
nittelun alkuvuosikymmenillä (1950–1960-luku) ja liikennesuunnittelun
monipuolistumisen aikana (1970-luvulta eteenpäin). Tutkimuksen mukaan yksi
keskeinen institutionaalinen tekijä, joka heikentää pyöräilyn asemaa liikenne-
suunnittelussa on se, että pyöräilyä ei ole mielletty varsinaisesti liikenteenä, eli
sellaisena liikkumisena, jonka yhteys- ja sujuvuushaittojen vähentämisestä koe-
taan syntyvän hyötyä yhteiskunnalle, ja joka perustuu ulkoisen voiman käyttöön.
Pyöräilyn aseman parantaminen edellyttää, että liikenteen ulkoishaittojen vähen-
tämisen ymmärretään lisäävän liikenteen yhteiskuntataloudellista hyötyä edellä
mainittujen yhteys- ja sujuvuusongelmien poistamisen lisäksi. Liikennesuunnit-
telu tulisi myös ymmärtää toimintana, joka vaikuttaa eri liikennemuotojen kil-
pailukykyyn, kasvuun ja kulkutapaosuuteen, sen sijaan, että näitä pidettäisiin
luonnollisen, suunnittelusta riippumattoman kehityksen tuloksena.

Asiasanat: pyöräily, liikennesuunnittelu, instituutiot, historia

Abstract: The study examines the position of cycling in transportation planning
by unravelling the underlying cognitive institutional structures. For this purpose
the history of cycling and transport planning is examined in three phases: before
the emergence of independent transport planning (before the 1950s), during the
first decades of independent transport planning (the 1950s and 1960s) and, dur-
ing the phase of diversified transport planning (from the 1970s onwards). Ac-
cording to this study the essential institutional factors weakening the position of
cycling in transport planning are as follows: Cycling has not actually been per-
ceived as transport, that is, the reduction of the impediments of travelling (lack of
transport connections and fluency) by bicycle  has not been seen as an increase of
social utility, and cycling is not based on the use of external (i.e. non bodily)
power. The amelioration of the position of cycling therefore requires that in ad-
dition to the reduction of the impediments of transport connections and fluency
also the reduction of the external costs of transport is understood as an increase
of social utility of transport. Furthermore, transport planning should be under-
stood as affecting the competitiveness, growth and modal share of the different
transport modes, instead of considering these to be outcomes of natural develop-
ment regardless of the choices and actions taken in planning.

Key words: cycling, transport planning, institutions, history
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Yhteenveto

Pyöräilyn edistämisestä eli sen kulkutapaosuuden kasvattamisesta on 1990-
luvulla tullut yksi kestävän kehityksen liikennesuunnittelun ja -politiikan keino:
pyöräilyllä toivotaan voivan korvata lyhyitä henkilöautomatkoja ja näin vähentää
henkilöautoliikenteestä aiheutuvia turvallisuus-, ympäristö- ja saavutettavuuson-
gelmia. Kestävän kehityksen periaatteen lisäksi pyöräilyn edistämistä perustel-
laan kansanterveyden parantamisella: liikuttaessa paikasta toiseen pyöräillen
tulee samalla ylläpidettyä kuntoa ja terveyttä, jolloin mm. sydän- ja verisuoni-
tautien riski vähenee.

Pyöräilyn potentiaali korvata henkilöautoliikennettä perustuu siihen, että polku-
pyörä on useimmiten alle 5 km pituisilla matkoilla ja erityisesti kaupungeissa
nopeampi tai yhtä nopea tapa liikkua kuin henkilöauto. Lisäksi polkupyörä mah-
dollistaa henkilöauton tapaan yksilöllisen liikkumisen. Pyöräilyn hyötyihin näh-
den sen nykyisiä kulkutapaosuuksia (esim. Suomessa 11, Alankomaissa 26
prosenttia ja Yhdysvalloissa vajaa prosentti päivittäisistä matkoista) voidaan
kuitenkin pitää liian pieninä. Tähän pyöräilyn edistämistavoite juuri perustuu.
Investoimisesta pyöräilyn edistämiseen eli kulkutapaosuuden kasvattamiseen
onkin arvioitu koituvan merkittäviä yhteiskuntataloudellisia hyötyjä.

Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvua rajoittavat tekijät voidaan jakaa karkeasti
”yksilöllisiin” ja ”kollektiivisiin” tekijöihin. Ensin mainittuja ovat lihasvoiman
käyttöön, säältä suojaamattomuuteen ja osittain matkaketjuihin liittyvät rajoitteet,
jotka riippuvat yksilöllisistä preferensseistä. Jälkimmäisiä ovat turvallisuuteen ja
sujuvuuteen vaikuttavat infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen ominaisuudet,
jotka koskettavat enemmän tai vähemmän kaikkia yksilöitä. Keskeinen ero näi-
den tekijöiden välillä on se, että kollektiiviset infrastruktuuriin ja yhdyskuntara-
kenteeseen liittyvät rajoitteet riippuvat voimakkaasti liikenne- ja yhdyskunta-
suunnittelusta eli yhteiskunnallisesta toiminnasta. Tässä tutkimuksessa on pyritty
selittämään pyöräilyn vähäistä osuutta liikenteestä juuri niillä liikennesuunnitte-
lussa esiintyvillä toiminnallisilla käytännöillä, joilla on vaikutusta turvallisuuteen
ja sujuvuuteen liittyviin kollektiivisiin rajoitteisiin.

Liikennesuunnittelu on tässä tutkimuksessa määritelty laajasti käsittäen kaikki
sen tasot (esim. liikennepolitiikka, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja hankesuun-
nittelu), koska ne ovat kaikki suunnittelun määritelmän mukaisesti sellaista yh-
teiskunnallista toimintaa, joka on puuttumista maailmaan sen suojelemiseksi tai
muuttamiseksi. Suunnittelua voidaan tarkastella toimintana useasta näkökulmas-
ta. Tässä tutkimuksessa on keskitytty suunnittelua ohjaaviin institutionaalisiin
rakenteisiin erityisesti kognitiivisesta näkökulmasta, jonka mukaan instituutiot
ovat sellaisia itsestään selvyyksinä pidettyjä tiedollisia rakenteita ja luokitteluja,
joiden varassa ymmärrämme ja tulkitsemme maailmaa, ja joilla ei helposti nähdä
olevan vaihtoehtoisia rakenteita tai käsittämistapoja. Tarkasteltaessa liikenne-



suunnittelua institutionaalisten rakenteiden ohjaamana toimintana ja pyöräilyn
asemaa tässä toiminnassa yksi keskeinen kognitiivinen rakenne on itse liikenteen
käsite.

Kognitiivisen instituutionäkökulman mukaan institutionaaliset rakenteet ovat
sosiaalisia konstruktioita eli ne syntyvät, vahvistuvat tai muuttuvat jatkuvasti so-
siaalisessa toiminnassa. Siksi selvitettäessä jonkin käsitteen kuten liikennekäsit-
teen rakennetta, on tarkasteltava kyseisen käsitteen historiaa. Tässä tutkimuk-
sessa liikennesuunnittelua ja pyöräilyn asemaa on tarkasteltu kolmessa historial-
lisessa vaiheessa: ennen itsenäistä liikennesuunnittelua (ennen 1950-lukua), itse-
näisen liikennesuunnittelun alkuvuosikymmenillä (1950–1960-luku) ja
liikennesuunnittelun monipuolistumisen aikana (1970-luvulta eteenpäin). Tämä
vaihejako kuvaa sekä liikennesuunnittelussa että pyöräilyn kulkutapaosuudessa ja
arvostuksessa tapahtuneita olennaisia muutoksia.

Pyöräilyn historia arkisena hyötykulkumuotona alkoi noin 1900-luvun alussa.
1900-luvun alkupuolisko oli pyöräilyn kasvuaikaa sekä määrillä että kulkutapa-
osuuksilla mitattuna. Pyöräilyn osuus ajoneuvoliikenteestä vaihteli kaupungista
ja maasta riippuen 30–90 prosentin välillä. 1950–1960-luvulla pyöräilyn osuus
liikenteestä laski kaikkialla Euroopassa vähintään puoleen ja useimmiten yhteen
kolmasosaan ja alikin 1900-luvun alkupuoliskon huippulukemista. 1970-luvulta
eteenpäin pyöräilyn osuus kasvoi hieman, mutta 1990-luvulla osuus on kääntynyt
useassa kaupungissa pieneen laskuun tai stabiloitunut 1970-luvun tasolle. Pyö-
räilyn osuuden muutokset 1950-luvulta eteenpäin ovat seurausta enimmäkseen
henkilöautoliikenteen voimakkaasta kasvusta ja osittain myös pyöräilyn korvau-
tumisesta henkilöautoliikenteellä.

Ennen 1950-lukua liikennesuunnittelu ei ollut Euroopassa oma erillinen alansa,
vaan nykyisin liikennesuunnittelun alaan kuuluvat osa-alueet olivat erillisiä ja eri
ammattilaisten tehtäviä. Arkkitehdit vastasivat kaupunkien katuverkon suunnit-
telusta ja tie- ja rautatieinsinöörit alueellisten yhteyksien, väylien ja liikenteen
ohjauksen suunnittelusta. Liikennetekniikan eriytymisessä ja siten liikennesuun-
nittelun itsenäistymisessä 1950-luvulla oli kyse näiden osa-alueiden yhdistämi-
sestä omaksi liikenneinsinöörien osaamisalueeksi. Vaikka liikennetekninen
osaaminen juontaa juurensa jo hevos- ja rautatieliikenteen ajoilta, eri osa-
alueiden yhdistyminen yhteisen nimen – liikennetekniikan – alle oli kuitenkin
autoliikenteen kasvun ansiota.

Huolimatta autoliikenteen merkittävästä asemasta liikennetekniikan eriytymises-
sä, pyöräilyllä oli monessa suhteessa aloitteentekijän rooli sekä tienpidon että
liikenteen ohjauksen kehittymisessä. Pyöräilijät mm. ajoivat rautateiden vuoksi
heitteille jätettyjen teiden kunnon parantamista useassa maassa. Ensimmäiset
pyörätiet rakennettiin 1900-luvun vaihteessa Alankomaissa maaseudulle nimen-
omaan hyvälaatuisten teiden puutteessa. Pyöräily-yhdistykset tuottivat myös en-
simmäiset modernit liikennemerkit ja tiekartat. Itse asiassa pyöräilijöiden



intressit olivat hyvin samanlaiset kuin autoilijoiden, ja monen autoiluyhdistyksen
juuret ovatkin pyöräily-yhdistyksissä. Nopeuttivathan molemmat kulkuneuvot
yksilöllistä liikkumista teitä pitkin.

Kuitenkin pyöräilyn asema suunnittelussa oli jo ennen liikennesuunnittelun itse-
näistymistä autoliikennettä heikompi. Ensinnäkin pyöräilyyn kohdistettiin toi-
menpiteitä vain siellä, missä pyöräliikenteen osuudet olivat hyvin suuria, kuten
Alankomaissa. Autoliikenteeseen sen sijaan kiinnitettiin tulevaisuuden kulkuta-
pana huomiota hyvin pian autoliikenteen ollessa vielä vähäistä. Toiseksi, pyö-
räilyä pidettiin kävelyn ohella pikemminkin autoliikenteen sujuvuushaittana kuin
sujuvuutta itse kaipaavana liikennemuotona. Liikennemuotojen erottelun keskei-
nen peruste olikin alun perin autoliikenteen sujuvuuden turvaaminen erottamalla
sitä haittaavat tekijät – kävely ja pyöräily – omille väylilleen.

Joka tapauksessa pyöräily oli enemmän esillä ennen itsenäistä liikennesuunnit-
telua kuin sen itsenäistyttyä, jolloin pyöräilystä tuli jokseenkin näkymätön ilmiö
liikennesuunnittelussa. Kuitenkin juuri itsenäisen liikennesuunnittelun alkuvuo-
sikymmenillä 1950–1960-luvulla liikennetekniset käsitteet ja menetelmät kehit-
tyivät voimakkaasti ja liikennesuunnittelusta tuli keskeinen, jopa dominoiva osa
yhdyskuntasuunnittelua. Pyöräily jäi tämän strategisen kehityksen ulkopuolelle,
koska pyöräilyä pidettiin häviävänä liikennemuotona, joka tulevaisuudessa kor-
vautuisi kokonaan autoliikenteellä tai muulla moottoriliikenteellä. Henkilöautosta
tuli 1950–1960-luvulla oletusarvoinen ja tavoitteellinen kulkutapa. Vaikka lii-
kennemuotojen erottelua perusteltiin tällöin myös kävelyn ja joskus myös pyö-
räilyn turvallisuudella, niiden sujuvuuteen ei edelleenkään kiinnitetty samassa
määrin huomiota kuin autoliikenteen sujuvuuteen.

Liikennesuunnittelun monipuolistumisella tarkoitetaan 1970-luvulla alkanutta
henkilöautopainotteisuuden tai -positiivisuuden kyseenalaistamista. Silloin he-
rättiin autoliikenteen aiheuttamiin turvallisuus- ja ympäristöhaittoihin. Pyöräi-
lyyn alettiin kiinnittää huomiota aluksi (1970-luvulla) sen heikon
turvallisuustilanteen ja osittain myös kasvaneiden pyöräilymäärien vuoksi. Suo-
messa vakiintui käyttöön jalankulkua ja pyöräilyä tarkoittava kevyen liikenteen
käsite, ja ryhdyttiin rakentamaan kevyen liikenteen väyliä. Kävelyn ja pyöräilyn
yhdistäminen 1970-luvulla ei kuitenkaan ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan
ne niputettiin myös muualla enemmän tai vähemmän yhteen, vaikka uutta termiä
ei välttämättä luotukaan. Alankomaissa ja muissa korkeamman pyöräilyosuuden
maissa pyöräily kuitenkin säilytti itsenäisemmän aseman.

1970-luvulla liikennesuunnittelun monipuolistuminen tarkoitti lähinnä joukkolii-
kenteen edistämistä henkilöauton vaihtoehtona. Pyöräilyyn alettiin suhtautua
henkilöauton vaihtoehtona varsinaisesti vasta 1990-luvulla. Taustalla oli voima-
kas herääminen autoliikenteen ympäristöhaittoihin, joiden vähentäminen edel-
lyttää ns. suodatinpolitiikan lisäksi rakenteellisia muutoksia, eli liikenteen kyseen
ollen autoliikenteen määrän vähentämistä. Joukkoliikenne yksin ei tarjoa tar-



peeksi kilpailukykyistä vaihtoehtoa henkilöautolle, mutta kehittämällä joukkolii-
kenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteistä kilpailukykyä on mahdollista vähentää
henkilöautoliikennettä. Tällainen ajattelutapa on johtanut siihen, että pyöräilyn
sujuvuuteen on alettu pikkuhiljaa kiinnittää huomiota.

Huolimatta ajattelutavan muutoksista pyöräilyn asema liikennesuunnittelussa on
edelleen vajavainen verrattuna auto- tai yleisesti moottoriliikenteen asemaan.
Pyöräilyn konteksti liikennesuunnittelussa on edelleen turvallisuus. Joskus pu-
hutaan jopa pyöräilyn vaarallisuudesta ja sen asettamista rajoitteista pyöräilyn
sujuvuuden edistämiselle. Sekä rahalliset että erityisesti tiedolliset pyöräliiken-
teen suunnitteluresurssit ovat vähäisiä. Ajoneuvoliikenteen ja itse liikenteen kä-
sitteen käyttö antavat joissakin yhteyksissä ymmärtää, että pyöräily ei olisi
ajoneuvoliikennettä tai edes liikennettä.

Kognitiivisesta näkökulmasta pyöräilyn edistämisen keskeisimpänä institutio-
naalisena rajoitteena näyttääkin olevan pyöräilyn heikko asema liikenteenä, joka
mielletään taloudellisesti hyödyllisenä liikkumisena, ja jonka yhteydet ja suju-
vuus ovat tärkeitä taloudellisen toiminnan resursseja. Lisäksi liikennettä määrit-
tää ulkoisella voimalla kulkeminen. Pyöräilyn ”epäonneksi” se perustuu oman
lihasvoiman käyttöön, ja auto- tai yleisesti moottoriliikenteen koetaan tuottavan
enemmän taloudellista hyötyä kuin pyöräilyn. Se, että pyöräily ei tuota yhtä pal-
jon ulkoishaittoja kuin autoliikenne, ei siis tee pyöräilystä vallitsevan käsityksen
mukaan liikennettä ja pyöräilyn sujuvuudesta keskeistä liikennesuunnittelun ta-
voitetta. Pyöräilyn aseman parantaminen ja yleisesti kestävän kehityksen tavoit-
teiden toteutuminen edellyttävätkin liikenteen tai liikenteen hyödyn käsitteen
muuttumista siten, että liikenteen ulkoishaittojen vähentämisen ymmärretään li-
säävään liikenteen yhteiskuntataloudellista hyötyä samalla tavalla kuin yhteys- ja
sujuvuusongelmienkin vähentämisen.

Toinen kognitiivinen institutionaalinen rajoite pyöräilyn edistämiselle on suun-
nittelun mieltäminen useassa yhteydessä liikenteen – ja erityisesti autoliikenteen
– luonnolliseen kasvuun reagoimisena sen sujuvuutta ylläpitämällä, ikään kuin
suunnittelu ei olisi eri liikennemuotojen kilpailukykyyn ja kasvuun vaikuttavaa
toimintaa. Liikenteen kasvun mieltäminen luonnollisena perustuu siihen, että lii-
kenne käsitetään yksiselitteisesti hyödyllisenä liikkumisena, jolloin sen kasvuun
vastaaminen kapasiteettia lisäämällä tuntuu hyödyn turvaamiselta tai kasvattami-
selta. Historiaa tarkastelemalla havaitaan kuitenkin selvä yhteys autoliikenteen
kasvun ja suunnittelun auto- tai moottoriliikennepainotteisuuden välillä. Vastaa-
vasti voidaan huomata yhteys pyöräilyyn kohdistettujen resurssien vähäisyyden
ja pyöräilyn vähäisen määrän välillä. Liikenteen hyödyn uudelleen ymmärtämi-
sen lisäksi pyöräilyn aseman parantaminen ja kestävän kehityksen tavoitteiden
toteutuminen edellyttävät siis liikennesuunnittelun ymmärtämistä autoliikenteen
luonnolliseen kasvuun vastaamisen sijaan toimintana, jolla vaikutetaan eri liiken-
nemuotojen suhteelliseen kilpailukykyyn, kasvuun ja kulkutapaosuuteen.
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1 Johdanto

1.1 Tutkimusongelma

Pyöräilyn edistäminen on nykyisessä eurooppalaisessa ja jopa amerikkalaisessa-
kin liikennepolitiikassa lähes itsestäänselvä tavoite. Etenkin 1990-luvulla pyö-
räilyn edistämistä varten on tehty erityisiä pyöräilypoliittisia ohjelmia tai
kansallisia pyöräliikennesuunnitelmia. Kaikkien näiden ohjelmien ja suunnitel-
mien sanoma on, että pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen on olennainen
osa kestävän kehityksen liikennesuunnittelua paikallisella tasolla. Taustalla on
ajatus lyhyiden henkilöautomatkojen korvaamisesta pyörämatkoilla, jotta autolii-
kenteen aiheuttamat haitat yhteiskunnalle vähenisivät. Esimerkiksi Suomessa
henkilöauton kuljettajana tehdyistä matkoista 43 prosenttia on nimittäin alle 5 km
pituisia (LM 1999a, 39). Näistä matkoista huomattava osa voitaisiin tehdä pyö-
räillen. Pyöräilyn asema kestävän kehityksen liikennemuotona perustuu siihen,
että se ei aiheuta samanlaisia ympäristö- ja turvallisuusongelmia kuin henkilö-
autoliikenne, mutta se on silti nopeudeltaan ja yksilöllisyydeltään kilpailukykyi-
nen liikennemuoto lyhyillä matkoilla. Lisäksi pyöräilyllä on terveyttä kohentavia
vaikutuksia.

Pyöräilyn hyötyihin nähden sen osuus liikenteestä on kuitenkin suhteellisen vä-
häinen, esim. Suomessa 11 prosenttia kaikista päivittäisistä matkoista (LM
1999a, 33). Kestävän kehityksen tavoitteen mukaista olisikin kasvattaa pyöräilyn
osuutta ja siten vähentää henkilöautoliikenteen osuutta. Pyöräilyn osuus ei kui-
tenkaan ole juurikaan kasvanut 1970–1990-luvulla edistämispyrkimyksistä huo-
limatta. Tässä tutkimuksessa pohdin, miksi pyöräilyn osuus liikenteestä on niin
vähäinen. Pyöräilyn määrän ja osuuden kasvua rajoittavia tekijöitä voidaan etsiä
sekä niin sanotuista yksilöllisistä tekijöistä, kuten fyysisestä rasittavuudesta ja
herkkyydestä maaston korkeuseroille ja sääoloille, että rakennettuun liikenneym-
päristöön liittyvistä pyöräilyn turvallisuuteen ja sujuvuuteen vaikuttavista teki-
jöistä. Tässä tutkimuksessa keskityn jälkimmäisiin tekijöihin, eli niihin, joihin
voidaan vaikuttaa merkittävästi suunnittelulla. Hypoteesini on, että pyöräilyn
vähäiseen osuuteen liikenteestä on vaikuttanut merkittävästi se, että liikenneym-
päristöä ei ole suunniteltu pyöräliikenteen näkökulmasta, eli että pyöräilyä ei ole
huomioitu liikennesuunnittelussa yhtä paljon kuin muita liikennemuotoja, erityi-
sesti henkilöautoliikennettä. Tämä on tietysti vain yksi näkökulma, eikä se yksi-
nään selitä pyöräilyn vähäistä osuutta liikenteestä. Olen kuitenkin halunnut tuoda
tämän näkökulman esille siksi, että keskustelua pyöräilyn osuuteen vaikuttavista
tekijöistä näyttää tällä hetkellä dominoivan yksilölliset tekijät.

Tarkoitukseni ei ole pohtia yksityiskohtaisesti sitä, mitkä, miten ja kuinka paljon
suunniteltuun liikenneympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat pyöräilymääriin
(esim. kasvattaako pyöräteiden määrä pyöräilymääriä tai mikä on liikenneturval-
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lisuuden vaikutus pyöräilymääriin). Tarkastelen pikemminkin sitä, mikä merkitys
liikennesuunnittelun toiminnallisilla käytännöillä on ollut pyöräilyn kilpailukyyn
vaikuttaviin liikenneympäristön ominaisuuksiin. Tarkastelen siis liikennesuun-
nittelua yhteiskunnallisena toimintana, ja erityisesti institutionaalisten rakentei-
den (esim. tavoitteiden, käsitteellisten luokittelujen, sääntöjen) ohjaamana
toimintana.

Olen tässä tutkimuksessa määritellyt liikennesuunnittelun hyvin laajasti ja tavan-
omaisesta tai arkikielestä poiketen. Tarkoitan liikennesuunnittelulla kaikkia yh-
teiskunnan liikennejärjestelmään kohdistamia toimenpiteitä, joilla pyritään
vaikuttamaan tulevaisuuden liikenteeseen. Näin määriteltynä esimerkiksi liiken-
nepolitiikka on vain yksi osa liikennesuunnittelua. Määritelmä ei myöskään peri-
aatteessa tee eroa yhdyskuntasuunnittelun ja liikennesuunnittelun välille, sillä
yhdyskuntasuunnittelussakin suunnitellaan sellaisia toimenpiteitä, joilla on vai-
kutusta liikennejärjestelmään. Liikennesuunnittelu on sitä paitsi vain osa yhdys-
kuntasuunnittelua. Tutkimukseni kohteena on sekä käytännön liikennesuunnitte-
lussa että liikennesuunnittelun teoriassa esiintyvät institutionaaliset rakenteet.

1.2 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus rakentuu siten, että aluksi esittelen tarkemmin tutkimuksen lähtökohtia
ja taustoja, eli miksi ylipäänsä on syytä pohtia pyöräilyn asemaa (luku 2.1.1),
mihin väite pyöräilyn liian vähäisestä osuudesta perustuu ja miksi pyrin selittä-
mään tätä vähäistä osuutta nimenomaan pyöräilyn saamalla niukalla huomiolla
liikennesuunnittelussa (luku 2.1.2). Luvun 2.1.1 voi varsin hyvin hypätä yli, jos
on jo vakuuttunut siitä, että pyöräilyn lisääminen on hyödyllistä.

Luvussa 2.2 esittelen tutkimuksen viitekehykset ja tutkimusmenetelmän. Tutki-
muksen kantava viitekehys muodostuu liikennesuunnittelun tarkastelusta institu-
tionaalisten rakenteiden ohjaamana yhteiskunnallisena toimintana, joka
puolestaan koko ajan vahvistaa tai muuttaa taustalla olevia institutionaalisia ra-
kenteita. Toisen viitekehyksen muodostaa pyöräilyn aseman ja liikennesuunnit-
telun tarkastelu historiallisessa kontekstissa.

Luvussa 3 kuvaan lyhyesti pyöräilyn määrällistä kehittymistä kulkutapana pyö-
räilyn koko historian aikana eli 1800-luvun lopusta nykypäivään. Luvuissa 4, 5 ja
6 kuvaan pyöräilyn aseman kehittymistä liikennesuunnittelussa kolmen historial-
lisen vaiheen perusteella: ”ennen itsenäistä liikennesuunnittelua” eli ennen 1950-
lukua (luku 4), ”itsenäisen liikennesuunnittelun alkuvuosikymmenillä” eli 1950–
1960-luvulla (luku 5) ja ”liikennesuunnittelun monipuolistumisen aikana” eli
1970-luvulta eteenpäin (luku 6). Jokaisen vaiheen osalta selvitän liikennesuun-
nittelun keskeisiä piirteitä ja pyöräilyn aseman heikkouksia ja vahvuuksia osoit-
tavia seikkoja.
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Luvussa 7 analysoin pyöräilyn aseman kehitystä tutkimuksen teoreettisen viite-
kehyksen eli institutionaalisen tarkastelunäkökulman perusteella ja esitän pää-
telmiä siitä, mitkä institutionaaliset tekijät ovat vaikuttaneet pyöräilyn vähäiseen
osuuteen liikenteestä. Luvussa 8 esitän päätelmät tiivistettynä ja mahdollisia jat-
kotutkimuksen aiheita.
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2 Tutkimuksen tausta ja viitekehykset

2.1 Pyöräilyn hyödyt ja rajoitteet

2.1.1 Pyöräily – kestävän kehityksen liikennemuoto

Henkilöautoliikenteen ongelmallinen kasvu

Henkilöautoliikenteen ongelmana on sen suuri määrä ja jatkuva kasvu. Suurina
määrinä henkilöautoliikenne synnyttää noidankehämäisiä ongelmia, eli kasvava
henkilöautoliikenne aiheuttaa ongelmia, jotka puolestaan lisäävät henkilöautolii-
kennettä (kuva 1). Ensinnäkin muodostuu saavutettavuusnoidankehä. Henkilö-
auto nopeuttaa ihmisten liikkumista, mutta liikkumisen nopeutuessa siihen
päivässä käytetty aika ei kuitenkaan vähene (SACTRA 1994, 40/Kenworthy &
Laube 1999). Itse asiassa liikkumiseen päivässä käytetyn ajan on osoitettu pysy-
vän suurin piirtein samana riippumatta siitä kuinka nopeaa liikkuminen on, mistä
seuraa, että liikkumisen nopeutuminen johtaa pidempiin matkoihin toimintojen
sijoittuessa kauas toisistaan (Knoflacher 1995b, 26–27, 30; Whitelegg 1993, 76–
78). Toisin sanoen nopea liikenne mahdollistaa yhdyskuntarakenteen hajaantu-
misen ja liikennesuoritteen kasvun. Esimerkiksi Alankomaissa rakennettu pinta-
ala kasvoi vuosien 1950–1975 välillä lähes kolminkertaiseksi (Ministry of Trans-
port,… 1999, 29), vaikka väestö kasvoi vuosina 1950–1980 vain 30 prosenttia
(Ministry of Transport,… 2001b, 6). Knoflacherin (1995b, 30) mukaan yhdys-
kunnan maa-alan kasvu onkin verrannollinen nopeuden kasvun neliöön.

Pitkien matkojen lisäksi liikenteen viemä tila hajaannuttaa yhdyskuntarakennetta
ja on pois muilta liikennemuodoilta ja toiminnoilta. Toimintojen keskittyessä
pitkien matkojen päähän toisistaan ja erilleen joukkoliikenneverkosta saavutetta-
vuus muilla kulkumuodoilla kuin henkilöautolla heikkenee, mikä edelleen lisää
henkilöautoliikenteen kysyntää, joka puolestaan johtaa edelleen yhdyskuntara-
kenteen hajaantumiseen.

Saavutettavuus on infrastruktuurin ominaisuus, joka kuvaa mahdollisuutta päästä
eri kohteisiin tietystä alkupisteestä eri kulkutavoilla. Saavutettavuutta kuvaavat
parhaiten etäisyydet eri pisteiden välillä. Liikkuvuus on puolestaan yksilön omi-
naisuus, joka kuvaa yksilön liikkumisen helppoutta. Liikkuvuuteen vaikuttavat
esimerkiksi ikä, terveys, taloudellinen tilanne ja ajoneuvojen (esim. auton tai
pyörän) omistus tai käyttömahdollisuus. (Hagson 1997/Strömmer 2001.) Toisin
sanoen saavutettavuuden heikentyessä autoliikenteen kasvun myötä valinnan-
mahdollisuudet vähenevät ja ihmiset joutuvat turvautumaan yhä enemmän au-
toon ja oman liikkuvuutensa lisäämiseen. Ne, joilla ei ole tähän mahdollisuutta,
joutuvat sen sijaan pidentyvien matkojen vuoksi käyttämään enemmän aikaa
liikkumiseensa tai luopumaan joistakin matkoista kokonaan. Toisin sanoen au-
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tollisten liikkumisen nopeutuminen (so. liikkuvuuden kasvu) johtaa tilanteeseen,
jossa autottomien liikkumiseen käytetty aika kasvaa (so. saavutettavuus heik-
kenee). Eli sen sijaan, että yhteiskunnassa säästyisi aikaa, sitä vain siirretään au-
tollisilta autottomille (vrt. Whitelegg 1993, 83).

Kuva 1 Henkilöautoliikenteen kasvun ongelmat.

Henkilö- tai yleisemmin autoliikenteestä aiheutuvat turvallisuus- ja ympäristö-
haitat muodostavat toisen, osittain noidankehämäisen ongelmavyyhden. Autolii-
kenne aiheuttaa suurimman osan kaikista liikenneonnettomuuksista, varsinkin
vakavista. Liikenteen ympäristöongelmatkin (melu, ilmansaasteet, vaikutukset
luontoon, luonnonvaroihin ja maisemaan), syntyvät suurelta osin autoliikentees-
tä. Melu ja ilmansaasteet ovat myös terveyshaittoja ihmisille. Lisäksi autoliiken-
ne vaikuttaa merkittävänä hiilidioksidipäästöjen lähteenä ilmaston
lämpenemiseen. Suomessa tieliikenteen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä oli
17 prosenttia ja henkilöautoliikenteen osuus 9 prosenttia vuonna 1999 (Tilasto-
keskus 2000, 41). Euroopassa liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä vuonna
1998 oli 28 prosenttia, josta maantieliikenteen osuus oli 84 prosenttia (Euroopan
yhteisöjen komissio 2001, 10). Noidankehämäisyys syntyy siitä, kun ihmiset pa-
kenevat autoliikenteen aiheuttamia haittoja muuttamalla kauemmas vilkkaan au-
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toliikenteen alueista, eli yhdyskuntarakenne hajautuu ja autoliikenne kasvaa
edelleen aiheuttaen edelleen niitä turvallisuus- ja ympäristöhaittoja, joita ihmiset
taas henkilöautollaan pakenevat (ks. kuva 1).

Kolmas noidankehä syntyy yrityksestä poistaa liikenneruuhkia lisäkapasiteettia
rakentamalla. Lisäkapasiteetin tarjoaminen autoliikenteelle ei nimittäin pitkällä
aikavälillä useimmiten poista ruuhkaongelmaa, vaan ainoastaan lisää autoliiken-
teen kysyntää1. Tämän totesi jo vuonna 1920 ekonomisti Arthur Pigou (Lay
1992, 312). Vuonna 1994 Englannissa julkaistiin tutkimus, joka osoitti että uu-
sien teiden rakentaminen todellakin voi synnyttää uutta liikennettä (Depart-
ment…1998). Näin ollen kapasiteetin lisäämisen voidaan sanoa edistävän
välillisesti yhdyskuntarakenteen hajautumista, saavutettavuuden heikkenemistä,
ruuhkia, liikenneonnettomuuksia, ilmansaasteita ja kasvihuoneilmiötä.

Koska henkilöautoliikenteen ongelmat palautuvat viime kädessä sen määrään,
ongelmien ratkaisemisen täytyy lähteä henkilöautoliikenteen määrän vähentämi-
sestä tai minimoimisesta. Tätä onkin korostettu liikennepolitiikassa enenevässä
määrin 1990-luvulta alkaen (esim. komiteamietintö 1991, 1; Euroopan yhteisöjen
komissio 2001). Henkilöautoliikenteen vähentämisen tapoja on kahdenlaisia:
matkojen lyhentäminen ja henkilöautomatkojen korvaaminen liikennemuodoilla,
jotka eivät aiheuta vastaavina määrinä yhtä suuria haittoja kuin henkilöauto.
Näitä niin sanottuja kestävän kehityksen liikennemuotoja ovat joukkoliikenne,
pyöräily, kävely, näiden yhdistelmät toistensa tai henkilöauton kanssa sekä hen-
kilöauton yhteiskäyttö. Matkojen lyhentäminen tietysti edesauttaa myös henkilö-
automatkojen korvautumista.

Pyöräilyn hyödyt henkilöautoliikenteen vähentäjänä

Pyöräliikenteen kasvu ei aiheuta edellämainitun kaltaisia noidankehämäisiä on-
gelmavyyhtejä samassa määrin kuin henkilöautoliikenteen kasvu. Koska auton
vapaa nopeus on moninkertainen pyörän vastaavaan verrattuna, ei pyöräliikenne
hajauta yhdyskuntarakennetta samassa määrin kuin autoliikenne. Knoflacherin
(1995a, 79–83, 281–282; 1995b, 29–30) mukaan pyöräily on itse asiassa ainoa
liikennemuoto, jolla voidaan säästää aikaa jäykissä rakenteissa, jotka eivät voi
laajeta. Näin on muun muassa Hallstattin taajamassa, jonka laajentumista rajoit-
tavat Alpit. Näin ollen siirtyminen henkilöautosta pyöräilyyn toisi yhteiskunnalle
hyötyjä saavutettavuuden ja valinnanmahdollisuuksien parantumisen myötä.

Pyöräliikenne vie myös vähemmän tilaa kuin henkilöautoliikenne sekä paikallaan
että liikkeessä polkupyörän pienemmän koon ja nopeuden vuoksi. Kolmen ja
puolen metrin levyinen katu välittää tunnissa 2 000 henkilöautoa mutta 14 000
polkupyörää (Botma & Papendrecht 1991/European Commission 1999, 9). Vaik-

                                           
1 Ongelma tunnetaan nykyään myös tietoliikenteessä ns. Brassin paradoksina: kapasiteetin lisääminen
verkkoon voi tietyissä olosuhteissa pahentaa verkon ruuhkautumista (Pursula 1999).
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ka kaikissa henkilöautoissa olisi neljä matkustajaa, niin silti välityskyky olisi
vain 8 000 henkilöä tunnissa. Knoflacherin (1995b, 186) mukaan henkilöauto vie
pysäköitynä 10,7 m2/henkilö, 30 kilometrin tuntinopeudella ajettaessa
75,3 m2/henkilö ja 50 kilometrin tuntinopeudella 199,0 m2/henkilö, jos henkilö-
autossa on 1,4 henkilöä. Pyörä sen sijaan vie pysäköitynä vain 1,2 m2/henkilö ja
30 kilometrin tuntinopeudella ajettaessa 6,7 m2/henkilö. Kaupungin liikenne-
väylät voivat siis välittää liikennettä paljon tehokkaammin polkupyörillä kuin
henkilöautolla. Näin ollen korvaamalla henkilöautoliikennettä pyöräliikenteellä
voidaan lieventää liikenneruuhkia ja kasvattaa jäljelle jäävän autoliikenteen aika-
säästöjä ilman, että täytyy lisätä teiden ja katujen kapasiteettiä. Ottaen huomioon,
että läheskään aina autolla liikkuvat eivät kulje yli viiden kilometrin matkaa ei-
vätkä kuljeta mukanaan painavia tavaroita, ilma on useimmiten suotuisa pyöräi-
lylle ja lyhyillä matkoilla pyörä on usein yhtä nopea tai nopeampi kuin auto, niin
on olemassa varsin paljon potentiaalisia pyörämatkoiksi vaihdettavia henkilöau-
tomatkoja.

Koska polkupyörä on käytännöllisesti katsoen saasteeton ja meluton liikennevä-
line, ei pyöräliikenne aiheuta ympäristöongelmia juuri nimeksikään. Tietysti pyö-
räliikennekin syö jonkun verran luonnonvaroja, mutta ei läheskään niin paljon
kuin autoliikenne. Pyöräliikenneinfrastruktuuri ei muodosta samanlaisia esteitä
luonnolle ja ihmisten toiminnoille kuin autotiet tai muut suuret moottoriliikenne-
väylät. Ympäristöhyödyt ja energiansäästö ovatkin useimmiten käytetyt argu-
mentit pyöräliikenteen puolesta. Alankomaissa on arvioitu hiilidioksidipäästöjen
vähentyvän 5,5 prosentilla ja kaupungeissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
(VOC) 16,5 prosentilla, jos 8 prosenttia henkilöautomatkoista (lähinnä alle 11
minuutin pituisista) korvautuisi pyörämatkoilla (Ministry of Transport,… 1993,
61). Yhdysvalloissa on arvioitu, että nykyinen kävely- ja pyöräilysuorite (1,3–3,2
prosenttia henkilöautokilometreistä) merkitsee 1,2–5,0 prosenttia vähemmän CO-
, NOX-, VOC- ja CO2-päästöjä, kuin jos sama suorite olisi tehty henkilöautoilla
(Komanoff ym. 1993). Väitetään jopa, että joissain tilanteissa investoiminen pyö-
räliikenteeseen tuottaa samat ympäristöhyödyt halvemmalla kuin investoiminen
joukkoliikenteeseen (VNG uitgeverij 2000, 32).

Vaikka liikenneturvallisuutta yleensä pidetään pyöräilyn ongelmakohtana, riip-
puu liikenneonnettomuuksien määrä kuitenkin pääasiassa autoliikenteen määräs-
tä. Pyöräilijöiden muille liikkujille aiheuttama vaara on sen sijaan vähäinen. Näin
ollen henkilöautoliikenteen korvautuminen pyöräliikenteellä vähentäisi liikenne-
onnettomuuksia. Toiseksi pyöräliikenteen kasvu sinänsä vähentää yksittäisen
pyöräilijän riskiä joutua onnettomuuteen, koska mitä enemmän pyöräliikennettä
on, sitä enemmän autoilijat ja muut kulkijat osaavat siihen varautua. (Naskila
2000; European Commission 1999, 11, 34; Pasanen 1999.)
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Pyöräilyn muita hyötyjä

Henkilöautoliikenteestä aiheutuvien haittojen vähentymisen lisäksi pyöräliiken-
teen kasvusta katsotaan seuraavan muitakin etuja. Näistä korostetuimpia ovat
nykyään pyöräilyn kansanterveydelliset hyödyt. Pyöräily on nimittäin liikenteen
lisäksi liikuntaa ja siksi hyväksi ihmisten kunnolle ja terveydelle. Puoli tuntia
kohtuuvauhtista pyöräilyä päivässä riittää terveyden ylläpitämiseen ja vähentää
riskiä hyvinvointisairauksiin. Jos huonokuntoinen alkaa pyöräillä puoli tuntia
päivässä, vähenee sydän- ja verisuonitautien, aikuisiän diabeteksen ja liikaliha-
vuuden riski 50 prosenttia ja verenpaineen riski 30 prosenttia. Jos autoilevat ja
vähän liikkuvat alkaisivat pyöräillä esimerkiksi töihin, yhteiskunnan terveyden-
huoltokulut vähenisivät. Pyöräilyn terveyshyötyjen on arvioitu ylittävän onnet-
tomuusriskit jopa kaksikymmenkertaisesti. Parantuneen kunnon myötä myös
henkinen hyvinvointi ja jaksaminen paranee. Työnantajat hyötyvät paremmin
jaksavista ja vähemmän sairastavista työntekijöistä. (VNG uitgeverij 2000, 34–
36; Virrankoski & Vähärahka 1999, 13; Liikenneliitto 2000.)

Pyöräily on myös yksilön kannalta tehokas kulkutapa. Lyhyillä matkoilla ja
erityisesti ruuhkaisilla seuduilla pyöräilyn matka-ajat ovat erittäin kilpailukykyi-
siä henkilöauton kanssa (kuva 2). Matka-ajat ja erot pyöräilyn ja autoilun välillä
tietysti vaihtelevat kaupungista ja paikasta sekä yksilöstä toiseen, mutta yleensä
polkupyörä on nopein vaihtoehto noin 5 kilometriin saakka (European Commis-
sion 1998a, 80). Matka-aikaan suhteutettuna pyörä on myös halvin kulkutapa
ajoneuvoliikenteen muotoja vertailtaessa. Pyörän pysäköiminen ei useimmiten
maksa mitään. Koska pyörä on lisäksi yksilöllinen kulkutapa, se tarjoaa laajoille
kansankerroksille tuloihin ja ikään katsomatta mahdollisuuden kasvattaa liikku-
vuutta ja toiminta-aluetta. Pyörällä on suuri merkitys ihmisten toimintamahdolli-
suuksien lisääjänä erityisesti kehitysmaissa. (VNG uitgeverij 2000, 44–47; LVM
2001a, 17; Liikenneliitto 2000; Rietveld 2001.)

Kuva 2 Eri kulkutapojen matka-aikoja ovelta ovelle (European Commis-
sion 1999, 11).
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Usein pyöräilyn tai sen lisääntymisen ”haittapuolena” mainitaan joukkoliikenteen
kysynnän vähentyminen, koska korvautumista tapahtuu enemmän joukkoliiken-
ne- ja pyörämatkojen kuin henkilöauto- ja pyörämatkojen välillä. Tämä on ha-
vaittavissa Suomessa erityisesti kesällä. Väitettä tukee se, että suurien
pyöräilymäärien maissa joukkoliikenteen osuus on pieni ja toisinpäin (Rietveld
2001). Esimerkiksi Helsingissä 6 % matkoista pyöräillään ja 32 % tehdään jouk-
koliikenteellä, kun taas hollantilaisessa Eindhovenin kaupungissa pyöräillään
28 % ja joukkoliikenteellä tehdään 3 % matkoista ja henkilöautolla ajetaan
enemmän kuin Helsingissä (Pasanen 1999). Liikenteen päästöt eivät siis välttä-
mättä ole yhtään sen suuremmat Helsingissä kuin Eindhovenissa (Pasanen 1999).
Kesällä pyöräilijöiksi vaihtuvien joukkoliikennematkustajien voidaan siis ajatella
aiheuttavan pienillä paikkakunnilla vakavia haittoja joukkoliikenteen taloudelle
ja palvelutasolle (Pasasen 1999).

Jos kuitenkin nykyisen liikennejärjestelmän yksi keskeisin ongelma on henkilö-
autoliikenteen liian suuri määrä, ei ole järkevää, että sen vaihtoehdot kilpailevat
keskenään vaan pikemmin tulisi ajatella, että nimenomaan henkilöautomatkat
ovat pois joukkoliikenteeltä tai pyöräilyltä. Sitä paitsi, jos pyöräilijät alentavat
joukkoliikenteen kannattavuutta kesällä, niin ympärivuotiset henkilöautoilijat
alentavat sitä joka hetki. On myös näkökulmakysymys, vähentääkö pyöräily
joukkoliikenteen käyttöä kesällä vai lisääkö se sitä talvella (LVM 2001a, 19).
Ennen kaikkea tulisi ajatella, että joukkoliikenne ja pyöräily tarjoavat yhdessä
mahdollisuuden kokonaan autottomaan elämäntapaan (LVM 2001a, 19). Tarjoa-
malla mahdollisuuden pyörien säilyttämiseen joukkoliikenneasemilla ja kuljet-
tamiseen joukkoliikennevälineissä lisätään itse asiassa sekä pyöräilyn että
joukkoliikenteen kysyntää ja kannattavuutta, koska pyöräillen joukkoliiken-
teen asemalle voidaan saapua kauempaa kuin kävellen (esim. Salo 2000). Erityi-
sen hyvin pyöräily sopii liityntäliikennemuodoksi junaliikenteen kanssa (LVM
2001a, 19). Alankomaissa kodin ja juna-aseman välisistä liityntämatkoista 35 %
tehdään pyörällä, ja joukkoliikenteen kannattavuus on hyvin riippuvainen sen
liityntäliikennemahdollisuuksista (Rietveld 2000b).

Näkemys pyöräilystä joukkoliikenteen vaihtoehtona ei sekään ole loppujen lo-
puksi niin yksiselitteinen. Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla asuville työmatka-
pyöräilijöille henkilöauto on yhtä tavallinen vaihtoehto joukkoliikenteen kanssa
(YTV 1998, 42). Yleisesti ottaen mitä pienempi kaupunki tai taajama on, sitä
useammin pyörän vaihtoehto on henkilöauto (Naskila 2000). Lisäksi pyöräilijä
käyttää autoilijaa helpommin välillä myös joukkoliikennettä, ja autoilija taas
siirtyy pyörän päälle helpommin kuin joukkoliikenteeseen (Naskila 2000).

Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa (≤ 50 000 asukasta) pyörämatkojen määrä
on monikertainen joukkoliikennematkoihin verrattuna (Naskila 2000). Kysymys
ei ole siitä, että pyöräily olisi näissä kaupungeissa vienyt joukkoliikenteeltä mat-
kustajia, vaan pyöräily on näissä kaupungeissa aina ollut merkittävämpi kulkuta-
pa kuin joukkoliikenne. Esimerkiksi edellä mainitun Eindhovenin kaupungin
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suhteen ei ole järkevää väittää, että pyöräily olisi vähentänyt joukkoliikennettä,
kun pyöräily on itse vähentynyt 1940-luvun aikaisesta 80 prosentin kulkutapa-
osuudesta noin 30 prosenttiin 1990-luvulla (ks. kuva 13, sivu 41). Merkittävää
korvautumista kulkutapojen välillä on tapahtunut nimenomaan toisaalta pyöräi-
lyn ja autoilun ja toisaalta joukkoliikenteen ja autoilun välillä.

Pyöräily- ja kävelypainotteiseen liikennejärjestelmään liittyy olennaisesti tiivis,
lyhyiden välimatkojen yhdyskuntarakenne sekä vähäsaasteisuus ja -meluisuus.
Tällainen ympäristö luo edelleen positiivista imagoa kaupungille ja tukee pai-
kallista taloutta ja elinvoimaisuutta houkuttelemalla kuluttajia ja yrityksiä,
erityisesti pienyrityksiä (esim. Roberts 1990). Esimerkiksi Utrectissa ja Ensche-
dessä 76 prosenttia liikkeenharjoittajista pitää ympäristön imagoa tärkeänä kaup-
pojensa houkuttelevuudelle. Edelleen 56 prosenttia pitää kauppojensa
saavutettavuutta pyörällä ja kävellen tärkeämpänä kuin saavutettavuutta autolla,
jota piti tärkeänä 48 prosenttia liikkeenharjoittajista. Kaupunkien elinvoimai-
suutta tukeva pyöräily- ja kävelypainotteinen liikennejärjestelmä on myös yhtey-
dessä paikallisen kulutuksen suureen osuuteen. Hyvistä pyöräily- ja kävely-
yhteyksistään tunnetussa Houtenin kaupungissa (30 000 asukasta) kaksi kolmas-
osaa houtenilaisten kotitalouksien budjeteista kulutetaan kotikaupungissa. Hou-
kuttelevuuden lisäksi pyöräily- ja kävelypainotteinen liikennejärjestelmä näyttää
lisäävän taloudellisen vaihdon ”tilallista tehokkuutta”. Liikevaihto neliömetriä
kohden on nimittäin Houtenin keskustassa 2,5 kertaa suurempi kuin kaupunkien
keskustoissa keskimäärin. Bernissä on puolestaan todettu, että ostosten arvo py-
säköintialaa kohden oli suurin pyöräilijöillä (7 500 euroa); autoilijat olivat vasta
toisena (6 625 euroa). (VNG uitgeverij 2000, 24–27; European Commission
1999, 21.)

Liikenteen ja talouden yhteys on siis paljon moniulotteisempi asia, kuin mitä
usein korostetusta bruttokansantuotteen ja henkilöautoliikenteen määrän positii-
visesta korrelaatiosta voi päätellä (kuva 3). Itse asiassa Kenworthy & Laube
(1999) ovat osoittaneet, että tarkasteltaessa suuria pohjoisamerikkalaisia, austra-
lialaisia, eurooppalaisia ja rikkaita aasialaisia kaupunkeja bruttokansantuotteen ja
henkilöautosuoritteen välillä ei ole positiivista korrelaatiota (kuva 4). Sen sijaan
joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuksilla vaikuttaisi olevan
enemmän yhteyttä bruttokansantuotteen kanssa (kuva 5). Hookin (1994) mukaan
Japanin taloudellista menestystä voidaankin muiden seikkojen ohella selittää
myös tehokkaalla pyöräilyyn, kävelyyn ja raideliikenteeseen tukeutuvalla liiken-
nejärjestelmällä.
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Kuva 3 Bruttokansantuotteen ja henkilöautosuoritteen kasvu. Perustuu
Tilastokeskuksen (2001) ja Tiehallinnon (2001d) tietoihin.
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12

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Amerikkalaiset
kaupungit

Australialaiset
kaupungit

Kanadalaiset
kaupungit

Eurooppalaiset
kaupungit

Rikkaat
aasialaiset
kaupungit

Kehittyvät
aasialaiset
kaupungit

BKT/hlö
(US$1990)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

% työmatkoista
BKT/henkilö
kevyen liikenteen osuus työmatkoista
joukkoliikenteen osuus työmatkoista

Kuva 5 Bruttokansantuotteen ja joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen
kulkutapaosuuksien suhde suurissa kaupungeissa 1990. Kuva
perustuu Kenworthyn & Lauben (1999) esittämiin tietoihin.

Suuren pyöräliikenneosuuden vaikutusta työllisyyteen on myös pohdittu. Ke-
hitysmaiden osalta on selvää, että lisääntynyt pyöränomistus ja -käyttö luo uusia
työpaikkoja. Kehittyneissä maissa vaikutus ei ole yhtä selvä. Autoteollisuus ja
-ala on nimittäin merkittävä työnantaja. Jos pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvu
vähentäisi henkilöautoliikennettä ja henkilöauton omistusta, voisi tuloksena olla
työpaikkojen väheneminen. (VNG uitgeverij 2000, 40–43.) Pyöräalalla on kui-
tenkin myös työllistävää vaikutusta. Kuva (1988, 392) on arvioinut pyöräalan
työllistävän Suomessa yhteensä 2 080 henkilöä. Polkupyöräalan taskutiedon
(1999) mukaan kaksipyöräala työllistäisi Suomessa vain 1 620 henkilöä. Näihin
on laskettu valmistus, osavalmistajat ja -hankkijat sekä vähittäis- ja tukkukauppa.
Autoliikenteen vastaavien alojen sekä huoltamo- ja korjaamotoiminnan on las-
kettu työllistävän 59 000 miestyövuotta vuonna 1975 (Moisala 1983, 311, 316).
Kaiken kaikkiaan Moisala (1983, 311, 316) on arvioinut tieliikenteen (johon
Moisala (1983, 311) ei siis lue pyöräilyä ja kävelyä) työllistävän 214 700 mies-
työvuotta. Tähän sisältyy edellä mainittujen alojen lisäksi autoliikenne (kaupalli-
nen), teiden rakennus ja kunnossapito sekä vakuutus-, autokoulu ja vuokraus-
toiminta. Vuonna 1990 autoalan on kuitenkin arvioitu työllistävän kuitenkin vain
yli 100 000 (Autoalan Keskusliitto ry. ym. 1993, 19).

Pyöräliikenteen osalta tien- ja kadunrakennuksen, kaupallisen liikenteen ja vuok-
raustoiminnan (esim. pyörälähetit) työllistävyyttä ei ole arvioitu. Ei myöskään
ole arvioitu, mikä olisi kokonaisvaikutus työllisyyteen, jos pyöräilyn määrä ja
sen mukana myös työllistävyys kasvaisi ja vastaavasti autoliikenteen määrä ja
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työllistävyys vähenisi. Jos otetaan huomioon edellä esille tullut pyöräily- ja kä-
velypainotteisen liikennejärjestelmän myönteinen vaikutus paikalliseen talouske-
hitykseen, autoliikenteen korvaaminen pyöräilyllä ei välttämättä edes johtaisi
työpaikkojen vähentymiseen. Kyse on pikemminkin työpaikkarakenteen muutok-
sesta.

Kestävän kehityksen kannalta on joka tapauksessa olennaista korvata autoalan
työpaikkoja muilla, ympäristön kannalta kestävämmillä aloilla. Työpaikkara-
kenteen ja paikallisen talouskehityksen kannalta yksi merkittävä pyöräalan etu
on, että polkupyörien suhteellisen yksinkertaisen valmistustekniikan vuoksi nii-
den tuottaminen ja niihin liittyvät palvelut luovat hyvät mahdollisuudet paikalli-
sille työntekijöille ja yrittäjille (VNG uitgeverij 2000, 40–43).

Ylipäänsä työllisyyden vähentymisen käyttö pyöräilyn edistämistä tai henkilö-
autoliikenteen vähentämistä vastaan on kyseenalainen argumentti siksi, että työl-
lisyyden vähentyminen liikennepalvelusten tuottamisen alalla ei periaatteessa ole
huono asia, koska se kertoo vain liikennepalvelusten tuottamisen tai liikennejär-
jestelmän tehostumisesta. Eihän henkilöautojen ja henkilöautoliikenteen tuotta-
minen ole itseisarvo pelkästään sen tarvitseman suuren työvoiman määrän
vuoksi. Jos suuren työllisyyden ylläpitäminen jollakin tietyllä alalla olisi alan
kehitystä määräävä tekijä, teollisuustuotannon automatisointiakin pitäisi välttää
ja palata käsityöhön.

Pyöräilyn edistämisen hyödyt ja kustannukset

Pyöräilyn edistämisen ja kulkutapaosuuden kasvattamisen hyödyllisyyttä ei ole
tutkittu ja varsinkaan arvotettu rahallisesti kovin perusteellisesti. Ylipäänsä hen-
kilöautoliikenteen vähentymisestä koituvia yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia
on tutkittu vähän. Esitetyt rahalliset arviot pyöräliikenneinvestointien kannatta-
vuudesta ovat täten hyvin epävarmoja ja perustuvat useisiin oletuksiin. Esimer-
kiksi arvioinnin perusteena käytettävistä vuotuisesta pyöräilysuoritteesta ja
pyöräonnettomuuksien määrästä ja kustannuksista on puutteellisesti tietoa (LM
1993b, 2). Alankomaiseen julkaisuun The Economic Significance of Cycling
(VNG uitgeverij 2000) on kuitenkin koottu arvioita edellä käsiteltyjen hyöty-
komponenttien suuruudesta ja arvioitu neljän eri kaupungin pyöräliikenneinves-
tointien tai -skenaarioiden hyötykustannussuhteet. Tulokset Amsterdamin ja
Bogotàn osalta on esitetty taulukossa 1.



14

Taulukko 1 Pyöräliikenteen edistämistoimenpiteiden kustannushyötysuhteet
Amsterdamissa ja Bogotassa (VNG uitgeverij 2000). Pyörälii-
kenteen edistämistoimenpiteet käsittävät verkon parantamista,
turvallisuustoimenpiteitä ja pyörien pysäköintipalveluja.

Amsterdam (milj.guldenia) Bogotà (milj.US$)
Pyöräilytoimenpiteiden vaikutus vuoden
1998 liikenteeseen:
– pp-matkat klo 16–18: 102 000 →

210 000
– hlö-automatkat klo 16–18: 219 000

→ 215 000.

Pyöräilytoimenpiteiden vaikutus vuoden
2009 liikenteeseen: pp-matkojen osuus
kasvaa: 0,58 % → 5 %. Tästä seuraa 282
milj. hlö-automatkan säästyminen vuo-
sien 2000–2009 aikana. Näihin laskettu
myös säästyneet bussimatkat. Investoinnit
ja säästöt ovat tältä ajalta.

Investoinnit 476 178
Säästöt:
Tilansäästö/pysäköinti 16,8 282
Kansanterveys 7 /vuosi –
Päästöt 1,3 /vuosi 124
Melu 1,8 –
Turvallisuus 5,6 /vuosi 643
Pyörävarkaudet 7,5 /vuosi –
Aikasäästöt 15,3 /vuosi –
Ylläpitokustannukset – 14
Ajoneuvokustannukset – 167
Ruuhkakustannukset – 72
Laskenta-aika 20 vuotta –
Korko 4 % –
Säästöt yhteensä 499 1302
Kustannukset 323 178
HK-suhde 1,5 7,3

Suomessa liikenneministeriö (1993b) on arvioinut pyöräilyn kulkutapaosuuden
kaksinkertaistumisesta vuoden 1989 tasosta vuoden 2000 loppuun mennessä
koituvia hyötyjä ja kustannuksia (taulukko 2). Rahassa arvioiduiksi säästöiksi
saatiin vuositasolla 440–1 290 miljoona markkaa ja kuudentoista vuoden ajanjak-
solla 7,1–20,6 miljardia markkaa. Arvottamatta jäivät vaikutukset hyvinvointiin,
pyöräonnettomuuksiin sekä ympäristön laatuun.
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Taulukko 2 Pyöräilyn kaksinkertaistumisen hyödyt (+) ja kustannukset (-)
(Mmk) Suomessa vuosina 1993–2008 (LM 1993b).

1993–1996 1997–2000 2001–2004 2005–2008
Terveys ja
hyvinvointi

+ 260
+ x1

+ 670
+ x2

+ 830
+ x3

+ 830
+ x4

Pyöräonnettomuudet + y1 + y2 + y3 + y4
Säästöt autoliikenteen
kustannuksissa

+ 1060–2410 + 2760–6260 + 3400–7700 + 3400–7700

Pyörän käyttökustannuk-
set

- 310 - 810 - 990 - 990

Investoinnit - 500 - 1000 - 1000 - 500
Ympäristön laatu + z1 + z2 + z3 + z4

Tiehallinto (2001a) on arvioinut kevyen liikenteen väylien kunnossapitotason
vaikutuksia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmiin ja niistä ai-
heutuviin yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin. Selvityksessä arvioitiin kevyen
liikenteen väylien huonon kunnossapidon aiheuttavan Suomessa vuosittain noin
2,5 miljardin markan kaatumistapaturmakustannukset. Tieliikenneonnettomuuk-
sien kustannukset vuonna 1999 olivat arviolta noin 4,9 miljardia markkaa, eli
kaatumistapaturmista aiheutuvat kustannukset ovat suuruusluokaltaan tieliiken-
neonnettomuuksiin verrattavia. Kuitenkin kevyen liikenteen väylien kunnossa-
pitokustannukset ovat vain noin 10 prosenttia kaatumistapaturmien
kustannuksista. Toisin sanoen pienillä kevyen liikenteen väylien kunnossapidon
lisäinvestoinneilla olisi saavutettavissa suuremmat kustannushyödyt kuin muiden
liikenneonnettomuuksien ehkäisemisellä enää on mahdollista (Tiehallinto 2001a,
31–32.)

2.1.2 Pyöräilyn vähäinen osuus liikenteestä

Pyöräilyn lisäämisestä saatavien hyötyjen nojalla voidaan todeta, että liikenne-
järjestelmän yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden kannalta pyöräilyn kulkutapa-
osuus (esim. Suomessa 11 % vuonna 1999, pääkaupunkiseudulla 7 % vuonna
2000, Alankomaissa 26 % vuonna 2000, Amsterdamissa 21 % vuonna 1990) on
nykyisin liian alhainen. Mikä sitten olisi pyöräilyn optimaalinen osuus? Polku-
pyöräalan taskutiedon mukaan tutkijoiden asettama optimi olisi 40 prosenttia
(Suomen Polkupyöräteollisuusyhdistys ry 1999). Selvää on, että optimi riippuu
monesta tekijästä, ja on erilaisissa olosuhteissa erilainen. Se, että länsimaiden
vilkkaimmissa pyöräilymaissa – Alankomaissa ja Tanskassa – ollaan aivan yhtä
huolestuneita pyöräilyn osuudesta kuin Suomessa ja muissa Euroopan maissa,
kertoo, että optimista ollaan joka tapauksessa vielä kaukana lähes kaikkialla. Jo-
takin osviittaa pyöräilyn osuuden optimista antavat pyöräilyn osuudet sen kulta-
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aikoina ennen 1950-lukua, jolloin pyörämatkojen osuus oli useassa maassa jopa
yli 50 prosenttia.

Optimikysymyksen lisäksi kokonaan toinen kysymys on, mikä voisi olla pyöräi-
lyn osuuden realistinen tavoite. Suomessa uskotaan, että pyöräilyn osuus voisi
realistisesti kasvaa ainakin kaksinkertaiseksi, joka on pyöräilypoliittinen tavoite
(LM 1993a; LVM 2001a). Pienten ja keskikokoisten taajamien sisäisestä henki-
löautoliikenteestä arvioidaan Suomessa voitavan korvata pyöräilyllä 10–20 pro-
senttia ja isoilla kaupunkiseuduilla 2–5 prosenttia (LM 1993b, 25). Norjalaisen
tutkimuksen mukaan noin 20 prosenttia lyhyistä autolla tehdyistä työmatkoista
voitaisiin korvata pyöräilyllä (European Commission 1998a, 55). Alankomaissa
tehdyn kyselyn mukaan autonkuljettajat arvioivat voivansa korvata pyöräilyllä
helposti lähes puolet 4–10 minuutin ja 15–20 prosenttia 11–28 minuutin pitui-
sista henkilöautomatkoista (Ministry of Transport,… 1993, 60). Taulukossa 3 on
esitetty arvioita henkilöautomatkojen korvattavuudesta eri tyyppisillä alueilla.
Jos helposti korvattavissa olevat matkat muuttuisivat pyörämatkoiksi, pyöräilyn
kulkutapaosuus olisi Alankomaissa 36 ja henkilöauton 27 prosenttia. Jos myös
melko hyvin korvattavissa olevat korvautuisivat, pyöräilyn osuus olisi 46 ja hen-
kilöauton 17 prosenttia (Naskila 1993, 15).

Taulukko 3 Henkilöautomatkojen korvattavuus pyöräilyllä (% henkilöauto-
matkoista) Alankomaissa (Naskila 1993, 15).

Korvattavuus Suurkaupungissa
(urban)

Keskisuuressa
kaupungissa

(town)

Kylässä
(village)

Kylästä
toiseen

Rakennetun
alueen

ulkopuolella
Ei 35 58 31 52 68
Melko helposti 18 28 28 29 21
Helposti 47 14 41 19 11

Pyöräilyn rajoitteita

Hyödyistä, lyhyiden automatkojen korvaamispotentiaalista ja lisäämistavoitteista
huolimatta pyöräilyn osuus ei näytä kasvavan merkittävästi. Esimerkiksi vuoden
1993 kaksinkertaistamistavoite ei toteutunut Suomessa, ja Alankomaissakin pyö-
räilyn osuus on hienoisessa laskussa. Pyöräilyn vähäistä kulkutapaosuutta voi-
daan selittää monella tavalla. Yksi on ilmaston ja maaston muodostamat rajoitteet
pyöräilyn kilpailukyvylle. Alankomaiden ja Tanskan suurta pyöräilyosuutta pe-
rustellaan usein sillä, että ne ovat tasaisia maita. Toisaalta molemmat maat kärsi-
vät kovasta tuulesta (osittain juuri tasaisuuden vuoksi) sekä sateista. Suomessa on
myös enimmäkseen hyvin tasaista maastoa. Korkeuseroista huolimatta Sveitsin
Baselissa ja Bernissä pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat 23 % ja 15 % (European
Commission 1999, 27). Myöskään talvi ei ole yksiselitteinen rajoite pyöräilylle,
sillä Oulu on yksi Suomen vilkkaimpia pyöräilykaupunkeja (pyöräilyn kulkuta-
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paosuus oli 25 % vuonna 1994). Pakkasella ja lumisella kelilläkin pyöräily on
mahdollista, mikäli tarjolla on turvallisia ja aurattuja pyöräteitä (Lehtonen 1974,
17). Varsinkin lyhyet työmatkat voidaan pyöräillä ympäri vuoden edullisissa olo-
suhteissa (Lehtonen 1974, 17). Ja vaikka pyöräily talvella väheneekin, henkilö-
autoilija, joka siirtyy kesäksi tai puoleksi vuodeksi pyöräilyyn, vähentää silti
vuotuista henkilöautosuoritetta merkittävästi. Vaikka ilmastollisten ja maastol-
listen tekijöiden vaikutus pyöräilyn suosioon ei ole aivan yksiselitteistä, on sel-
vää, että niillä on kuitenkin jotain vaikutusta oman lihasvoiman käyttöön
perustuvan pyöräilyn osuuteen liikenteestä.

Koska pyöräily perustuu oman lihasvoimaan käyttöön, pyöräilyn esteenä voidaan
pitää myös terveyteen ja vanhentumiseen liittyviä tekijöitä. Kaikki iäkkäät ihmi-
set eivät kuitenkaan ole automaattisesti estyneitä pyöräilemästä, ja suurin osa
ihmisistä on yleensä sen verran hyvässä kunnossa, että kykenee pyöräilemään.
Jos näin ei olisi, tilanne olisikin kansanterveyden kannalta todella hälyttävä.
Säilyttääkseen terveytensä ihmisten myös tulisi liikkua, ja pyöräilyn edistämisen
yksi peruste on nimenomaan sen liikunnallisuus.

Edelleen liittyen oman lihasvoiman käyttöön ja säältä suojaamattomuuteen, pyö-
räilyn esteiksi mainitaan usein hikoilu ja vaatteiden likaantuminen. Vaikka työ-
paikoilla olisikin peseytymistilat (joita ei useinkaan edes ole), niin peseytyminen
ja vaatteiden vaihto koetaan usein ajanhukaksi tai muuten vain vaivalloiseksi. Jos
kuitenkin ajatellaan, että ihmisten tulisi joka tapauksessa terveytensä säilyttääk-
seen harrastaa liikuntaa säännöllisesti, niin työmatkojen pyöräily on pikemmin-
kin ajansäästöä kuin tuhlausta, koska liikuntaan ei sitten tarvitse käyttää niin
paljon vapaa-aikaa. Tämä ei tietenkään päde silloin, kun nimenomaan halutaan
harrastaa jotain muuta liikuntaa pyöräilyn sijaan tai sen lisäksi. Lisäksi kunnon-
kohottamismielessä pyöräily ei tietenkään sovi kulkutavaksi mentäessä kokouk-
seen tai muuhun sellaiseen tilaisuuteen, jossa täytyy olla siisti ja pukeutua
pyöräilyyn sopimattomiin vaatteisiin.

Viimeinen oman lihasvoiman käyttöön liittyvä rajoite on, että suurien ja raskai-
den tavaroiden kuljetus on polkupyörällä vaikeaa. On kuitenkin olemassa erinäi-
siä perävaunujärjestelyjä ja jopa erityisesti tavarankuljetukseen (tai useampien
henkilöiden kuljetukseen) tarkoitettuja pyöriä, kuten riksoja, joita esiintyy Aa-
siassa ja kehitysmaissa. Näistä huolimatta tavarankuljetusta polkupyörillä ei kui-
tenkaan voida pitää erityisen realistisena länsimaissa. Tärkeämpi argumentti
tavarankuljetusrajoitteen suhteen on, että hyvin suureen osaan henkilömatkoista
ei liity niin suuren tavaramäärän kuljettamista, että sitä ei voitaisi tehdä tavalli-
sella taakkatelineellä tai korilla varustetulla pyörällä.

Toisaalta on myös muistettava, että vaikka pyöräily perustuu oman lihasvoiman
käyttöön, on pyöräilyn energiatehokkuus kuitenkin huomattava. Pyöräily vie vain
kolmasosan kävelyyn tarvittavasta energiasta matkan pituusyksikköä kohden
(Knoflacher 1995a, 188). Ylipäänsä kaikkia liikennemuotoja vertailtaessa pyö-
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räily vie vähiten energiaa kilometriä kohden (Knoflacher 1995a, 188; Kuva 1990,
25; Lowe 1989, 21).

Yksi keskeinen pyöräilyä, kuten myös joukkoliikenteen käyttöä rajoittava tekijä
on yksittäisen matkan kulkutavan valinta koko päivittäisen matkaketjun perus-
teella. Jos nimittäin iltapäivällä tarvitaan autoa töiden jälkeen, myös aamulla
mennään töihin autolla, jotta ei tarvitsisi kulkea edestakaisin. Töiden jälkeen au-
toa saatetaan tarvita esimerkiksi automarkettiin menoa varten tai lasten hakemi-
seen päivähoidosta. Varsinainen ongelma on tällöin toimintojen hajautuminen eri
puolille kaupunkia, mihin vaikuttaa henkilöautoliikenteen ongelmallinen kasvu-
kierre kuten luvussa 2.1.1 tuli esille. Tähän voidaan puolestaan vaikuttaa yhdys-
kuntarakennetta ja liikennettä suunnittelemalla. Suunnittelun vaikutukseen palaan
myöhemmin. Suunnittelusta riippuen tai riippumatta tapahtuvasta toimintojen
hajautumisesta huolimatta on kuitenkin edelleen olemassa paljon matkoja, joiden
tekemistä pyörällä eivät rajoita päivittäisen matkaketjun myöhemmät linkit.

Lihasvoimaan, säähän ja matkaketjuihin liittyvät rajoitteet eivät riitä perusteluik-
si, miksi pyöräliikenteeseen ei kannattaisi investoida, sillä pyöräilyn hyötyihin
nähden on paljon tärkeämpää saada se pyöräilypotentiaali käyttöön, joka pyöräi-
lisi, jos pyöräily olisi sujuvampaa ja turvallisempaa. Pyöräilyn edistämisessähän
– kuten monen muunkin asian edistämisessä – ei missään nimessä ole kyse kaik-
kien pakottamisesta pyöräilemään. Terveydellisistä syistä pyöräilemään kykene-
mättömien, pitkien matkojen kulkijoiden, raskaita taakkoja kuljettavien,
vaatteiden likaantumista ja hikoilua sietämättömien (joko aina tai tiettyihin mat-
karyhmiin liittyen), talvella ja sateella pyöräilyä kestämättömien, matkaketjun
myöhemmän linkin vuoksi autoa tarvitsevien, jne. on usein hyvin perusteltua
kulkea henkilöautolla. Se, että on olemassa paljon matkoja, joita ei voida tai ha-
luta tehdä pyörällä, ei tarkoita sitä, etteikö niitä matkoja myöskään pitäisi roh-
kaista tekemään pyörällä, jotka todella voitaisiin pyöräillä. Kaiken lisäksi
voiminen ja haluaminen riippuvat subjektiivisia kokemuksista. Toisille sateessa
pyöräileminen on ongelma ja toisille ei. Tätä tulisi kunnioittaa, mutta se ei tar-
koita luopumista pyöräilyn markkinoinnista ja lisäämispyrkimyksistä. Ihmisten
asenteet ja preferenssit voivat nimittäin muuttua.

Yleensä merkittävimpänä pyöräilyn kasvun esteenä pidetään sen turvattomuutta,
sekä todellista riskiä että turvattomuuden tunnetta. Kilometrisuoritteeseen suh-
teutettuna pyöräily näyttäytyy nimittäin kävelyn kanssa kaikkein riskialtteimpana
liikennemuotona. Näin laskettuna esimerkiksi Helsingissä pyöräilijän riski joutua
henkilövahinko-onnettomuuteen on viisinkertainen henkilöautoilijaan ja kym-
menkertainen joukkoliikenteen käyttäjään verrattuna (Pasanen 1999). Alanko-
maissa pyöräilijän riski on 4,5-kertainen henkilöautoilijaan verrattuna (Pasanen
1999). Pyöräilyn vaarallisuus ei kuitenkaan ole arvioitavissa näin yksiselitteises-
ti. Eri liikennemuotojen riskien vertailu henkilökilometreihin suhteutettuna ei ole
välttämättä mielekästä, koska niillä kuljetaan eripituisia matkoja (Rietveld 2001).
Koska tavoitteena on useimmiten kulkea paikasta toiseen nopeasti ja matka-ajat
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ovat suurin piirtein yhtä suuria kulkutavasta riippumatta (ks. luku 2.1.1), olisi
oikeampaa verrata onnettomuuksia aikasuoritetta kohti. Näin laskettuna pyöräi-
lyn kuolemanriski Suomessa kaikilla teillä vuosina 1997–1999 oli vain 1,4-
kertainen henkilöautoilun kuolemanriskiin verrattuna (taulukko 4). Jos tähän
otetaan vielä mukaan muut kuin omat kuolemat, niin ero pienenee entisestään,
koska pyöräilijät eivät juuri aiheuta muiden tiellä liikkujien kuolemia kuten hen-
kilöautoilijat.

Taulukko 4 Pyöräilyn ja henkilöautoilun kuolemanriskien vertailua henki-
lötuntia kohden (Tiehallitus 1990; Tiehallinto 2001c).

Kaikilla teillä Yleisillä teilläKuolleet/100 miljoo-
naa henkilötuntia omat muut yhteensä omat muut yhteensä
Pyöräily
1985–1987 47 – 47
1988–1990 48 – 48
1997–1999 34 – 34 61 – 61
Henkilöauto
1985–1987 44 20 64
1988–1990 36 52 16 68
1997–1999 24 37 9 46

Lisäksi on syytä huomioida, että pyöräilijöissä on mukana ajokortittomia ja alle
18-vuotiaita, joiden valppaus liikenteessä voi olla heikompaa kuin autokoulun
käyneiden ja aikuisten henkilöautonkuljettajien (McClintock 1992a, 82). Pyöräi-
lijät ovat kaiken kaikkiaan hyvin heterogeeninen joukko. Taulukossa 5 on ver-
tailtu hollantilaisten pyöräilijöiden ja autoilijoiden onnettomuusriskiä kilometriä
kohden ikäryhmittäin ilman moottoritiesuoritteita mutta toisille aiheutetut on-
nettomuudet mukaan lukien. Kaiken lisäksi pyöräilymäärien kasvu tarkoittaa yk-
sittäisen pyöräilijän riskin pienentymistä, koska pyöräilijöiden lisääntyessä
autojen ajonopeudet alenevat, ja valppaus havaita pyöräilijöitä liikenteessä kas-
vaa (European Commission 1999, 11; Pasanen 1999). Ruotsissa on havaittu, että
risteyksen ylittävien pyöräilijöiden määrän kasvaessa viidestäkymmenestä sataan
pyöräilijään tunnissa pyöräilijän onnettomuusriski pienenee lähes puoleen (Ek-
man 1996/LVM 2001a, 15).
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Taulukko 5 Hollantilaisten pyöräilijöiden ja autonkuljettajien onnettomuus-
riski (ilmeisesti kuolleet) miljoonaa ajokilometriä kohden ilman
moottoritiesuoritteita mutta toisille aiheutetut onnettomuudet
mukaan lukien (European Commission 1999, 34).

Ikäryhmä Autonkuljettajat Pyöräilijät
12–14 – 16,8
15–17 – 18,2
18–24 33,5 7,7
25–29 17,0 8,2
30–39 9,7 7,0
40–49 9,7 9,2
50–59 5,9 17,2
60–64 10,4 32,1
> 64 39,9 79,1
Yhteensä 20,8 21,0

Turvattomuuden tunne on joka tapauksessa merkittävä pyöräilemättä jättämisen
syy käytettiin riskin mittarina mitä tahansa. On kuitenkin syytä huomioida, että
suurin osa pyöräilijöiden onnettomuuksista aiheutuu törmäyksistä autoliikenteen
kanssa. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 1995 sattuneista 199 pyöräonnettomuu-
desta 148 johtui törmäyksestä auton kanssa (Pasanen & Räsänen 1999, 4). Toisin
sanoen pyöräilyn vaarallisuus juontaa juurensa henkilöautoliikenteen määrästä ja
nopeudesta sekä liikenneinfrastruktuurin puutteellisuudesta. Henkilöautoliiken-
teen turvallisuuden eteen on tehty tähän mennessä paljon enemmän  kuin pyö-
räilyn (Naskila 2000). Moottoritiet ovat tästä yksi esimerkki. Autoilun riski oli
suoritteen mukaan laskettuna Helsingissä vuonna 1976 yhtä suuri kuin pyöräilyn
on nykyään (Naskila 2000). Pyöräilynkin turvallisuutta on siis mahdollista pa-
rantaa reilusti, jos siihen vain halutaan investoida. Toisin sanoen pyöräilyn vaa-
rallisuus tai turvattomuus ei ole pyöräilyyn luonnollinen ominaisuus, vaan
riippuu liikenneinfrastruktuurista.

Turvallisuuden lisäksi infrastruktuurilla on merkitystä pyöräilyn sujuvuudelle.
Hajanainen, pitkiä välimatkoja tuottava yhdyskuntarakenne, pyöräteiden tai
-kaistojen puute ja epätarkoituksenmukaisuus ja huonokuntoisuus, turvallisten
pysäköintijärjestelyjen puute, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteispelin ongel-
mallisuus ja peseytymis- ja varusteiden säilytystilojen puute ovat esimerkkejä
infrastruktuuriin liittyvistä pyöräilyn rajoitteista. Knoflacherin (1995a, 195) mu-
kaan pyöräilyn kulkutapaosuus riippuu voimakkaasti esimerkiksi pyöräteiden ja
pyöräreittien määrästä.

Edellä esitetyt pyöräilyn rajoitteet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: en-
sinnäkin oman lihasvoiman käyttöön, säältä suojaamattomuuteen ja osittain mat-
kaketjuihin liittyviin rajoitteisiin ja toiseksi turvallisuuteen ja sujuvuuteen
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vaikuttaviin infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen ominaisuuksiin. Ensin mai-
nittuja voidaan kutsua ”yksilöllisiksi” rajoitteiksi, koska ne riippuvat suurelta
osin yksilöllisistä preferensseistä. Jälkimmäisiä voidaan puolestaan kutsua
”kollektiivisiksi” rajoitteiksi, koska ne koskettavat enemmän tai vähemmän kaik-
kia. Jako ei tietenkään ole täysin puhdas, vaan esimerkiksi turvallisuuteen vai-
kuttavat hyvin paljon myös yksilölliset kokemukset. Keskeinen ero muodostuu
kuitenkin siitä, että turvallisuuteen ja sujuvuuteen voidaan merkittävästi vaikuttaa
liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelulla. Lihasvoimaan ja säältä suojaamattomuu-
teen suunnittelulla ei puolestaan ole niin suurta merkitystä, vaan ne riippuvat
enemmän ajoneuvojen ja varusteiden kehittämisestä sekä pyöräilyn yleisestä
markkinoinnista. Matkaketjuihin liittyviin tekijät kuuluvat molempiin ryhmiin,
sillä niihin voidaan vaikuttaa sekä yhdyskuntasuunnittelulla että yksilöllisiin pre-
ferensseihin vaikuttamalla (esim. markkinoimalla lähikaupan valitsemisen puo-
lesta automarketin sijaan).

Pyöräilyn rajoitteena vähäinen huomio liikennesuunnittelussa?

Ei ole olemassa kattavaa tietoa siitä, millä tekijöillä on eniten vaikutusta siihen,
että pyöräilyä ei valita kulkutavaksi. Vuonna 2001 avatussa kevyen liikenteen
tutkimusohjelmassa onkin asetettu yhdeksi kiireellisimmäksi tutkimustehtäväksi
pyöräilyn ja kävelyn esteiden ja motiivien selvittäminen (LVM 2001b). Edellä
esitetyn perusteella voidaan kuitenkin todeta, että oman lihasvoiman käyttöön ja
säältä suojaamattomuuteen perustuvat rajoitteet eivät ole yhtä suuria rajoitteita
kuin turvattomuuteen ja infrastruktuuriin liittyvät tekijät, sillä turvattomuus ja
sujuvuuspuutteet rajoittavat kaikkien yksilöiden ja matkojen tekoa pyörällä;
maasto, ilmasto ja fyysinen rasittavuus rajaavat sen sijaan pois vain osan matka-
ryhmistä ja yksilöistä. Toisin sanoen henkilö, joka ei välitä hikoilusta ja sateesta
voi kuitenkin olla pyöräilemättä sen vuoksi, että kokee sen liian vaaralliseksi tai
pyöräreitin löytämisen liian vaikeaksi. Luoma (1998, 54) on tieliikenteen suju-
vuutta koskevassa diplomityössään todennut, että mäkisyys, mutkaisuus ja sää-
olot haittaavat pyöräilijöitä vähemmän kuin kevyen liikenteen puutteelliset
järjestelyt, väylien huono kunto, jalankulku- ja pyöräliikenteen huono erottelu
sekä liikennevalot. WALCYNG-projektin yhteydessä tehdyn tutkimuksen mu-
kaan autoilijat mainitsivat pyöräilyn esteeksi tai haittapuoleksi infrastruktuuri-
puutteet useammin kuin pyöräilijät ja kävelijät itse (European Commission
1998a, 54). Samassa tutkimuksessa kävi myös ilmi, että sekä autoilijat että pyö-
räilijät ja kävelijät pitävät infrastruktuuriin kohdistuvia sekä poliittisia keinoja
tärkeimpinä tapoina parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Puutteellisen infrastruktuurin eli kollektiivisten tekijöiden voidaan siis olettaa
rajoittavan pyöräilyä hyvin paljon, todennäköisesti enemmän kuin lihasvoiman
käyttöön ja säältä suojaamattomuuteen liittyvien yksilöllisten tekijöiden. Siksi
rajaudun tässä tutkimuksessa tarkastelemaan infrastruktuuriin liittyviä pyöräilyn
rajoitteita. En kuitenkaan tarkastele yksityiskohtaisesti sitä, mitkä, miten ja kuin-
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ka paljon infrastruktuuriin vaikuttavat tekijät vaikuttavat pyöräilymääriin (esim.
kasvattaako pyöräteiden määrä tai vähentääkö turvattomuus pyöräilyä), vaan
tarkastelen sitä, mitkä liikennesuunnittelun toiminnalliset käytännöt ovat
vaikuttaneet sellaisen infrastruktuurin muodostumiseen, joka ei tee pyöräi-
lystä sen hyötyihin nähden tarpeeksi kilpailukykyistä kulkutapaa. Hypotee-
sini on, että pyöräilyn vähäiseen osuuteen liikenteestä on vaikuttanut
merkittävästi se, että liikenneympäristöä ei ole suunniteltu pyöräilyn ja sen kil-
pailukyvyn näkökulmasta, eli että pyöräily ei ole saanut liikennesuunnittelussa
osakseen yhtä paljon huomiota (esim. tilaa, rahaa, tutkimusresursseja) kuin muut
liikennemuodot. Koska pyöräilyn edistäminen perustuu pitkälti tavoitteeseen
korvata sillä henkilöautoliikennettä, kaikkein keskeisintä on verrata pyöräilyn
asemaa henkilöautoliikenteen asemaan.

Keskityn tässä tutkimuksessa pyöräilyyn siksi, että sen asema liikennesuunnitte-
lussa on epämääräisempi kuin kahden muun kestävän liikennemuodon, joukko-
liikenteen ja kävelyn. Joukkoliikenteellä on pitkään ollut selkeä ja vahva rooli
kaupunkien liikennesuunnittelussa tai itse kaupunkisuunnittelussa. Pyöräilyn
merkittävyyteen on sen sijaan herätty vasta hiljattain, kun tarkastellaan pyöräilyn
koko historiaa. Vaikka kävelyn asema lihasvoimaan perustuvana, säältä suojaa-
mattomana ja turvattomana liikennemuotona on monessa suhteessa yhtä hankala
kuin pyöräilynkin, voidaan sen asemaa vanhimpana ja perustavanlaatuisimpana
liikkumismuotona pitää erityisesti kaupunkisuunnittelussa parempana kuin pyö-
räilyn. Onhan kävelyn kulkutapaosuus itse asiassa melko suuri (esim. Suomessa
23 % vuonna 1999 (LM 1999a)). Toisaalta liikennesuunnittelussa kävelyn ase-
man tekee hankalaksi se, että se ei ole ajoneuvoliikennettä. Kuitenkin juuri tästä
pyöräilyllä voidaan ajoneuvoliikenteenä olettaa olevan enemmän potentiaalia
korvata henkilöautoliikennettä. Kävelyn asema kuitenkin ansaitsisi vastaavanlai-
sen tarkastelun.

Yhteenvetona tutkimukseni lähtökohta on seuraavanlainen: Henkilöautoliiken-
nettä pitäisi sen kasvun aiheuttamien haittojen vuoksi korvata kestävämmillä eli
vähemmän haittoja aiheuttavilla liikennemuodoilla. Pyöräily on yksi tällainen
liikennemuoto, jolla on yksilöllisenä ajoneuvoliikenteen muotona erityistä po-
tentiaalia korvata lyhyitä henkilöautomatkoja. Pyöräilyn osuus on sen hyötyihin
nähden liian vähäinen. Infrastruktuurin turvallisuus- ja sujuvuuspuutteet ovat
keskeisin pyöräilyn kasvun rajoite. Oletukseni on, että pyöräilyn infrastruktuuri-
puutteet johtuvat siitä, että pyöräilyä ei ole huomioitu liikennesuunnittelun toi-
minnallisissa käytännöissä yhtä hyvin kuin muita liikennemuotoja.
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2.2 Tutkimuksen viitekehykset ja tutkimusmenetelmä

2.2.1 Liikennesuunnittelu yhteiskunnallisena toimintana

Suunnittelun toiminnalliset ulottuvuudet

Liikennesuunnittelu on osa yhdyskuntasuunnittelua. Taylor (1998, 167) määrit-
telee yhdyskuntasuunnittelun yhteiskunnalliseksi toiminnaksi (social action),
joka on puuttumista (intervene) maailmaan sen suojelemiseksi tai muuttamiseksi
eli maailman muuttamiseksi joksikin muuksi kuin mitä se olisi ilman suunnitte-
lua. Tällaisen toiminnan yksi keskeinen elementti on tehdä arviointeja ja päätök-
siä siitä, mitä tulevaisuudessa olisi parasta tehdä (Taylor 1998, 168). Suunnittelu
on siis sellaisen toiminnan valmistelua ja päätöksentekoa, jolla pyritään vaikut-
tamaan tulevaisuuteen: varautumaan siihen tai säätelemään sitä. Suunnittelua
voidaan sosiaalisena toimintana tarkastella kolmesta näkökulmasta:

− Mihin suunnittelu kohdistuu eli mihin tehtäviin ja osa-alueisiin suunnittelun toimin-
takenttä jakautuu?

− Mitkä tai ketkä ovat suunnittelun toimijoita eli minkälainen on suunnittelun toimija-
kenttä?

− Mitkä perustavanlaatuisen rakenteet ja käsitykset eli instituutiot ohjaavat suunnitte-
lua?

Suunnittelun toimintakenttää voidaan jäsentää ensinnäkin hierarkkisesti eri ta-
soihin joko suunnittelun aikavälin mukaan (pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavä-
lin suunnittelu) tai suunnittelun tarkkuuden ja luonteen mukaan  (normatiivinen,
strateginen  ja operatiivinen suunnittelu) (LM 1996c, 12–17; Ozbekhan 1969).
Liikennesuunnittelussa esimerkiksi liikennepolitiikka edustaa normatiivista
suunnittelua, liikennejärjestelmäsuunnittelu strategista (myös normatiivista)
suunnittelua ja hankesuunnittelu operatiivista suunnittelua. Toiseksi suunnittelu
voi kohdistua horisontaalisesti eri osa-alueisiin. Liikennesuunnittelun osa-alueet
voidaan jäsentää kahteen pääryhmään: liikkumiskäyttäytymistä ohjaavien toi-
menpiteiden suunnitteluun (esim. hinnoittelu, verotus, liikennesäännöt, valistus-
kampanjat) ja fyysisen ympäristön suunnitteluun (esim. maankäyttö,
liikennejärjestelmät, liikenneväylät ja niiden ylläpito, liikenteenohjaus, joukko-
liikennejärjestelmät ja niiden hoito, telemaattiset järjestelmät). Tässä tutkimuk-
sessa tarkoitan liikennesuunnittelulla kaikilla edellä mainituilla tasoilla ja osa-
alueilla yhteiskunnan liikenteeseen kohdistamien interventioiden valmistelua ja
päätöksentekoa. En siis erota esimerkiksi liikennepolitiikkaa liikennesuunnitte-
lusta erilliseksi alueeksi, vaan sen yhdeksi tasoksi. Määritelmä ei myöskään tee
eroa yhdyskuntasuunnittelun ja liikennesuunnittelun välille, sillä yhdyskunta-
suunnittelussa suunnitellaan myös sellaisia toimenpiteitä, joilla on vaikutusta
liikennejärjestelmään. Liikennesuunnittelu on sitä paitsi vain osa yhdyskunta-
suunnittelua.
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Liikennesuunnittelun tärkeimpiä toimijoita tai toimijaorganisaatioita ovat julki-
sen sektorin virastot ja tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä yksityiset suunnittelu-
yritykset. Näissä organisaatioissa valmistellaan ja tutkitaan liikenteeseen
kohdistettavia toimenpiteitä, päätetään näistä toimenpiteistä ja koulutetaan uusia
liikennesuunnittelun toimijoita. Lisäksi liikennesuunnitteluun vaikuttavat tietysti
poliittiset päättäjät, ammatilliset järjestöt sekä kansalais- ja intressijärjestöt.

Liikennesuunnittelua ohjaavia perustavanlaatuisia rakenteita ja käsityksiä (esim.
lait, suunnittelunormit, vakiintuneet käytännöt) voidaan kutsua liikennesuunnit-
telun instituutioiksi. Scott (1995, 33) määrittelee instituution seuraavasti:

Instituutiot muodostuvat kognitiivisista, normatiivisista ja regulatiivi-
sista rakenteista ja toiminnoista, joihin sosiaalisen käyttäytymisen
stabiilius ja merkitys perustuvat. Instituutiot siirtyvät kulttuurien, yh-
teiskunnallisten rakenteiden, rutiinien ja muiden mahdollisten kanta-
jien kautta, ja ne toimivat useilla toimivallan (jurisdiction) tasoilla.

Regulatiiviset, normatiiviset ja kognitiiviset instituutionäkökulmat eroavat toi-
sistaan. Erot syntyvät ensinnäkin siitä, miten sosiaalinen maailma tai todellisuus
käsitetään ja toiseksi siitä, minkä logiikan ajatellaan olevan toiminnan ja insti-
tuutioiden noudattamisen taustalla. Kolmanneksi näkökulmat eroavat myös siinä,
minkä konkreettisten asioiden ajatellaan kantavan instituutioita. Taulukossa 6 on
vertailtu eri instituutionäkökulmia. Yhteistä kaikille kolmelle näkökulmalle kui-
tenkin on, että instituutiot ovat olemassa sosiaalisen tai yhteiskunnallisen stabii-
liuden vuoksi (Scott 1995, 49). Stabiilius syntyy ennustettavuudesta, jonka
vuoksi toimijat säästävät aikaa ja vaivaa, kun toisten jokainen toiminto ei enää
merkitse vaaran mahdollisuutta tai hämmästyksen aihetta, vaan toisten toimintaa
voidaan tulkita kaikille yhteisten ja vakiintuneiden käytäntöjen ja rakenteiden eli
instituutioiden avulla (ks. Berger & Luckman 1994, 70).
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Taulukko 6 Eri instituutionäkökulmien vertailua (soveltaen Scott 1995, 35,
52) ja liikennesuunnittelun instituutioiden kantajia.

Regulatiivinen Normatiivinen Kognitiivinen
Perustavanlaatuiset näkemyserot
Sosiaalisen todelli-
suuden käsittämi-
nen

Sosiaalinen realismi: objektiivi-
nen toimijoiden tietoisuudesta
riippumaton todellisuus.

Sosiaalinen konstruktionismi: toimijat
rakentavat todellisuutta, ei ole olemassa
yhtä objektiivista ulkoa annettua todelli-
suutta.

Noudattamisen ja
toiminnan logiikka

Instrumentaalisuus,
oman edun tavoittelu,
sanktiot, on pakko nou-
dattaa

Sopivuus, velvollisuus,
moraalisesti oikein,
koetaan tärkeäksi nou-
dattaa

Itsestäänselvyys, käsit-
teellisesti oikein, ei
nähdä muita vaihtoeh-
toja

Instituutioiden kantajat (suluissa esimerkkejä liikennesuunnittelusta)
Kulttuurit Säännöt, lait

(maankäyttö- ja raken-
tamislaki, tielaki, tielii-
kennelaki, ympäristön-
suojelulaki, YVA-laki,
rakennusjärjestykset,
EU:n säädökset)

Arvot, odotukset

(taloudellisuus, hyöty-
kustannussuhde, turval-
lisuus, sujuvuus, tasa-
arvo, ympäristö, kan-
sainvälisyys, kokonais-
valtaisuus →
tulostavoitteet)

Luokittelut, tyypittelyt

(henkilöliikenne ja tava-
raliikenne, eri liikenne-
muodot, matkaryhmät,
maankäyttö vs. liiken-
nejärjestelmä, pitkän
matkan liikenne vs.
paikallinen liiken-
ne/kaupunkiliikenne)

Yhteiskunnalliset
rakenteet

Pakottavaan valtaan
perustuvat roolijärjes-
telmät

(valtion ja paikallishal-
linnon suhteet, Tiehal-
linnon ja liikenne- ja
viestintäministeriön
organisatorinen hierar-
kia)

Legitiimiin valtaan pe-
rustuvat roolijärjestelmät

(valtion ja paikallishal-
linnon vastuualueet,
julkinen vs. yksityinen
sektori, liikennejärjes-
telmäsuunnittelun osa-
puolet)

Rakenteellinen yhden-
mukaisuus esim. organi-
saatioiden osastojaoissa
ja tiedekuntajaoissa

(liikennetekniikan ja
liikennehallinnon osa-
alueiden jakautuminen
mm. liikennemuodoit-
tain, ympäristökysy-
mysten ja taloudellisten
kysymysten erottelu)

Rutiinit Protokollat, standardit
menettelytavat

(tiensuunnittelun eri
vaiheet ja päätöksenteon
vaiheistaminen hanke-,
toimenpide- ja vahvis-
tamispäätöksiin)

Velvollisuudet

(suunnitteluohjeet, han-
kearviointiohjeet, ratio-
naalinen suunnittelu-
prosessi, osallistumisen
periaatteet, YVA-
menettely)

Sisäistyneet menettely-
tavat

(ruuhka → väyläkapasi-
teetin lisääminen; paljon
suojatieonnettomuuksia
→ alikulun rakentami-
nen; mallien keskeinen
rooli liikennesuunnitte-
lussa; onnettomuusriskin
suhteuttaminen matka-
suoritteeseen)
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Institutionaalinen tarkastelunäkökulma

Kuten luvussa 2.1.2 totesin, pyöräilyn vähäistä osuutta liikenteestä voidaan se-
littää toisaalta oman lihasvoiman käyttöön, säältä suojaamattomuuteen ja osittain
matkaketjuihin liittyvillä ”yksilöllisillä” rajoitteilla sekä toisaalta turvallisuuteen
ja sujuvuuteen liittyvillä ”kollektiivisilla” rajoitteilla. Keskityn tässä tutkimuk-
sessa jälkimmäiseen ryhmään, koska siihen voidaan vaikuttaa merkittävästi lii-
kennesuunnittelulla eli yhteiskunnallisella toiminnalla. Kuten edellä tuli esille
suunnitteluakin voidaan tarkastella useasta näkökulmasta: suunnittelun kohtei-
den, toimijoiden tai instituutioiden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa keskityn
selittämään pyöräilyn asemaa nimenomaan tai ensisijaisesti liikennesuunnittelun
institutionaalisilla tekijöillä (kuva 6). Pyöräilyn asemaa voitaisiin tietenkin selit-
tää myös analysoimalla toimijakenttää (esim. eri toimijoiden valtasuhteita) lii-
kennesuunnittelun toimintakentän eri tasoilla ja osa-alueilla, tai keskittymällä
yksilöllisiin tekijöihin (lihasvoimaan, säähän ja matkaketjuihin liittyviin tekijöi-
hin). Jokainen näkökulma on hedelmällinen, mutta tässä tutkimuksessa olen va-
linnut institutionaalisen näkökulman, joka on eräänlainen ”metatason”
näkökulma.

Kuva 6 Tutkimuksen tarkastelunäkökulman valinta (lihavoitu polku).

Liikennesuunnittelu

Suunnittelun
institutionaa-
liset tekijätSuunnittelun

toimijoihin
liittyvät
tekijät

Suunnittelun
toiminta-
kenttään
liittyvät
tekijät

Pyöräilyn kilpailukyky
ja osuus liikenteestä

Lihasvoiman käyt-
töön, säähän ja mat-
kaketjuihin liittyvät
”yksilölliset” tekijät

Turvallisuuteen ja
sujuvuuteen liitty-
vät ”kollektiiviset”
tekijät
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Eri näkökulmat eivät kuitenkaan ole toisistaan riippumattomia, kuten kuvan 6
katkoviivoitetut vuorovaikutussuhteet osoittavat. Toimijat uusintavat ja kehittä-
vät jatkuvasti uusia liikennesuunnittelun institutionaalisia rakenteita. Myös lihas-
voiman käyttöön, säähän ja matkaketjuihin liittyvät tekijät vaikuttavat pyöräilyn
asemaan liikennesuunnittelussa sen lisäksi, että ne vaikuttavat suoraan pyöräilyn
kilpailukyyn. Tässä tutkimuksessa viittaan näihin muihin tekijöihin kuitenkin
vain siinä määrin kuin ne ovat osoituksia jostain olennaisista pyöräilyn asemaan
vaikuttavista institutionaalisista rakenteista.

Institutionaalista näkökulmaa voidaan pitää jopa keskeisimpänä näkökulmana,
koska instituutiot ovat niitä perustavanlaatuisia rakenteita ja merkitysjärjestelmiä,
joihin käsityksemme ja ymmärryksemme liikennesuunnittelusta, sen toimijoista,
tasoista, osa-alueista ja jopa yksilöllisistä rajoitteista perustuvat. Institutionaali-
nen näkökulma toisin sanoen läpäisee kaikki muut näkökulmat. Näin voidaan
ajatella erityisesti silloin, kun lähdetään liikkeelle kognitiivisesta instituutionäkö-
kulmasta, kuten tässä tutkimuksessa teen.

Kognitiivinen instituutionäkökulma

Kolmesta instituutionäkökulmasta käytän tässä tutkimuksessa ensisijaisesti kog-
nitiivista näkökulmaa, jonka mukaan instituutiot ovat kognitiivisia eli tiedollisia
perusrakenteita, joiden varassa ymmärrämme ja tulkitsemme maailmaa, todelli-
suutta ja merkityksiä (taulukko 6). Kognitiivisesta näkökulmasta instituutioita
kantavat kulttuurin jaetut luokittelut, tyypittelyt ja muut käsitteelliset määrittelyt
(esim. eri ammatit, kansalainen, kansallisvaltio, isä, äiti, opiskelija, työntekijä,
työnantaja, eri intressit, eri oikeudet, …). Lisäksi kognitiivisen näkökulman teo-
reetikot pitävät instituutioiden kantajina yhteiskunnallisten rakenteiden isomorfi-
suutta eli yhdenmukaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että kognitiiviset luokittelut
näyttäytyvät esimerkiksi organisaatioiden osastojaoissa. Tyypillinen esimerkki
on akateeminen tiedekunta- ja laitosjako, joka on hyvin yhdenmukainen ympäri
maailmaa. Rutiinit ovat kognitiivisen näkökulman mukaan sisäistyneitä tottu-
muksellisia ”ohjelmia” jonkin asian suorittamiseksi. (Scott 1995, 40–45, 50–55.)

Liikennesuunnittelussa kognitiivisesta instituutionäkökulmasta instituutioiden
kantajia ovat käsitteelliset luokittelut kuten tieverkon jäsentely, kulkutapaluokit-
telut, matkan tarkoitusten luokittelut (matkaryhmät), matkojen jako eri pituus- ja
kestoluokkiin, toimintojen ja liikenteen erottelu, tavaraliikenteen ja henkilölii-
kenteen erottelu jne. Itse liikenteen käsitettäkin voidaan pitää institutionalisoitu-
neena kognitiivisena rakenteena. Liikennetekniikan oppiaineen tai liikennehallin-
non jaot eri osa-alueisiin (liikenteen ohjaus, liikennetalous, liikenne-ennusteet,
liikenneturvallisuus jne.) ovat kognitiivisesta näkökulmasta instituutioita kanta-
via yhteiskunnallisia rakenteita. Liikennesuunnittelussa esiintyy paljon sellaisia
rutiineja menettelytapoja, joita ei ole eksplisiittisesti määritelty, mutta joita kui-
tenkin useimmiten noudatetaan. Esimerkiksi ruuhkaongelma on totuttu ratkaise-
maan väyläkapasiteettia lisäämällä, kävelijöiden ja pyöräilijöiden
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suojatieonnettomuuksien välttämiseksi on totuttu rakentamaan alikulkuja, lii-
kenteen ja maankäytön mallit ovat itsestäänselvä osa liikennesuunnittelua ja on-
nettomuusriski suhteutetaan useimmiten matkasuoritteeseen eikä esim. matka-
aikaan.

Kognitiivinen instituutionäkökulma perustuu käsitykseen todellisuudesta sosiaa-
lisena konstruktiona. Tämä on päinvastainen sosiaalisen realismin mukaiselle
käsitykselle. Konstruktivistit eivät siis pidä todellisuutta objektiivisena ja toimi-
joiden tietoisuudesta riippumattomana, vaan todellisuus nähdään sosiaalisen toi-
minnan – havaitsemisen, luokittelun, nimeämisen jne. – tuotteena. Toimijat
rakentavat eli konstruoivat itse sosiaalista maailmaa toimimalla vuorovaikutuk-
sessa toistensa kanssa. Rakentaminen ei kuitenkaan tapahdu mielivaltaisesti,
vaan se perustuu olemassa oleviin tiedollisiin rakenteisiin ja merkitysjärjestel-
miin: toimijat joko vahvistavat tai muuttavat niitä. Instituutiot ovat juuri tällaisia
tiedollisia rakenteita ja merkitysjärjestelmiä. Ne tarjoavat pohjan toiminnalle ja
sen ymmärtämiselle. Ei siis ole olemassa mitään universaaleja, luonnollisia int-
ressejä tai preferenssejä, kuten rationaalinen oman edun tavoittelu (joka liittyy
sosiaalisen realismin mukaiseen todellisuuskäsitykseen ja siten myös regulatiivi-
seen instituutionäkökulmaan), vaan sosiaalinen konstruktio määrittelee, mikä
kulloinkin on intressi. Joissain kulttuureissa pidetään luonnollisena, että ihmisellä
on idealistisia tai kollektiivisia intressejä; joissakin puolestaan materialistisia ja
yksilöllisiä tavoitteita pidetään tärkeimpinä. (Scott 1995, 40–45, 50–51.)

Liikennesuunnittelussakin toimijat vahvistavat tai muuttavat eli konstruoivat lii-
kennesuunnittelun tiedollisia rakenteita koko ajan tutkimuksillaan, suunnitelmil-
laan ja ehdotuksillaan. Liikennesuunnittelun käsitteet eivät todellakaan ole
luonnollisia, objektiivisia ja muuttumattomia, vaan ne ovat rakentuneet vähitellen
toiminnan kautta. Monet liikennesuunnittelun käsitteistä syntyivät 1950–1960-
luvulla liikennetekniikan alan perustamisen myötä.

Kognitiivisesta näkökulmasta instituutioiden eli tiedollisten rakenteiden noudat-
taminen – tai kognitiivisen näkökulman kyseen ollen pikemminkin käyttäminen –
perustuu itsestäänselvyyteen; ei niinkään sanktioituun pakkoon ja oman hyödyn
maksimointiin (vrt. regulatiivinen näkökulma) tai edes sopivuuden ja tärkeyden
logiikkaan (vrt. normatiivinen näkökulma). Toisin sanoen kognitiivisesta näkö-
kulmasta instituutioita ovat sellaiset tiedolliset rakenteet, joihin ei itsestäänsel-
vyyksinä kovinkaan usein kiinnitetä huomiota eikä niitä aseteta kyseenalaiseksi.
Asiat tehdään niin kuin ne on aina tehty. Vaihtoehtoisia käsitteellisiä rakenteita
tai toimintatapoja ei yksinkertaisesti havaita, käsitetä tai pidetä järkevinä. Ihmiset
pyrkivät siis toimimaan konventionaalisesti, eli noudattamaan vallitsevia toi-
mintatapoja. Juuri itsestäänselvyyteen perustuvan logiikan vuoksi instituutioita
on vaikea hahmottaa ja nimetä. Konstruktivistien mielestä näiden itsestäänsel-
vyyksien (kuten oman hyödyn maksimointiprinsiipin) kyseenalaistaminen ja nii-
den vaihtoehtojen hahmottaminen onkin juuri tutkijoiden tehtävä. (Scott 1995,
40–45, 50–51.)
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Siinä missä regulatiivinen ja normatiivinen instituutionäkökulma keskittyvät se-
littämään instituutioiden noudattamisen perusteita, kognitiivinen näkökulma se-
littää pikemminkin instituutioiden syntyä ja muutosdynamiikkaa. Tämä johtuu
nimenomaan erilaisista tavoista ymmärtää todellisuus. Regulatiivinen ja osittain
myös normatiivinen näkökulma perustuvat sosiaalisen realismin mukaiseen kä-
sitykseen luonnollisista ja objektiivisista instituutioista. Tällainen selitysmalli ei
tarjoa kovin hyviä välineitä ymmärtää, miten nämä luonnolliset instituutiot syn-
tyvät (Scott 1995, 37). Sen sijaan kognitiivinen näkökulma perustuu sosiaaliseen
konstruktionismiin, jonka mukaan instituutiot rakentuvat – syntyvät, kuolevat,
muuttuvat – jatkuvasti sosiaalisen toiminnan kautta. Eri näkökulmat selittävät siis
hieman eri asioita eivätkä ole toisiaan poissulkevia. Tässä tutkimuksessa käytän
kognitiivista näkökulmaa juuri siksi, että olen kiinnostunut liikennesuunnittelun
instituutioiden synnystä ja muuttumisesta tai muuttumattomuudesta, sillä arvelen
näiden tekijöiden vaikuttaneen pyöräilyn asemaan merkittävästi. Siksi tässä tut-
kimuksessa täytyy tarkastella liikennesuunnittelua ja pyöräilyn asemaa historial-
lisessa kontekstissa (ks. seuraava luku 2.2.2). Regulatiivisen ja normatiivisen
näkökulman mukaisiin instituutioiden kantajiin (kuten lakeihin ja tavoitteisiin)
viittaan ainoastaan osoituksina joistakin perustavanlaatuisista kognitiivisista ra-
kenteista.

Palatakseni tutkimusongelman asetteluun (ks. luku 2.1.2) voidaan tutkimukseni
tehtävä määritellä edellä kuvatun teoreettisen viitekehyksen avulla seuraavasti:
tarkoitukseni on selittää pyöräilyn vähäistä osuutta liikenteestä sen muita liiken-
nemuotoja heikommalla asemalla eli vähäisemmillä resursseilla (fyysisillä ja tie-
dollisilla) liikennesuunnittelussa, mitä puolestaan pyrin selittämään
liikennesuunnittelussa esiintyvillä kognitiivisilla institutionaalisilla rakenteilla,
joista keskityn erityisesti liikenteen ja liikennesuunnittelun käsitteisiin.

2.2.2 Liikennesuunnittelun historialliset vaiheet

Koska tarkoitukseni on selvittää liikennesuunnittelun instituutioiden synnyn ja
muuttumisen merkitystä pyöräilyn asemalle, on historiallinen tarkastelu tämän
tutkimuksen kannalta keskeistä. Muutenkin historiallinen tarkastelu auttaa usein
ymmärtämään nykyisten asiantilojen syitä ja taustoja. Suunnittelussa tehdään
kuitenkin liian harvoin katsauksia menneeseen, koska suunnittelu toimintana
kohdistuu määritelmänsä mukaisesti tulevaisuuteen. Lähtökohtana suunnittelussa
on pääsääntöisesti nykyisyys, ei menneisyys ja päätehtävänä on selvittää mitä
tulevaisuudessa tapahtuu tai pitäisi tapahtua. Tällaisen toiminnan ongelmana on
epäjatkuvuus: tulevaisuutta koskevia tavoitteita ja keinoja ei suhteuteta tarpeeksi
usein aikaisempien tavoitteiden ja keinojen toteutumiseen, eli ei tutkita – aina-
kaan kovin systemaattisesti – miten suunnitelmien todellisuudessa kävi ja olivat-
ko keinot hyviä.
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Suunnittelun tutkija Bent Flyvbjerg (1998) peräänkuuluttaa nimenomaan sellaista
tutkimusta, jossa selvitettäisiin todellisten tapahtumien kulkua eli sitä, miten
normatiivisten tavoitteiden ja keinojen käy erilaisten valtasuhteiden paineessa
(Flyvbjerg 1998, 2, 3, 236). Mottona Flyvbjerg käyttää Machiavellin lausumaa
”A man who neglects what is actually done for what should be done learns the
way to self-destruction”. Toisin sanoen, jos ei koskaan tehdä luotauksia mennee-
seen, ei voida tietää, onko nykyisiä keinoja kenties yritetty käyttää jo aiemmin
huonolla menestyksellä. Saatetaan vain päätyä toistamaan samoja virheitä.

Koska pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvu on ollut kovin hidasta ja joissain ta-
pauksissa olematonta tai jopa negatiivista, on syytä pohtia, miksi periaatteessa
hienot tavoitteet ja keinot pyöräilyn edistämiseksi eivät tehoa siinä määrin kuin
pyöräilyn hyödyllisyys liikennejärjestelmän tehokkuudelle edellyttäisi. Saattaa
olla niin, että nämä keinot eivät kohdistu keskeisimpiin pyöräilyn kasvua rajoit-
taviin tekijöihin. Ilman historiallista perspektiiviä on vaikea sanoa, mitkä ovat
näitä keskeisimpiä pyöräilyä rajoittavia tekijöitä. Siksi on syytä tarkastella, miten
pyöräilyyn on suhtauduttu liikennemuotona ja liikennesuunnittelun kohteena
pyöräilyn historian eri vaiheissa 1800-luvun lopusta nykypäivään. Näin voidaan
tunnistaa keskeiset pyöräilyn asemaan vaikuttaneet tekijät, ja pyrkiä vaikutta-
maan niihin. Tässä tutkimuksessa etsin tällaisia tekijöitä erityisesti liikennesuun-
nittelun institutionaalisista rakenteista.

Tässä tutkimuksessa tarkastelen liikennesuunnittelua kolmessa historiallisessa
vaiheessa:

1. ennen itsenäistä liikennesuunnittelua (ennen 1950-lukua)

2. itsenäisen liikennesuunnittelun alkuvuosikymmenillä (1950–1960-luku)
3. liikennesuunnittelun monipuolistumisen aikana (1970-luvulta eteenpäin).

Jako noudattaa pitkälti esimerkiksi Rytilän (1992) Suomen Tieyhdistyksen histo-
riikissa hahmottamia neljää linjaa (1. linja 1917–1950, 2. linja 1951–1969, 3.
linja 1970–1986 ja 4. linja vuodesta 1987 eteenpäin). Samoin se on yhteneväinen
Taylorin (1998) hahmottamien yhdyskuntasuunnittelun (teorian) II maailmanso-
dan jälkeisten kehitysvaiheiden kanssa, jotka erottuivat toisistaan kahden para-
digmamuutoksen seurauksina: 1960-luvulla siirryttiin fyysisestä, design-
suunnittelusta toiminnallisuutta ja tieteellisyyttä korostavaan planning-
suunnitteluun, ja 1970-luvulla alettiin tarkastella kriittisesti suunnittelun vaiku-
tuksia ja mahdollisuuksia ratkaista yhdyskuntien toimintaan liittyviä ongelmia.

Rytilä (1992) on erottanut vielä neljännen linjan vuodesta 1987 eteenpäin. Tämä
liittyy kestävän kehityksen mukaisen ja kokonaisvaltaisemman ajattelun kehitty-
miseen juuri 1990-luvulla. Toinen seikka, joka erottaa 1990-luvun suunnittelun
aikaisemmasta on liberalisoimis- ja kilpailuttamistoimenpiteet (esim. joukkolii-
kenteessä), jotka eroavat 1970-luvun sääntelyyn perustuvasta suunnittelusta (vrt.
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Taylor 1998, 106, 140). Tämän tutkimuksen puitteissa riittää kuitenkin tarkas-
tella 1990-luvun kestävän kehityksen liikennesuunnittelua 1970-luvulla alkaneen
kehityksen jatkumona. Vaihejaon suurin merkitys tässä tutkimuksessa on jäsen-
tää historiallista kuvausta; sillä ei pyritä varsinaisesti selittämään mitään.

Lisäksi tällaista kolmijakoa puoltaa se, että pyöräilyn kulkutapaosuuden kehityk-
sen muutosvaiheet Euroopassa (ks. luku 3) ajoittuvat samoihin aikoihin. Pyöräi-
lyn osuus liikenteestä oli nimittäin korkeimmillaan ennen 1950-lukua (ennen
itsenäistä liikennesuunnittelua), 1950–1960-luku (itsenäisen liikennesuunnittelun
alkuvuosikymmenet) oli voimakkaan laskun aikaa ja 1970-luvulla (liikennesuun-
nittelun monipuolistuessa) pyöräilyn suosio lähti uuteen nousuun. Toisin sanoen
tämä kolmijako antaa aihetta olettaa, että pyöräilyn osuuden muutoksia todella-
kin voidaan selittää osittain liikennesuunnittelussa tapahtuneilla muutoksilla.

Myös toisella maailmansodalla on tietysti ollut vaikutuksensa sekä liikennesuun-
nittelun että pyöräilymäärien muutoskohdan sijoittumiseen juuri 1950-luvulle.
Sodan häiriöiltä paljolti säästyneissä Yhdysvalloissa nimittäin sekä liikennesuun-
nittelun itsenäistyminen että pyöräilyn suosion lasku tapahtuivat jo aikaisemmin
1900-luvun alkupuoliskolla. Toisaalta enemmän vaikutusta lienee ollut sillä, että
Yhdysvaltojen olosuhteet erosivat huomattavasti eurooppalaisista olosuhteista:
Yhdysvalloissa vapaan maa-alan suuri määrä mahdollisti autoistumisen ja tilaa
vievien autoliikennejärjestelyn rakentamisen aivan eri tavalla kuin ahtaat euroop-
palaiset kaupungit.

2.2.3 Aineisto

Tutkimusmenetelmää voidaan pitää kvalitatiivisena: pyrin selvittämään, mitkä
liikennesuunnittelun institutionaaliset rakenteet ovat vaikuttaneet, ja miten ne
ovat vaikuttaneet pyöräilyn asemaan. En siis yritä selittää, missä määrin institu-
tionaaliset tekijät selittävät pyöräilyn asemaa suhteessa muihin tekijöihin. Tämä
olisi kvantitatiivisen tutkimuksen tehtävä. Tutkimuksen aineisto on myös pää-
asiassa kvalitatiivista. Tutkimusmenetelmä ei kuitenkaan edusta mitään syste-
maattista kvalitatiivista analyysi- tai tulkintamenetelmää, osin siksi, ettei
kyseessä ole puhtaasti empiirinen tutkimus, vaan sekundaariseen aineistoon (ks.
alla) perustuvalla historiallisella kuvauksella on keskeinen osa.

Tarkasteltavat maat

Tarkoitukseni on ollut paneutua pyöräilyn asemaan liikennesuunnittelussa pe-
rusteellisesti mutta kattaen silti liikennesuunnittelun tasot ja osa-alueet melko
laajasti. Tämä on tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimusotteelle. Syvyyttä ja laa-
juutta tutkimukseen on tuonut myös historiallinen ulottuvuus. Perusteellisuuden
ja laajuuden tavoitteiden vuoksi on tutkittavien tapausten määrää täytynyt rajata.
Ensinnäkin olen rajannut tarkastelun koskemaan vain läntisten teollisuusmaiden
liikennesuunnittelua ja pyöräilyä. Monet Aasian maat olisivat tietysti merkittävän
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pyöräliikennemääränsä ansiosta mielenkiintoisia vertailumaita. Usein perustel-
taessa pyöräilyn merkittävyyttä yksilöille ja yhteiskunnalle vedotaankin nimen-
omaan esimerkiksi Kiinan ja muiden Aasian maiden sekä kehitysmaiden suuriin
pyöräilyosuuksiin (esimerkiksi Shenyangissa Kiinassa pyöräilyn kulkutapaosuus
on 65 prosenttia (Lowe 1989, 32)).

Tutkimukseni lähtökohtana ovat kuitenkin olleet henkilöautoliikenteen suuren
määrän aiheuttamat ongelmat ja pyöräilyn liian vähäinen osuus nimenomaan
läntisissä teollisuusmaissa (ks. luku 2.1). Tämä ei tarkoita sitä, etteikö henkilö-
autoliikenne aiheuttaisi vakavia liikenneongelmia Aasian maissa ja erityisesti
monissa kehitysmaissa. Näitä ongelmia synnyttävät rakenteet sekä yleensä yh-
teiskunnalliset rakenteet (liikennesuunnittelu mukaan lukien) ovat kuitenkin Aa-
siassa ja erityisesti kehitysmaissa sen verran erilaisia kuin länsimaissa, että tämän
tutkimuksen institutionaalinen tarkastelunäkökulma ja perusteellisuustavoite
huomioon ottaen on järkevää keskittyä pelkästään länsimaiseen pyöräilyyn ja
suunnitteluun. Tästä huolimatta monet Aasian maat ovat länsimaille elävä esi-
merkki pyöräliikennepainotteisen liikennejärjestelmän tehokkuudesta autoliiken-
nepainotteiseen järjestelmään verrattuna.

Läntisistä teollisuusmaista keskityn tarkastelemaan pääasiassa Suomea. Suomi
edustaa pyöräilyolosuhteiltaan hyvää eurooppalaista keskitasoa. Vertailun vuoksi
tarkastelen Alankomaita, jota pidetään pyöräilyolosuhteiltaan erityisen hyvänä
maana, ja jossa myös pyöräilyn kulkutapaosuus on länsimaiden suurin. Pyöräi-
lymaineeltaan ja -määriltään heikkoa maata tarkasteluissani edustaa Yhdysvallat.
Suomen, ja paikallisella tasolla Helsingin kaupungin valinta päätapauksiksi joh-
tuu suurelta osin aineiston hankinnan helppoudesta ja siitä, että itse asun Suo-
messa ja Helsingissä. Viittaan kuitenkin satunnaisesti myös muihin suomalaisiin
kaupunkeihin kuten myös muihin maihin.

Kirjallisuuslähteet

Koska tutkimuksen ei historiallisesta viitekehyksestä huolimatta ole tarkoitus olla
varsinainen historiatutkimus, olen tukeutunut paljon sekundaarisiin lähteisiin eli
olemassaoleviin historiallisiin kuvauksiin ja muihin kirjallisuuslähteisiin liiken-
nesuunnittelusta ja pyöräilyn kehityksestä. Historiallisia kuvauksia ovat Tielai-
toksen kolmiosainen historiateos Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta Tielaitosta
(Masonen ym. 1999; Masonen & Hänninen 1995), liikenneministeriön 100-
vuotishistoriikki Valtaväylä Suomeen (Seppinen 1992),  Suomen Tieyhdistyksen
75-vuotishistoriikki Neljä Linjaa (Rytilä 1992), Kaksipyöräisten vuosisata (Kuva
1988) ja Auto Suomessa (Moisala 1983) sekä kansainvälisestä näkökulmasta
Ways of the World: A History of the World’s Roads and the Vehicles That Used
Them (Lay 1992).

Varsinaisten historiikkien lisäksi olen perehtynyt enemmän tulkinnallisiin mutta
edelleen liikennettä tai yhdyskuntasuunnittelua historiallisessa kontekstissa tar-



33

kasteleviin tutkimuksiin, joita ovat liikenteen osalta Timo Kalannin (1998) Au-
toilukokemus: mekanisoitu liike ja virtualisoituva maisema, Wolfgang Schivel-
buschin (1996) Junamatkan historia ja Wolfgang Sachsin (1992) For Love of the
Automobile: Looking Back into the History of Our Desires sekä yhdyskunta-
suunnittelun osalta Nigel Taylorin (1998) Urban Planning Theory since 1945 ja
Johanna Hankosen (1994) Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Historiallisten ku-
vausten lisäksi olen perehtynyt nykypäivän liikennesuunnittelua tarkasteleviin
tutkimuksiin.

Käsitys hollantilaisesta liikennesuunnittelusta ja pyöräilyn kehityksestä perustuu
pitkälti siellä Bicycle Master Plan -projektin yhteydessä tehtyyn julkaisuun The
Dutch Bicycle Master Plan: Description and evaluation in an historical context
(Ministry of Transport,… 1999). Tämän julkaisun historiallis-tulkinnallinen osio
puolestaan perustuu osittain hollantilaiseen (ja hollanninkieliseen) tutkimukseen
Bicycle traffic in practice and policy in the twentieth century: similarities and
differences between Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Southeast Limburg, Ant-
werp, Manchester, Copenhagen, Hanover and Basle, josta minulla on ollut käy-
tettävissä Bruhèzen (2000) esitelmä Vélo Mondial 2000 -konferenssissa.

Käsitys amerikkalaisen pyöräilyn ja pyöräilypolitiikan kehityksestä perustuu
puolestaan pitkälti John Foresterin (1994) teokseen Bicycle Transportation: A
Handbook for Cycling Transportation Engineers. Forester ottaa kuitenkin kantaa
myös eurooppalaiseen kehitykseen. Teos on vahvasti tulkinnallinen.

Historiallis-tulkinnallisten teosten lisäksi olen perehtynyt pyöräilyä, sen merki-
tystä ja pyöräliikennesuunnittelua nykytilanteessa käsitteleviin raportteihin. Näi-
hin lukeutuvat myös pyöräilyn edistämistä varten julkaistut raportit.

Primaarinen aineisto

Koska pyöräilystä on loppujen lopuksi olemassa hyvin vähän historiallisia kat-
sauksia ja tutkimuksia (mitä jo sinänsä voidaan pitää yhtenä osoituksena pyöräi-
lyn heikosta institutionaalisesta asemasta liikennesuunnittelussa), olen
analysoinut myös primaarista aineistoa, tosin vain Suomen osalta. Toisaalta, kos-
ka Alankomaissa ja Yhdysvalloissa on jo jossain määrin tulkittu pyöräilyn ase-
maa liikennesuunnittelussa edellä esitellyissä kirjallisuuslähteissä (Ministry of
Transport,… 1999; Forester 1994), ei tämän tutkimuksen puitteissa ollut niin
suurta tarvetta primaarisen aineiston analyysiin näiden maiden osalta. Sen sijaan
Suomessa ei kukaan ole vielä kattavasti pohtinut pyöräliikennesuunnittelua histo-
riallisessa kontekstissa. Heikki Kuvan (1988) Kaksipyöräisten vuosisata keskit-
tyy pitkälti polkupyöräteollisuuden kehittymiseen, ei ollenkaan
pyöräliikennesuunnitteluun.

Primaarinen aineisto koostuu pääasiassa kvalitatiivisista dokumenteista: liiken-
nepoliittisista ohjelmista, liikennesuunnitelmista ja -tutkimuksista, liikennesuun-
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nitteluohjeista, liikennealan lehtiartikkeleista sekä liikennelainsäädännöstä ja
muista liikennettä koskevista säännöistä. Vähäisen kvantitatiivisen aineiston
muodostavat liikennemäärä- ja ajoneuvotilastot, pyöräteiden tai kevyen liiken-
teen väylämäärien kehitys sekä liikenneinvestointiohjelmat. Näihin dokumenttei-
hin ja tilastoihin olen tutustunut liikennesuunnittelun kaikilla tasoilla toimivien
keskeisten organisaatioiden osalta. Suomen ja Helsingin kyseen ollen keskeiset
liikennesuunnittelun organisaatiot ovat liikenne- ja viestintäministeriö (LVM,
ennen LM), Tiehallinto (entinen Tielaitos ja Tie- ja vesirakennushallitus), Tek-
nillinen korkeakoulu (TKK), Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) sekä
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV). Nykyään liikennepolitiikkaa
tehdään myös kansainvälisellä tasolla. Siksi olen tarkastellut jossain määrin myös
Euroopan Unionin liikennepoliittisia dokumentteja. Lisäksi olen tarkastellut
Suomen Tieyhdistyksen Tie ja liikenne -lehden (entisen Tielehden) artikkeleita
sekä ensimmäistä suomalaista yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun oppikirjaa,
Meurmanin (1947) Asemakaavaoppia.

Kuten näkyy olen rajannut primaarisen aineiston hankinnan vain julkisen sekto-
rin liikennesuunnitteluorganisaatioihin ja yhteen ammatilliseen järjestöön (Suo-
men Tieyhdistys), vaikka liikennesuunnitteluun vaikuttavat periaatteessa myös
monet muut tahot kuten elinkeinoelämän järjestöt, ympäristöjärjestöt, asukasjär-
jestöt sekä eri liikennemuotojen (esim. kevyen liikenteen ja autoalan) intressijär-
jestöt. Näiden toimijoiden ottaminen mukaan tarkasteluun olisi tärkeää, jos
tutkimuksen tarkoitus olisi selvittää eri toimijoiden keskinäisten suhteiden vai-
kutusta pyöräilyn asemaan. Tässä tutkimuksessa tarkastelunäkökulmani on kui-
tenkin institutionaalinen kuten luvussa 2.2.1 selitin. Silloin riittää, tai on tärkeää,
että tarkastellaan niitä toimijoita, jotka selkeimmin ilmaisevat liikennesuunnitte-
lussa vallitsevia instituutioita. Lisäksi, jos muut toimijat ovat merkittäviä institu-
tionaalisia vaikuttajia, niiden vaikutus näkyy joka tapauksessa valittujen
liikennesuunnitteluorganisaatioiden toiminnassa. Tapahtuuhan nimittäin konk-
reettinen suunnittelu ja rakentaminen loppujen lopuksi aina näiden suunnitteluor-
ganisaatioiden kautta.

Aineiston analyysi

Sekundaarisen aineiston kuvausten ja tulkintojen perusteella sekä primaarista
aineistoa itse tulkitsemalla olen pyrkinyt osoittamaan, ettei pyöräilyyn ole koh-
distettu tarpeeksi suunnitteluresursseja. Suunnitteluresursseilla tarkoitan sekä
rahallisia että tiedollisia resursseja. Koska sekä rahallisten että tiedollisten resurs-
sien mittaaminen suoraan on vaikeaa, olen tarkastellut resurssien käyttöä osoitta-
via tekoja: infrastruktuurin rakentamista, tutkimusten ja suunnitelmien tekemistä,
artikkelien kirjoittamista, liikennesääntöjen ja suunnittelunormien luomista, jne.
Näitä tekoja tai resursseja löytyy sekä käytännön suunnittelusta että liikennetek-
niikan ja liikennesuunnittelun teoriasta. Tekojen merkitystä pyöräilyn asemalle
olen arvioinut kolmen kriteerin avulla:
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a) Näkyvyys: Mainitaanko/tilastoidaanko pyöräilyä koko liikennejärjestel-
mää koskevissa dokumenteissa ylipäänsä ollenkaan ja kuinka paljon? On-
ko pyöräilystä tehty omia erillisiä dokumentteja ja kuinka paljon? Kuinka
paljon pyöräilyn olosuhteisiin on investoitu (osuus investointiohjelmista,
rakennettujen pyöräteiden/kevyen liikenteen väylien määrä)?

b) Konteksti: Missä yhteydessä (esim. minkä tavoitteiden/keinojen yhtey-
dessä) pyöräily mainitaan?

c) Suhtautuminen: Jos pyöräily mainitaan, niin miten siihen suhtaudutaan
(positiivisesti/negatiivisesti)?

Kriteerit ovat pääasiassa kvalitatiivisia mutta näkyvyyttä arvioin myös kvantita-
tiivisesti. Ne ovat mielekkäitä pyöräilyn aseman mittareita ainoastaan suhteutet-
tuna muiden liikennemuotojen asemaan. Etsin siis vastausta seuraavanlaisiin
kysymyksiin: Mistä puhutaan, kun puhutaan liikenteestä ja liikennesuunnittelus-
ta? Puhutaanko näistä asioista, kun puhutaan pyöräilystä vai puhutaanko jostain
ihan muusta (konteksti)? Kun puhutaan liikenteestä, puhutaanko ylipäänsä pyö-
räilystä ja kuinka paljon (näkyvyys)? Miten pyöräilystä puhutaan suhteessa mui-
hin liikennemuotoihin (suhtautuminen)? Näin voidaan hahmottaa niitä
kognitiivisia rakenteita (esim. käsitteitä ja luokitteluja), jotka ohjaavat käsitys-
tämme liikennesuunnittelusta ja liikenteestä sekä pyöräilystä.
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3 Pyöräilyn kehitys

3.1 Uusi keksintö ja rikkaiden harrastus

Polkupyörä oli hevosen ja hevosvaunujen jälkeen seuraava merkittävä yksilöl-
listä liikkumista nopeuttava kulkuneuvo. Polkupyörän kehitys alkoi jo 1700-
luvun lopulla. Kuitenkin vasta 1800-luvun lopussa polkupyörä oli saanut sellai-
sen muodon, että sitä voitiin todella ruveta käyttämään kulkuvälineenä. Tärkeitä
keksintöjä polkupyörän kehittymisessä olivat aikajärjestyksessä (Lay 1992, 142–
146; Kuva 1988, 11–14, 25):

− kahden pyörän asentaminen peräkkäin, mikä mahdollisti nopean kulkemisen potki-
malla maasta vauhtia (kreivi de Sivrac 1791)

− etuhaarukka, joka mahdollisti ohjauksen (Karl Drais von Sauerbonn 1815)

− polkimet ja kammet, jotka mahdollistivat voimansiirron suoraan jaloista pyöriin
(Kirkpatrick Macmillan 1839 (takavetoinen), Pierre ja Ernest Michaux 1861 (etuve-
toinen))

− ketjut kampien sijaan (Henry Lawson 1877 (takavetoinen, ns. turvallisuuspyörä),
John Starley 1885 (kaikki nykyisen pyörän tunnusmerkit))

− ilmarengas, joka mahdollisti suuren nopeuden ja mukavuuden (John Dunlop 1889)

− vapaanapa, joka mahdollisti jalkojen pitämisen polkimilla myös alamäissä (Ernst
Sachs 1894).

Kuva 7 Starleyn ”Rover Safety” -polkupyörä vuodelta 1885 sisälsi kaik-
ki nykyisen peruspolkupyörän tunnusmerkit (Ministry of Trans-
port,… 1999, 10, alkuperäinen kuvalähde: C.F. Counter (1955),
The History and Development of cycles, Part 1, Her Majesty’s
Stationary Office).

Suomeen ensimmäiset polkupyörät tulivat vuonna 1869 (Kuva 1990, 10). Vuon-
na 1896 koko maassa arvioitiin olevan 4 000 pyörää, joista Helsingissä 2 200
(Kuva 1988, 26–27). Polkupyörien määrä alkoi kuitenkin nousta hyvin nopeasti
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kuten kuva 8 osoittaa. Polkupyörien teollinen valmistus alkoi Suomessa 1900-
luvun alussa (Kuva 1988, 45).

Alankomaihin ensimmäiset pyörät tulivat vuonna 1867, ja pyöräteollisuus alkoi
pian tämän jälkeen. Vuonna 1896 valmistettiin noin 20 000 pyörää. Vuoden 1910
jälkeen vuosittainen pyörätuotanto Alankomaissa oli 30 000–40 000. (Ministry of
Transport,… 1999, 11–13.) Pyörien määrän kehitys Alankomaissa on esitetty
kuvassa 9.
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Kuva 8 Polkupyörä- ja henkilöautokannan sekä ajoneuvotiheyksien ke-
hitys Helsingissä vuosina 1900–1999. (Taulukko liitteessä 1.)
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Yhdysvalloissa oli vuonna 1900 jo 10 miljoonaa polkupyörää mutta vain 4000
autoa (Jakle 1994, 296/Kalanti 1998, 12). Yhdysvallat oli pyörien suurin tuotta-
jamaa. Siellä valmistettiin vuonna 1896 noin miljoona polkupyörää, eli lähes
puolet maailman polkupyöristä (Ministry of Transport,… 1999, 12). Kaiken
kaikkiaan maailmassa valmistettiin kyseisenä vuonna 2,3 miljoonaa pyörää.

Aluksi pyöräily oli vain rikkaiden harrastus, koska polkupyörät olivat kalliita.
Esimerkiksi Helsingissä poliisilaitoksen ylläpitämä pyörärekisteri on ajan Kuka
kukin on? -luettelo. Nuorekas yläluokka kokoontui Esplanadeille ajelemaan ja
näyttämään itseään sekä pyöriään 1890-luvun puolivälissä. (Kuva 1990, 10–11.)

Alankomaissa pyöräily pelkästään rikkaiden ylellisenä huvittelumuotona loppui
noin 1890, josta lähtien työläisilläkin oli mahdollisuus hankkia polkupyörä pie-
nentyneiden tuotantokustannusten vuoksi (Ministry of Transport,… 1999, 14).
Tämän jälkeen pyöräily alkoi dominoida ajoneuvoliikennettä. Vuonna 1916 pyö-
räilyn osuus ajoneuvoliikenteestä oli 75 prosenttia (taulukko 7).

Taulukko 7 Pääteiden ajoneuvoliikenteen jakauma Alankomaissa vuosina
1908–1932 (Ministry of Transport,… 1999, 15, 19).

1908 1916 1923 1926 1929 1932
Moottoriajoneuvot 1 % 4 % 11 % 22 % 28 % 39 %
Moottoripyörät 1 % 2 % 5 % 4 % 4 % 5 %
Pyörät 62 % 75 % 74 % 66 % 64 % 54 %
Käsirattaat, kottikärryt ym. 8 % 4 % 2 % 2 % 1 % 0 %
Muut ajoneuvot 27 % 15 % 8 % 6 % 3 % 2 %

Muut kuin pyöräilyn harrastajat suhtautuivat uuteen kulkupeliin epäilevästi, ja
pyöräily saikin osakseen paljon vastustusta. Sen sanottiin olevan epäterveellistä,
ja pyöräilijöitä pidettiin moukkina, jotka pelottelivat hevosia ja ihmisiä, pöllytti-
vät ja levittivät mutaa ja kulkivat liian lujaa. Vuonna 1888 Iso-Britannian hallitus
vaati pyöriin asennettavaksi kellon, joka helisemällä kertoi ihmisille pyörän ole-
van tulossa. New Yorkissa pyöräilijöitä ei päästetty laillisesti kaduille ennen
vuotta 1887. (Lay 1992, 144.)

3.2 Halpa ja suosittu hyötykulkuneuvo

Vaikka pyöräily alkoi Alankomaissa yleistyä koko kansan keskuudessa jo vuo-
desta 1890 lähtien, niin varsinaisen kultakauden voidaan katsoa sijoittuvan niin
Alankomaissa kuin Suomessakin ja yleisesti Euroopassa ajanjaksolle 1920–1950
(Ministry of Transport,… 1999, 9; Bruhèze 2000; Masonen & Hänninen 1999,
204).
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Polkupyörien valmistuksen tehostuessa ja hintojen aletessa pyörästä tuli keski-
luokan ja työläisten kulkuneuvo. Pyörä oli halvempi kuin hevonen ja moninker-
taisti ennen jalkaisin liikkuneiden ihmisten toimintapiirin, jolloin työ- ja vapaa-
ajan mahdollisuudet kasvoivat (Kuva 1990, 11; Lay 1992, 143–144). Jos rautatie
oli vilkastuttanut elämää ja avannut uusia mahdollisuuksia valtakunnallisella ta-
solla, niin polkupyörä oli ensimmäinen liikenneväline, joka vilkastutti elämää
paikallisella tasolla (Sachs 1992, 104). Käytännöllisyyden ja nopeuden lisäksi
pyörässä viehätti myös itsenäisyys ja riippumattomuus (Sachs 1992, 101–104;
Kuva 1990, 11; Masonen & Hänninen 1999, 203–204). Sama piirre viehätti
myöhemmin autoissakin. Pyöräilyn suosioon vaikutti myös se, että se yleistyi
juuri kaupungistumisen, tiiviin rakentamisen ja teollistumisen aikana, eli toisin
sanoen modernin yhteiskunnan rakentumisen alkuvaiheessa (Ministry of Trans-
port,… 1999, 26). Modernille yhteiskunnalle oli ominaista kodin ulkopuolella
tehtävän palkkatyön lisääntyminen, jolloin myös työmatkat luonnollisesti li-
sääntyivät. Polkupyörästä tulikin merkittävä työmatkojen kulkutapa.

Kuva 10 Polkupyörä laajensi ihmisten toimintapiiriä erityisesti maaseu-
dulla (Kuva 1988, 117, alkuperäinen kuvalähde: museovirasto,
historian kuva-arkisto).

Pyöräilyllä yksilöllisenä ja riippumattomana kulkutapana oli merkitystä erityi-
sesti naisten tasa-arvopyrkimyksille. Konkreettisen ”korsetista vapautumisen”
lisäksi pyöräily lisäsi naisten liikkuvuutta ja oli uuden, vapaan ja riippumattoman
naisen symboli (Sachs 1992, 104). Tätä kuvastaa hyvin erään naisen kommentti
vuodelta 1896 (Mozer 1999):

Let me tell you what I think of bicycling. I think it has done more to
emancipate women than anything else in the world. I stand and rejoi-
ce every time I see a woman ride by on a wheel. It gives woman a fee-
ling of freedom and self-reliance.
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Suomessa oli varsin tavallista polkea toistasataa kilometriä pitkiä taipaleita, eten-
kin seuduilla, joilla ei ollut mahdollista käyttää kaupunkimatkoihin laivaa, junaa
tai linja-autoa. Erityisesti Pohjanmaalla pyörä oli suosittu. (Masonen & Hänninen
1999, 203–204.) Suomessa Tie- ja vesirakennushallitus laski liikennettä ensim-
mäisen kerran ajoneuvon tarkkuudella vuonna 1924 (Masonen & Hänninen 1999,
193). Kyseisen laskennan tuloksia on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8 Kulkutapaosuuksia (%) Suomessa neljässä pisteessä vuonna
1924. Suluissa on esitetty osuudet jalankulkijat mukaan lukien.
(Masonen & Hänninen 1999, 193.)

Helsinki-
Vanhakaupunki

Jyväskylä-
Korpilahti

Joensuu-
Kuopio

Kauhava-
Lappajärvi

Yhteensä

Hevosajoneuvot 43 (34) 74 (30) 52 (18) 66 (42) 55 (30)
Autot 30 (24) 6 (2) 14 (5) 1 (1) 17 (9)
Moottoripyörät 5 (4) 1 (1) 3 (1) 0 (0) 3 (2)
Polkupyörät 22 (17) 19 (8) 30 (10) 33 (21) 26 (14)
Jalankulkijat (22) (59) (66) (37) (44)
Yhteensä (kpl) 948 (1208) 304 (742) 356 (1056) 523 (828) 2131 (3834)

Kuvassa 11 on esitetty pyöräliikenteen osuuden kehitys Helsingissä vuodesta
1930 eteenpäin, josta lähtien on saatavissa liikennelaskentatietoja. Pyöräilyn
huippukautena 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa pyöräilyn osuus ajoneuvolii-
kenteestä (poikkileikkauslaskennoista) kohosi noin 30 prosenttiin. Oulussa pyö-
räilyn osuus on todennäköisesti ollut 1930–1940-luvulla vilkkaiden hollantilais-
ten pyöräilykaupunkien tasolla eli 70–90 prosenttia ajoneuvoliikenteestä, koska
vuosien 1960–2000 kehityskin muistuttaa näiden kyseisten kaupunkien kehitystä
(vertaa kuvia 11 ja 12). Pyöräilyn kasvun voi todeta myös polkupyörien määrän
kehityksestä (kuva 8).

Koko Suomen tasolla ei ole olemassa (tai en ainakaan löytänyt) tilastoja polku-
pyörien määrän kehittymisestä ennen vuotta 1980 (ks. kuva 14). Leino (1935)
kuitenkin mainitsee Tielehdessä pyöriä olleen Suomessa noin 400 000 ilmeisesti
artikkelin kirjoittamisen aikoihin. Jotakin polkupyörien määristä Suomessa voi
päätellä myös suurista myyntimääristä: vuosina 1936–1938 myytiin keskimäärin
135 000 pyörää vuodessa ja vuonna 1938 jopa 160 000 pyörää (Kuva 1988, 116).
Vasta 1950-luvulla pyörien vuosittaisessa myynnissä rikottiin näitä ennätyksiä
(Kuva 1988, 115). Kysyntä ei myöskään ollut pyörämyynnin rajoittajana ennen
kuin vasta 1950-luvun lopulla (Kuva 1988, 196). Lamavuosina 1930-luvulla pyö-
räteollisuus ja -kauppa selvisivät hyvin verrattuna moneen muuhun toimialaan,
koska kulkuneuvoja joka tapauksessa tarvittiin ja pyörä oli usein ainoa ja halvin
vaihtoehto (Kuva 1988, 113). Myös tavarapyörän arvo nousi huimasti polttoai-
neen säännöstelyn alettua sodan ja pulan aikana (Kuva 1988, 151).
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noista) Helsingin niemen rajalla ja Oulun keskustan kehällä
vuosina 1930–2000. (Taulukko  liitteessä 2.)

Kuva 12 Pyöräilyn osuus (%) ajoneuvoliikenteen matkoista vuosina
1920–1995 yhdeksässä länsieurooppalaisessa kaupungissa
(Bruhèze 2000).
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Joissakin hollantilaisissa kaupungeissa pyöräilyn osuus ajoneuvoliikenteen mat-
koista lähenteli jopa 90 prosenttia 1940-luvun paikkeilla (kuva 12). Pääteillä pyö-
räilyn osuus sen sijaan laski 70 prosentista 50 prosenttiin tultaessa 1930-luvulle
(taulukko 7). Tämä johtui siitä, että henkilöautot alkoivat yleistyä voimakkaasti
1920-luvun puolesta välistä alkaen (Ministry of Transport,… 1999, 18). Kuiten-
kin pyöräily säilytti valta-aseman aina 1950-luvulle asti, ja autojen määrä oli hy-
vin vähäinen verrattuna pyörien määrään (kuva 9). Myös pyörien tuotanto
Alankomaissa oli kasvanut vuoteen 1930 mennessä 400 000 pyörään vuodessa
(Ministry of Transport,… 1999, 18).

Yhdysvalloissa pyöräily oli kääntynyt laskuun jo hyvin aikaisin 1900-luvulla
(Forester 1994, 17). Siellä pyörätiheys vuonna 1928 oli 14 pyörää tuhatta asu-
kasta kohti, kun Alankomaissa vastaava luku oli 308 ja Helsingissä 240 (vuonna
1930) (ks. kuvat 8 ja 9, liite 1 sekä Ministry of Transport,… 1999, 19). Autoti-
heys Yhdysvalloissa oli puolestaan jopa 168 autoa tuhatta asukasta kohti (kuor-
ma-autot mukaan lukien) (Ministry of Transport,… 1999, 19). Yhdysvalloissa jo
55 prosenttia perheistä omisti auton vuonna 1927, kun saksalaisista vielä vuonna
1932 vain yksi prosentti omisti auton (Sachs 1992, 33; Kalanti 1998, 21). Ruot-
sissa puolestaan oli sekä paljon pyöriä (256 pyörää/1000 asukasta) että autoja
(111 autoa/1000 asukasta) (Ministry of Transport,… 1999, 19).

Pyöräilyn keskiluokkaistuminen siis ”räjäytti” pyöräilymäärät ja mahdollisti sa-
malla tasa-arvoisemmat liikkumismahdollisuudet eri yhteiskuntaluokille, mikä
sopi hyvin 1900-lukulaiseen tasa-arvoaatteeseen (Lay 1992, 143). Mutta keski-
luokkaistumisella oli myös kääntöpuolensa, kun tarkastellaan pyörän ja auton
kilpailua. Yhdysvaltojen kehitys on tästä hyvä esimerkki. Siellä pyöräilyn keski-
luokkaistuessa yläluokka hylkäsi sen epämuodikkaana urheilumuotona ja huvina
jo hyvin aikaisin 1900-luvulla (Forester 1994, 17). Polkupyörä miellettiin vain
koulupoikien kulkupeliksi tai harrastusvälineeksi (Forester 1994, 17). Myös Eu-
roopassa yläluokka hylkäsi pyörän melko aikaisin. Ero Euroopan ja Yhdysvalto-
jen välillä oli siinä, että Yhdysvalloissa pyöräilystä ei koskaan tullut keskiluokan
massakulkumuotoa, koska auto yleistyi siellä niin nopeasti (Forester 1994, 16).
Euroopassa myös maailmansodilla oli vaikutusta pyöräilyn suosion pidempään
kestoon, koska polttoaineen puutteen vuoksi pyörä oli elintärkeä kulkuneuvo so-
dan aikana (Kuva 1990, 11). Vaikka sodat pitkittivätkin pyöräilyn suosiota, ne
vahvistivat valitettavasti samalla pyörän asemaa pienituloisten ja köyhien kulku-
välineenä.

3.3 Autoistuminen ja pyöräilyn vähentyminen

Euroopassa pyöräilyn kultakauden voidaan sanoa päättyneen 1950-luvun lopussa
tai 1960-luvun alussa, kun henkilöautoliikenne alkoi kasvaa räjähdysmäisesti.
Henkilöauto sekä synnytti uutta liikennettä että korvasi muita liikennemuotoja
(ks. kuva 13). Henkilöautojen määrä kasvoi vuosina 1950–1975 139 000:sta 3,4
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miljoonaan. Silti pyöriä oli moninkertaisesti enemmän kuin autoja (kuva 9).
Henkilöautoistumisen lisäksi pyöräilymäärien vähenemiseen vaikuttivat myös
mopojen suosio, kaupunkien kasvu ja hajautuminen, tuotantorakenteen ja
-tapojen muutokset sekä tulotason kasvu (Ministry of Transport,… 1999, 29).

Suomen ja Helsingin polkupyörämääristä ei löydy tilastoitua tietoa 1950- ja
1960-luvuilta. Alankomaissa ainakin polkupyörätiheys notkahti jonkun verran,
mutta pyörien absoluuttisesta määrästä ei ole tietoa (kuva 9). Voidaan olettaa,
että kehitys oli Suomessa vastaavanlainen.
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Kuva 13 Eri kulkumuotojen liikennesuoritteiden kehitys Alankomaissa
1950–1998 (Ministry of Transport,… 1993, 34–35; 1999, 27).

Helsingin niemen rajalla pyöräilyn osuus ajoneuvoliikenteestä vuoden 1965 lii-
kennelaskennoissa oli yhden ja kahden prosentin välillä (kuva 11). Todellista
pyöräilyn määrää ja osuutta on kuitenkin vaikea arvioida, koska pyöräilymääriä
seurattiin siihen aikaan hyvin satunnaisesti (ks. liite 2). Myöskään Alankomaista
ei ole saatavissa tarkkoja tietoja pyöräilyn osuuksista tänä aikana. Kuvassa 12 on
kuitenkin arvioitu pyöräilyn osuuden kehitystä sekä hollantilaisissa että muuta-
massa muussa länsieurooppalaisessa kaupungissa. Vaikka Alankomaissa ja esi-
merkiksi Kööpenhaminassa pyöräilyn osuus oli alhaisimmillaankin 10–30
prosenttia, olivat muutokset Helsingissä ja muissa länsieurooppalaisissa kaupun-
geissa hyvin samansuuntaisia: lähtötasosta riippumatta pyöräilyn osuus laski län-
sieurooppalaisissa kaupungeissa 1970-luvun alkuun mennessä vähintään puoleen
ja monesti noin kolmannekseen tai ylikin kultakauden ajoista. Helsingin pyöräi-
lyosuuden kehitys muistuttaa Manchesterin tai Baselin pyöräilyosuuksien kehi-
tystä (vertaa kuvia 11 ja 12). Oulussa sen sijaan pyöräiltiin 1960-luvullakin
paljon. Siellä pyöräilyn osuus ajoneuvoliikenteestä oli samaa luokkaa kuin vilk-
kaimmissa hollantilaisissa pyöräilykaupungeissa (vertaa kuvia 11 ja 12). Kuiten-
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kin pyöräilyn osuus ajoneuvoliikenteestä laski Oulussakin voimakkaasti 1960-
luvulla.

Kaikista henkilöliikenteen matkoista pyöräilyn kulkutapaosuudeksi arvioitiin 0,3
prosenttia Helsingissä vuonna 1970 (Lehtonen 1974, 17). Lahdessa vastaavan
osuuden arvioitiin olevan 7,6 prosenttia ja Jyväskylässä 10 prosenttia vuonna
1969 (Lehtonen 1974, 17). Oulussa pyöräilyn kulkutapaosuudeksi saatiin vuonna
1962 jopa 42 prosenttia (Oulun tiepiiri ym. 1995, 16; taulukko 9).

3.4 Pyöräilyn uusi suosio

Pyöräily kääntyi uudestaan lievään kasvuun 1970-luvulta alkaen. Pyöräilystä in-
nostuttiin uusien pyörämallien, erityisesti vaihdepyörien myötä (Kuva 1988,
257–259; Forester 1994, 14). Suomessa polkupyörien määrä ja myynti kääntyi
nousuun jo 1960-luvun loppupuolella kuntoiluinnostuksen vuoksi (Kuva 1988,
255; kuva 14). 1960-luvun alussa kuntoilua pidettiin nuorten ja urheilullisten
miesten harrastuksena, mutta 1970-luvulle tultaessa kuntoilu ja liikunta käsitet-
tiin kaikille tarpeellisena (Kuva 1988, 257). 1990-luvulla vastaavasti maastopyö-
rät lisäsivät pyöräilyn suosiota.
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Kuva 14 Polkupyörien määrän kehitys Suomessa (Kuva 1998; Leino
1953; Suomen Tieyhdistys 1960; 1970; 1999).

Helsingin niemen rajalla pyöräilyn osuus ajoneuvoliikenteen poikkileikkauslas-
kennoista oli vuonna 2000 jo noin 7 prosenttia (kuva 11). Pyöräilyn osuutta kai-
kista henkilöliikenteen matkoista (eli kulkutapaosuutta) on alettu arvioida
Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 1970-luvulta lähtien. Koska eri vuosien tutki-
mukset eroavat toisistaan, kulkutapaosuudet vaihtelevat huomattavasti eikä lu-
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kuja voi aivan suoralta käsin verrata toisiinsa. Taulukkoon 9 on kuitenkin koottu
eri vuosina ja eri tutkimuksissa arvioituja pyöräilyn kulkutapaosuuksia Suomes-
sa, pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

Vaikka pyöräilyn kulkutapaosuus pääkaupunkiseudulla vuonna 1988 ja 2000 oli
keskimäärin 7 prosenttia, vaihteli pyöräilyn osuus eri alueiden välillä voimak-
kaasti. Kantakaupungin sisäisistä matkoista pyöräilyn osuus oli vuonna 1988
vain 3 prosenttia, mutta vuonna 2000 kuitenkin 7 prosenttia. Pyöräilyn osuus
kasvoi vuodesta 1988 vuoteen 2000 myös kantakaupungin ja muun seudun väli-
sillä matkoilla yhdestä prosentista kolmeen prosenttiin. Sen sijaan tyypillisesti
kantakaupunkia suuremman pyöräilyosuuden omaavilla alueilla Espoossa, Kau-
niaisissa, Vantaalla ja Helsingin esikaupunkialueilla pyöräilyn osuus laski 12
prosentista 10 prosenttiin vuodesta 1988 vuoteen 2000. (YTV 2001a.) Toisin sa-
noen pyöräilyn kulkutapaosuus on kasvanut kantakaupungin sisäisillä ja kanta-
kaupungin ja muun seudun välisillä matkoilla, mutta laskenut kantakaupungin
ulkopuolisten alueiden sisällä.

Varsinaisten henkilöliikennetutkimusten lisäksi YTV teetti vuonna 1997 pyörä-
liikennetutkimuksen, jonka mukaan pyöräilyn kulkutapaosuus oli pääkaupunki-
seudulla keskimäärin jopa 17, kantakaupungissa 14, Helsingin esikaupunki-
alueilla 16, Espoossa ja Kauniaisissa 19 ja Vantaalla jopa 20 prosenttia (YTV
1998, 51). Tosin tämä tutkimus tehtiin kesä-elokuussa toisin kuin varsinaiset
henkilöliikennetutkimukset, jotka tehdään syys–lokakuussa. Muutenkin erityisen
lämpimät säät vaikuttivat tämä tutkimuksen suuriin pyöräilyosuuksiin.

Oulussa pyöräilyn kulkutapaosuus on edelleen Suomen oloissa erityisen suuri: 25
prosenttia toukokuussa vuonna 1994 (Oulun tiepiiri ym. 1995, 16). Pyöräilyn
osuuden kehitystrendi on kuitenkin Oulussa ollut koko ajan laskeva 1960-luvulta
lähtien, toisin kuin Helsingissä, jossa pyöräilyn osuus lähti uuteen nousuun 1970-
luvulla (ks. kuva 11 ja taulukko 9). Oulun kehitykseen vaikuttaa todennäköisesti
henkilöautoliikenteen ja seudun voimakas kasvu sekä yhdyskuntarakenteen ha-
jaantuminen.

Koko Suomen tasolla pyöräilyn osuus ei ole kasvanut sitten 1970-luvun. Itse
asiassa pyöräilyn osuus on ollut laskemaan päin. Pyöräilyn osuuden pitäisi ni-
mittäin pikemminkin kasvaa kuin pienentyä, jos tutkimukseen otetaan mukaan 6–
12-vuotiaat (tai 6–17-vuotiaat verrattaessa vuoden 1992 tutkimukseen) kuten
viimeisimmässä henkilöliikennetutkimuksessa on tehty, sillä pyöräilyn osuus on
suurin nimenomaan alle 18-vuotiailla (23 % 6–12-vuotialla ja 24 % 13–17-
vuotiailla) (LVM 2001a, 10)). Pyöräilyn kulkutapaosuus vuonna 1999 on kuiten-
kin jopa näin laskettuna alhaisempi kuin vuosien 1974, 1980 ja 1986 tutkimuk-
sissa, joissa mukana olivat ainoastaan 13–64-vuotiaat. Jos vuoden 1999
tutkimuksesta lasketaan vain 13–64-vuotiaiden osuus,  pyöräilyn kulkutapaosuu-
deksi saadaan vain 8 prosenttia (LVM 2001a, 10) eli huomattavasti vähemmän
kuin vuonna 1974, 1980 tai 1986.
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Taulukko 9 Pyöräilyn osuuksia henkilöliikenteen matkoista ja matkasuorit-
teesta Suomessa (TVH 1977; Tielaitos 1993; LM 1999a; LVM
2001a; HELKO 1977; YTV 1991; 2001a; Kaartokallio 1997;
Lilleberg & Puttonen 1993; Lilleberg & Hellman 1999; Oulun
tiepiiri ym. 1995).

Henkilöauto Joukkoliikenne Pyöräily Kävely
Kulkutapajakauma (matkaa/hlö/vrk) Suomessa keskimäärin
1974 (13–64 v.) 44 % 15 % 12 % 25  %
1980 (13–64 v.) 47 % 12 % 16 % 22 %
1986 (13–64 v.) 58 % 11 % 12 % 18 %
1992 (18–70 v.) 70 % 8 % 7 % 13 %
1999 (yli 6 v.) 54 % 9 % 11 % 24 %
Matkasuoritteiden (km/hlö/vrk) jakauma Suomessa keskimäärin
1974 (13–64 v.) 64 % 17 % 4 % 2 %
1980 (13–64 v.) 69 % 22 % 4 % 2 %
1986 (13–64 v.) 75 % 19 % 3 % 2 %
1992 (18–70 v.) 81 % 13 % 1 % 1 %
1999 (yli 6 v.) 64 % 28 % 2 % 2 %
Kulkutapajakauma (matkaa/hlö/km) eri kokoisissa kunnissa vuonna 1999
Pääkaupunkiseutu 41 % 23 % 5 % 27 %
yli 50 000 as 51 % 8 % 11 % 27 %
20 000–50 000 as 55 % 3 % 13 % 25 %
8 000–20 000 as 60 % 2 % 13 % 19 %
alle 8 000 as 60 % 3 % 11 % 19 %
Kulkutapajakauma (matkaa/hlö/vrk) pääkaupunkiseudulla
1976* 35 % (2 %) 35 % (65 %) 4 % (2 %) 24 % (28 %)
1988 46 % 32 % 7 % 15 %
1995 46 % 28 % 9 % 16 %
2000 44 % 26 % 7 % 22 %
*) Ensimmäinen luku on autollisten ruokakuntien ja sulkeissa oleva autottomien ruoka-
kuntien. Luvut laskettu vain työ-, koulu- ja opiskelumatkoista.
Kulkutapajakauma (matkaa/hlö/vrk) Helsingin niemen rajan poikkileikkauslaskennoissa
1992 38 % 51 % 2 % 9 %
1998 37 % 54 % 3 % 7 %
Kulkutapajakauma (matkaa/hlö/vrk) Oulussa
1962 (yli 7 v.) 17 % 9 % 42 % 27 %
1989 (18–70 v.) 51 % 5 % 26 % 17 %
1994 (18–70 v.) 56 % 2 % 25 % 14 %

Alankomaissa pyöräilyn osuus alkoi nousta vasta 1970-luvun puolivälissä, kun
Suomessa (tai ainakin Helsingissä) nousu oli alkanut jo 1960-luvun lopussa tai
1970-luvun alussa (vertaa kuvia 11 ja 12). Vuosittainen pyöräilysuorite nousi
Alankomaissa 35 prosenttia vuosina 1976–1983 (Ministry of Transport,… 1999,
38). Taulukkoon 10 on koottu pyöräilyn kulkutapa- ja matkasuoriteosuuksia
Alankomaissa.
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Taulukko 10 Pyöräilyn osuuksia henkilöliikenteen matkoista ja matkasuorit-
teesta Alankomaissa (Ministry of Transport,… 1999; 1993;
Centraal Bureau voor de Statiestiek 2001).

Henkilöauto Joukkoliikenne Pyöräily Kävely
Kulkutapajakauma (matkaa/hlö/vrk) Alankomaissa keskimäärin
1980 46 % 5 % 28 % 19 %
1986 47 % 5 % 28 % 18 %
1990 47 % 5 % 29 % 17 %
1995 48 % 5 % 28 % 17 %
2000 49 % 5 % 26 % 19 %
Matkasuoritteiden (km/hlö/vrk) jakauma Alankomaissa keskimäärin
1986 73 % 12 % 9 % 3 %
1990 73 % 8 % 9 % 2 %
1994 72 % 10 % 9 % 3 %
1998 73 % 10 % 8 % 2 %
Kulkutapajakauma (matkaa/hlö/km) eri tyyppisissä kaupungeissa 1992
maaseutukunnat 53 % 4 % 27 % 13 %
kaupunkimaiset
maaseutukunnat

53 % 5 % 27 % 14 %

kaupungit 44 % 8 % 27 % 19 %
Kulkutapajakauma (matkaa/hlö/vrk) eri kaupungeissa 1986/1990
Amsterdam 36 % 15 % 21 % 26 %
Utrecht 38 % 9 % 29 % 22 %
Breda 51 % 5 % 26 % 18 %
Zwolle 46 % 3 % 34 % 15 %

Kuten Suomessa myös Alankomaissa pyöräilyn kulkutapaosuus on ollut jossain
määrin laskeva tarkasteltaessa vuosia 1980–2000 (ks. taulukko 10). Alankomais-
sa osuus on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Alankomaissa ei
myöskään ole yhtä suuria eroja eri kokoisten tai tyyppisten kuntien välillä kuin
Suomessa. Korkeimmat pyöräilyn kulkutapaosuudet vuonna 1995 olivat Zwollen
(40 %), Groningenin (39 %), Goudan (36 %), Leidenin (36 %), Enscheden
(36 %) ja Delftin (35 %) kaupungeissa (Ministry of Transport,… 1999, 85). Al-
haisimmillaankin pyöräilyn kulkutapaosuus oli 10 prosenttia (Kerkradessa)
vuonna 1995 (Ministry of Transport,… 1999, 85).

Myös yhdysvalloissa pyöräily lisääntyi 1970-luvulla. Lapset olivat Yhdysvalto-
jen uuden pyöräilybuumin moottoreita 1970-luvulla, kun he keksivät, että pyö-
rällä pääsee kätevästi liikkumaan itsenäisesti hajanaisissa esikaupungeissa, joissa
kävelymatkat muodostuvat liian pitkiksi (Forester 1994, 18). Tämän jälkeen pyö-
räilystä innostuivat ruuhkatonta ja vapaata ajamista kaipaavat sekä kuntoilijat ja
ympäristönsuojelijat (Forester 1994, 19). Vaikka pyöräilyn kulkutapaosuus Yh-
dysvalloissa on edelleen alle yhden prosentin, ovat pyörämatkojen määrä ja kul-
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kutapaosuus joka tapauksessa kasvaneet hitaasti sitten 1970-luvun (taulukko 11).
Absoluuttisesti pyöräilyn määrä on jopa kaksinkertaistunut vuosina 1977–1995.

Taulukko 11 Pyörämatkojen määriä ja eri kulkutapojen osuuksia Yhdysval-
loissa eri vuosina (Pucher ym. 1999).

1977 1983 1990 1995
Pyörämatkat 1 476 000 2 078 000 2 030 000 3 141 000
Pyöräilyn kulkutapaosuus 0,6 % 0,8 % 0,7 % 0,9 %
Henkilöauton           ” 83,9 % 85,0 % 87,1 % 89,3 %
Joukkoliikenteen     ” 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 %
Kävelyn                   ” 9,3 % 8,5 % 7,2 % 5,5 %

Vaikka pyöräilyn määrä ja osuudet ovat kasvaneet sitten 1960-luvun, niin muu-
tokset vuosina 1970–2000 ovat olleet kovin pieniä verrattuna jyrkkään nousuun
1900-luvun alussa ja laskuun 1960-luvulla. Kuvista 11 ja 12 voisikin päätellä,
että pyöräilyn osuus on kenties stabiloitumassa suurin piirtein sille tasolle, jolla
se on 1990-luvulla ollut, jos liikennejärjestelmän kehityksessä ja suunnittelussa
ei tapahdu merkittäviä muutoksia.
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4 Pyöräilyn asema ennen itsenäistä
liikennesuunnittelua

4.1 Liikennesuunnittelun lähtökohtia

Liikennesuunnittelun ensimmäisessä historiallisessa vaiheessa, jolla tarkoitan
aikaa ennen 1950-lukua, liikennesuunnittelu ei ollut oma itsenäinen  ammatti-
alansa siinä mielessä kuin se nykyään ymmärretään. Pikemminkin liikennesuun-
nittelu oli itsessään vain yksi osa-alue yhdyskuntien ja väylien suunnittelussa.
Suomen tienpidon – ja yleisesti liikennesuunnittelun – perustukset sekä hallin-
nolliselta että tekniseltä kannalta muodostuivat kuitenkin tänä aikana (Rytilä
1992, 9). Liikennesuunnittelun perustusten voidaan katsoa syntyneen seuraavilla
alueilla, joita voidaan jossain määrin kutsua myös liikennesuunnittelun osa-
alueiksi ennen itsenäistä liikennesuunnittelua:

− alueellisten yhteyksien suunnittelu

− kaupunkien katuverkon suunnittelu

− liikenteen ohjaus ja sääntely

− väylien tekninen ja rakenteellinen suunnittelu.

Alueellisten yhteyksien suunnittelu lähti toiminnallisesta tarpeesta: miten
päästä tai kuljettaa tavaroita alueelta toiselle? Himanen (1992, 6) kutsuu tätä iki-
aikaisen eli perinteisen liikenneongelman ratkaisemiseksi. Ongelmana olivat siis
pitkät etäisyydet, ja niiden voittamista tarvittiin ennen teollistumisen ja kaupun-
gistumisen aikaa pääasiassa kaupankäyntiä, hallintoa ja sodankäyntiä varten.
Alueellisia yhteyksiä on suunniteltu valtion tasolla jo kauan, ja tätä varten on pe-
rustettu hallinnollisia organisaatioita (esim. Seppinen 1992; Rytilä 1992). Rauta-
tiet ja kanavat olivat tämän ns. kulkulaitostoiminnan pääasiallisia kiinnostuksen
kohteita siihen asti kunnes autoistuminen oli edennyt niin pitkälle, että myös tei-
den ylläpitoon tuli kiinnittää huomiota valtion tasolla (Seppinen 1992, 61, 66,
83). Alueellisten yhteyksien tai väylien suunnittelusta vastasivat tie- ja rautatiein-
sinöörit.

Kaupungeissa ei pitkään tarvinnut erikseen pohtia perinteistä liikenneongelmaa,
sillä yhteydet eli kadut muodostuivat ikään kuin automaattisesti rakennusten vä-
liin. Kyse oli vain siitä, miten muotoilla ne eli miten asettaa rakennukset suhtees-
sa toisiinsa. Siksi katuverkon suunnittelusta vastasivat arkkitehdit;
katuinsinöörit avustivat vain teknisissä yksityiskohdissa (Hankonen 1994, 280–
281). Kaupungeissa liikenne alkoi muodostaa erityisen suunnittelukysymyksen
vasta kun kaupunkeihin alkoi pakkautua niin paljon ihmisiä, että kaduilla syntyi
aikaisempaa enemmän tungosta ja vaaratilanteita. Tämä tapahtui teollistumisen
myötä 1800-luvun loppupuolella ja aluksi vain suurkaupungeissa. Lisäksi rauta-



50

teiden tulo kaupunkeihin kasvatti myös katujen liikennemääriä, erityisesti ase-
mien ja keskustojen välillä (Schivelbusch 1996, 155). Kaupunkien liikennesuun-
nittelu ei siis lähtenyt liikkeelle yhteyksien puutteesta tai etäisyyksien ongelmasta
kuten alueellisten yhteyksien suunnittelu, vaan sujuvuusongelmasta. Tätä voi-
daan kutsua – taas Himasen (1992, 6) termejä käyttäen – moderniksi liikenneon-
gelmaksi.

Samalla kuin liikkuminen paikasta toiseen ahtausongelman myötä vaikeutui, ka-
tujen kaupunginosia yhdistävä luonne korostui, erityisesti kaupalliseen toimin-
taan liittyen (vrt. perinteinen liikenneongelma). Erityisesti tämä näkyi paroni
Haussmannin Pariisin suunnitelmissa. Hänen tavoitteenaan oli nimenomaan tar-
jota hyvät liikenneyhteydet vilkkaalle ja tehokkaalle taloudelliselle toiminnalle,
eli mahdollisimman nopealle tavaroiden ja rahan kierrolle eri toimintojen ja
paikkojen välillä (Schivelbusch 1996, 159, 167–169; Sachs 1992, 163–164). Jos
kadut olivat aikaisemmin olleet enemmän osa elinympäristöä, niin Haussmannin
ajattelussa ja yleisesti teollistumisen ja kaupungistumisen myötä kadut alettiin
nähdä ensisijaisesti kaupungin osien yhdistäjinä ja tavaroiden, ihmisten ja rahan
kierron väylinä. Kierto puolestaan synnytti liikennettä: liikenne alettiin toisin
sanoen nähdä kaupungille elintärkeänä, verenkiertoon verrattavana elementtinä
(Schivelbusch 1996, 155–158). Liikenteestä käytetäänkin ranskankielessä usein
kiertoa tarkoittavaa sanaa (circulation).

Aikaisemmin, kun liikenteen ahtaushaittoja oli vähemmän, huomio kaupunkien
liikenteen hoidossa oli kiinnittynyt näiden muutamien yksittäisten häiriöiden
korjaamiseen (ks. Lay 1992, 184). Sen sijaan liikenteen hyötyihin alettiin kau-
pungeissa kiinnittää enemmän huomiota vasta liikenteen ongelmien tai haittojen
lisäännyttyä. Tässä muodossa liikenteen ja katujen luonne korostui entisestään
autoistumisen ja siitä seuranneen liikenteen nopeutumisen myötä 1900-luvun
alkupuoliskolla. Tästä huolimatta yhdyskuntasuunnittelu – ja sen osana katuver-
kon suunnittelu – oli ennen 1950–1960-lukua pääasiassa fyysistä design-
suunnittelua eikä toiminnallista planning-suunnittelua (Taylor 1998, 5, 17, 159).
Keskeistä tälle ajalle oli myös joukkoliikenteen suuri merkitys liikennesuunnit-
telussa (esim. Meurman 1947). Tämä johtui siitä, että lähiöiden rakentaminen ja
toimintojen eriyttäminen omille alueilleen oli tullut mahdolliseksi rauta- ja rai-
tiotieverkkojen myötä (ks. Meurman 1947, 106, 127; Schivelbusch 1996, 154).

Liikenteen ohjaus ja sääntely ovat myös lähtöisin pääasiassa kaupunkiliiken-
teestä, joka on aina vaatinut hallintaa jossain määrin (Lay 1992, 175–177, 304).
Liikenteen ohjauksen tarve lisääntyi kuitenkin erityisesti modernin liikenneon-
gelman ja kaupunkien kasvun myötä. Liikennesäännöt ja muut liikenteen ohjauk-
sen käytännöt olivat silti ennen autoistumistakin pääasiassa paikallisia (Seppinen
1992, 84). Esimerkiksi Helsingin kaupunki määräsi vuonna 1907 nopeusrajoituk-
seksi päivällä 15 km/h (Moisala 1983, 54). Liikennemerkit määriteltiin kansain-
välisesti vuonna 1908 ja etuajo-oikeus ja väistämissäännöt vuonna 1910 (Lay
1992, 186, 189). Suomessa autoliikenne alkoi näkyä lainsäädännössä 1920-
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luvulla kuten myös liikennemerkit kaduilla (Seppinen 1992, 84; Masonen &
Hänninen 1999, 209–210). Samoin liikennekasvatuksen tarve syntyi varsinaisesti
vasta autoistumisen myötä, ja autoilijajärjestöt vastasivat paljolti itse esimerkiksi
lasten liikennekasvatuksesta (Masonen & Hänninen 1999, 212). Liikenteen oh-
jaus oli enimmäkseen poliisin asia 1920-luvun puoliväliin asti (Lay 1992, 188).
Liikennepoliisin ammattikin on Suomessa lähtöisin 1920-luvulta (Masonen &
Hänninen 1999, 212).

Insinöörien osuus korostui autoliikenteen kasvun myötä. Itse asiassa liikennetek-
niikan alan juuret ovat paljolti juuri liikenteen, ja erityisesti kaupunkiliikenteen
ohjauksessa. Nimitettiinhän Layn (1992, 189) mukaan maailman ensimmäinen
virallinen liikenneinsinööri nimenomaan Pittsburgin kaupungin liikenneinsinöö-
riksi Yhdysvalloissa. Myös liikennetekniikan keskeinen perusosa-alue, liikenne-
virtateoria, syntyi nimenomaan liikennevalojen ja liittymien eli liikenteen
ohjauksen suunnittelun tarpeista kaupungeissa (Lay 1992, 328).

Liikenneinsinöörien edeltäjiä olivat väylien teknisestä ja rakenteellisesta
suunnittelusta vastaavat tie-, katu-, ja rautatieinsinöörit (esim. Wahlgren 1991).
Rautatietekniikka dominoi pitkään, kunnes autoliikenne lisääntyi ja teki tietek-
niikasta taas uudelleen tärkeää (Lönnroth 1939). Tieinsinöörit ottivat edellä mai-
nitut liikenteen ohjaukseen liittyvät tehtävät omakseen autoistumisen myötä.
Yhdysvalloissa liikennetekniikan eriytyminen alkoi Layn (1992, 188) mukaan jo
1920-luvulla, kun insinööri Arthur Tuttle totesi julkaisussaan vuonna 1924, että
insinöörien on aika ottaa ohjat käsiinsä, jotta kadut saataisiin vapautettua kasva-
neen autoliikenteen tarpeisiin. Euroopassa liikennetekniikka eriytyi varsinaisesti
vasta 1950-luvulla (luku 5.1), vaikka Suomessakin Lönnroth (1939) puhui lii-
kennetekniikasta tietekniikan osa-alueena jo 1930-luvulla. Tie- ja rautatieinsinöö-
rien osaamisalueeseen kuului hyvin varhain liikennetekniikan nykyisiä osa-
alueita kuten liikennelaskennat2, liikenteen kysyntäteoriat3 sekä liikenteen talou-
delliset kysymykset4.

Vaikka muodollisesti liikennetekniikan toimijat tulevat väylien teknisen ja ra-
kenteellisen suunnittelun alalta, niin liikennetekniikan synnyssä oli kuitenkin
kyse siitä, että liikenteelliset kysymykset eriytettiin kaikista edellä kuvatuista
neljästä ”emo-osa-alueestaan” ja yhdistettiin omaksi erilliseksi liikennetekniikan

                                           
2 Liikennelaskennat ovat Layn (1992, 177) mukaan saaneet alkunsa vuonna 1837 Irlannissa.
3 Vetovoimamallin kehitti Wienin rautatieliikenteen matkustajatilastojen avulla insinööri E. Lill vuonna
1891 (Leibbrand 1964, 155–156). Ruuhkautumiseen ja sen hallintaan liittyen ekonomisti Arthur Pigou
esitti jo vuonna 1920, että teiden kapasiteetin lisääminen lieventää ruuhkia vain aluksi, sillä pidemmällä
aikavälillä uudet tiet vain houkuttelevat lisää käyttäjiä. Hän myös esitti, että ruuhkautumista voidaan
käyttää yksityisen ja julkisen liikenteen tasapainottamiseen. (Lay 1992, 312.)
4 Suomen ensimmäiset liikennetekniikan alan tutkimukset (Teknillisen korkeakoulun rautatie- ja tietek-
niikan oppiaineessa) koskevat juuri liikennetaloutta: Reino Castrénin väitöskirja Valtion rautateiden ta-
riffipolitiikka vuodelta 1937 ja Reino Ajon väitöskirja Tampereen liikennealue vuodelta 1944 (Rytilä
1998; Wahlgren 1991).
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alaksi. Keskeisimmin liikennetekniikan sisältöön ovat vaikuttaneet kaupunkilii-
kenteeseen ja liikenteen ohjaukseen ja sääntelyyn liittyvät kysymykset eli mo-
derni liikenneongelma. Kuitenkin vanhin liikenteeseen liittyvä kysymys on
yhteystarve (perinteinen liikenneongelma), ja valtakunnallinen liikennehallinto ja
-suunnittelu on rakentunut tämän ongelman ympärille. Tämä puolestaan on tar-
koittanut sitä, että alueellisten yhteyksien suunnitteluun liittyvät kysymykset ovat
vaikuttaneet voimakkaasti liikennesuunnittelun tehtävien jäsentymiseen ja orga-
nisoitumiseen.

4.2 Pyöräilyn keskeinen rooli

4.2.1 Pyöräilijät aloitteentekijöinä

Vaikka liikennesuunnittelun institutionalisoitumista ja itsenäistymistä vei eteen-
päin ennen kaikkea autoliikenteen kasvu, pyöräilyllä ja pyöräilijöiden muodos-
tamilla etujärjestöillä oli monessa suhteessa aloitteentekijän rooli. Pyöräilijöillä
ja autoilijoilla oli nimittäin monia yhteisiä intressejä kuten teiden kunto, tienviitat
ja tiekartat. Monet autoalan järjestöt olivatkin alunperin alun perin pyöräilijöiden
järjestöjä.

Pyöräily-yhdistykset olivat vaatimassa teiden parannustoimenpiteitä jo niinkin
aikaisin kuin 1800-luvun lopussa (Jeffreys 1949/Lay 1992, 180). Britanniassa
kaksi kansallista pyöräilyklubia perusti vuonna 1886 järjestön nimeltä Roads Im-
provement Association. Hieman myöhemmin vuonna 1892 perustettiin Yhdys-
valloissa pyöräilijöiden ja maanviljelijöiden toimesta National League for Good
Roads, joka alkoi julkaista omien sanojensa mukaan maailman ensimmäistä pel-
kästään tienpitoon keskittyvää lehteä. Australiassa vastaava järjestö oli perustettu
vuonna 1890. Myöhemmin kyseiset järjestöt ottivat asiakseen autoilijoiden etujen
ajamisen. Alussa pyöräilijät ottivat itse asiassa innolla autoilijat vastaan, sillä
olivathan heidät intressinsä teiden kunnon suhteen samat. Voidaan siis hyvin sa-
noa, että pyöräily lopetti tieverkon kunnon huonontumisen, joka oli alkanut noin
1800-luvun puolessa välissä huomion käännyttyä maanteistä rautateihin. (Lay
1992, 180–181.)

Nämä alun perin pyöräilijöiden perustamat järjestöt ajoivat aktiivisesti myös tie-
asioiden keskitettyä hoitoa. Kuitenkin vasta autoilun lisäännyttyä aihe tuli kii-
reelliseksi, koska teiden kunto alkoi rappeutua nopeasti lisääntyneen
autoliikenteen myötä. (Lay 1992, 181.) Esimerkiksi Suomessahan valtio otti
hoitaakseen yleiset tiet vasta vuonna 1921. Tosin Suomessa pyöräilijöillä ei ollut
yhtä voimakasta vaikutusta tienpitoon kuin edellä tarkastelluissa maissa.

Pyöräily-yhdistyksiä voidaan hyvin kutsua modernien liikennemerkkien ensim-
mäisiksi kehittäjiksi 1800-luvun lopulla. Tyypillisimmät liikennemerkit olivat
”vaarallinen mäki” ja ”varoitus pyöräilijöille”. Suunnistamista varten Italian
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matkailukerho (Touring Club) pystytti 140 valurautaista nuolimerkkiä  Senigalli-
an lähistölle. Kun pyöräily-yhdistykset muuttuivat autoyhdistyksiksi, ne käyttivät
samoja merkkejä. (Lay 1992, 189.) Pyöräilyjärjestöt tekivät myös ensimmäiset
modernit tiekartat (Reader 1980 ja Lay 1984/Lay 1992, 144).

Lisäksi on muistettava, että auton on kulkuvälineenä paljon velkaa polkupyörän
tekniselle kehitystyölle: teräsvanteet, navat, kuulalaakerit, ketjut, vaihteistot, il-
marenkaat ja jännitettävät pinnat on alun perin kehitetty polkupyörää varten (Lay
1992, 144; Sachs 1992, 106). General Motors itse asiassa aloitti polkupyöräteol-
lisuudessa (Lay 1992, 144). Alankomaissa pyörä- ja autoteollisuuden liiton (Rij-
wiel en Automobiel Industrie) edeltäjä olikin vuonna 1893 perustettu
pyöräteollisuuden liitto (Rijwielindustrie) (Ministry of Transport,… 1999, 12).

Varhaiset pyörätiet

Joissakin maissa pyöräilijöiden intressit tienpidon suhteen eivät kohdistuneet
pelkästään olemassaolevien teiden parantamiseen vaan kokonaan uusien, erityis-
ten pyöräteiden – tai pikemminkin pyöräpolkujen – rakentamiseen. Pyörätien
idea juontaa juurensa jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Brooklynissa Yhdys-
valloissa rakennettiin 2 km mittainen pyörätie vuonna 1895 (Armstrong
1979/Lay 1992, 144). Alankomaissa pyöräilijöiden etujärjestö Algemene Neder-
landsche wielrijders Bond (ANWB) rakennutti yhdessä viranomaisten kanssa
vuosina 1899–1902 kokeilumielessä Bredan ja Tilburgin välisen tien molemmille
puolille mukulakivin päällystetyt pyörätiet 1,4 km matkalla. Alankomaissa ra-
kennettiin 1900-luvun alussa useita erillisiä pyöräteitä virkistystarkoitusta varten
erityisten ”pyörätieyhdistysten” toimesta (Ploeger 1990). (Ministry of Trans-
port,… 1999, 15–16.)

Pyöräpolkujen rakentamisen alkuperäinen syy oli tavallisten teiden huono kunto
ja pyöräretkeilyn tarpeet erityisesti maaseudulla (Forester 1994, 146, Ploeger
1990/Ministry of Transport,… 1999, 16). Maissa, joissa tiet olivat hyväkuntoisia
(esim. Britanniassa), ei rakennettu pyöräteitä (Forester 1994, 146). Turvallisuus
tai liikenteen sujuvuus eivät siis olleet ensimmäisten pyöräteiden rakentamisen
syynä vuosisadan alussa. Kaupungeissa pyöräteitä ei tarvittu, koska kadut olivat
tasaisempia. 1960-luvulle tultaessa Alankomaissa olikin rakennettu vain muuta-
ma kaupunkipyörätie (Forester 1994, 146).

Suomeen pyörätieajattelu kantautui pääasiassa Ruotsista ja Tanskasta vasta 1930-
luvulla, jolloin pyöräteiden rakentamisen perustelut olivat jo muuttuneet. Pyörä-
teitä pidettiin enenevässä määrin pyöräilijöiden turvallisuusongelman ja autolii-
kenteen sujuvuusongelman ratkaisuna. Ruotsissa teiden poikkileikkausmääräyk-
siä käsittelevän komitean mietinnössä vuodelta 1931 esiteltiin useita eri vaihto-
ehtoja pyöräteiden ja jalkakäytävien sijoittamiseksi (Lehto 1937). Pyöräteitä eh-
dotettiin rakennettavaksi lähinnä kaupunkien ja muiden suurempien
asutuskeskusten sisääntuloteiden varteen (Lehto 1937). Tukholmassa olikin
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suunniteltu kaikkien uusien sisääntuloteiden yhteyteen pyörätiet 10–12 km:n
etäisyydelle kaupungista. Kööpenhaminassa oli puolestaan jo tuolloin noin
90 km katuja varustettu pyöräteillä. Kööpenhaminan ympäristöön oli rakennettu
myös täysin erillisiä pyöräteitä yhdistämään asutuskeskuksia toisiinsa. (Meri-
luoto 1938.) Muualla Tanskassa oltiin varauduttu vähintäänkin leveillä pienta-
reilla tulevaisuuden pyörätie- ja jalkakäytävätarpeeseen (Lehto 1937).
Meriluodon (1938) havainnon mukaan pyöräkaistat eivät olleet kovin yleisiä.
Niitä pidettiin jonkinlaisena hätävarana.

Kuva 15 Sveitsiläinen sekä jalkakäytävästä että autokaistasta erotettu
pyörätie 1930-luvulla. Kuvitusta K.J. Tolosen (1938) artikkelis-
ta.

Suomessa Leino (1935) oli ensimmäinen, joka kirjoitti ”pyöräilyteistä” Tieleh-
dessä. Leino perusteli pyöräteiden rakentamista sillä, että koska pyöräilijöiden
joukko on vähintäänkin yhtä suuri kuin autoilijoiden, ovat he tasavertaisia vaa-
tiessaan omaa osaansa tiestään. Hieman myöhemmin samana vuonna Tolonen
(1935) kirjoitti eri liikennemuotojen erottamisesta toisistaan. Hän korosti pyörä-
teiden merkitystä erityisesti liikenneturvallisuuden kannalta. Myöhemmin Tolo-
nen (1938) esitteli sveitsiläisiä pyörätie- ja jalkakäytäväjärjestelyjä edelleen
turvallisuusjärjestelyihin liittyen. Myös Lehto (1937) peräänkuulutti pyöräilijä-
määrien huomioonottamista artikkelissaan vedoten mm. polkupyörien suureen
määrään (400 000 kpl vuonna 1937) ja pyöräilijöiden tasa-arvoiseen asemaan
liikenteessä.

Meriluoto (1938) ehdotti Tielehden artikkelissaan pyöräteiden rakentamista kau-
punkien ulospääsyteille tanskalaisen ja ruotsalaisen mallin mukaisesti. Hän teki-
kin vuonna 1939 Helsingin ensimmäisen pyörätiesuunnitelman keskustan
ulkopuolisia alueita koskien (kuva 16) (Helsingin kiinteistötoimisto 1939). Kau-
punkien sisäosat olivat Meriluodon mukaan jo liian ahtaita pyöräteiden rakenta-
miselle. Erilliset pyörätiet eivät kuitenkaan olleet hänen mielestä välttämättä edes
tarpeellisia keskustoissa, joissa liikenne ei ollut niin nopeaa ja vaarallista. Pyö-
räteiden lisäksi Meriluoto tarkasteli pyörien pysäköintikysymystä.
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Myös Meurman (1947; 1937) piti pyöräteiden rakentamista tärkeänä. Hän ehdot-
ti, että pyöräteitä voitaisiin rakentaa esimerkiksi pikakatujen viereisille viher-
kaistoille (Meurman 1947, 171). Meurman peräänkuulutti pyöräteiden
rakentamista sisääntuloväylien varsien lisäksi myös kaupunkien keskustoissa
(Meurman 1947, 149, 183).

Kuva 16 Helsingin kaupungin ensimmäinen pyörätiesuunnitelma vuodelta
1939 (Helsingin kiinteistötoimisto 1939).

4.2.2 Pyöräily normaali osa liikennettä

Ennen voimakasta autoistumista ja liikennesuunnittelun itsenäistymistä pyöräi-
lyllä oli useissa maissa ja kaupungeissa melko keskeinen asema liikennesuunnit-
telussa. Pyöräily vaikutti jossain määrin kaikilla liikenteen suunnittelun osa-
alueilla (katuverkon suunnittelu, alueellisten yhteyksien suunnittelu, liikenteen
ohjaus ja sääntely, väylien suunnittelu). Taustalla oli tietysti pyöräilyn suuri kul-
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kutapaosuus. Pyöräilyn kultakausihan ajoittuu aikaan ennen itsenäistä liikenne-
suunnittelua (ks. luku 3.2).

Eniten pyöräilyyn kiinnitettiin huomiota Alankomaissa. Amsterdamissa pyöräi-
lyä pidettiin jopa etusijalla muihin kulkumuotoihin nähden. Amsterdamin varhai-
nen pyöräilymyönteisyys johtui tiiviistä kaupunkirakenteesta, joka oli toisaalta
hyvin herkkä ruuhkille ja toisaalta sopiva jalankululle ja pyöräilylle. Historialli-
sen kaupunkirakenteen ja kasvavan autoliikenteen yhteensovittamisen ongelma
tiedostettiin Amsterdamissa jo varhain. Siksi vuoden 1935 yleissuunnitelma pe-
rustui ajatukseen, että asuin- ja työpaikat sijoitetaan siten, että maksimipyöräily-
matkat olisivat alle puolen tunnin mittaisia 15 km/h nopeudella. Suunnitelmaa
pidetään tunnetuimpana yrityksenä luoda ”pyöräilykaupunki”. (Ministry of
Transport,… 1999, 23.) Myös muualla Alankomaissa pyöräilyä pidettiin usein
etusijalla. Esimerkiksi Kaakkoisessa Limburgissa kaivostyöntekijöitä rohkaistiin
kulkemaan työmatkansa pyörällä: matkustaminen yhtiön busseilla tehtiin nimit-
täin kalliimmaksi pyöräilyyn hyvin sopivilla lyhyillä ja tasaisilla matkoilla (Mi-
nistry of Transport,… 1999, 25).

Pyöräilyn korostuneeseen asemaan vaikutti monessa hollantilaisessa kaupungissa
tiiviin yhdyskuntarakenteen lisäksi se, että joukkoliikennetarjonta oli vähäistä
verrattuna muihin Länsi-Euroopan kaupunkeihin. Esimerkiksi Manchesterissa ja
Baselissa, joissa oli hyvät joukkoliikennejärjestelmät jo ennen vuotta 1940, pyö-
räilyn osuus ylsi vain 25 ja 15 prosenttiin. Hannoverissa puolestaan ei ollut hyvää
joukkoliikennejärjestelmää, vaikka kaupungissa oli 400 000 asukasta, mikä johti
siihen, että Hannoverista tuli ensimmäinen kaupunki, jossa pyöräliikenteen mää-
rästä aiheutui todellinen ongelma. Toisaalta Kööpenhaminassa pyöräily oli hyvin
suosittua, vaikka siellä oli myös hyvä joukkoliikennejärjestelmä. Siellä tehtiin
suurin piirtein yhtä paljon joukkoliikenne- ja pyöräilymatkoja. (Ministry of
Transport,… 1999, 26.) Joukkoliikennejärjestelmän kehittyneisyys vaikutti to-
dennäköisesti myös Suomessa ja erityisesti Helsingissä pyöräilyn pienempään
osuuteen.

Pyöräilyn aseman kannalta Amsterdamin ja muiden ”pyöräilymyönteisten” kau-
punkien liikennesuunnittelussa tärkeitä eivät olleet niinkään yksittäiset pyörälii-
kenteeseen kohdistuneet toimenpiteet (tai edes pyöräilymyönteinen ilmapiiri)
vaan se, että pyöräilijöitä pidettiin normaalina osana liikennettä (Ministry of
Transport,… 1999, 26; Bruhèze 2000). Polkupyörän käyttöä nimenomaan hyöty-
kulkuneuvona pidettiin normaalina ja varteenotettavana vaihtoehtona. Kyse ei
siis ollut pelkästään harrastuksesta tai retkeilystä. Toki myös muissa maissa pyö-
räilyn merkitys ja suosio perustui sen hyödyllisyyteen, mutta Alankomaissa ja
muutamassa muussa maassa (esim. Tanskassa) pyöräilyn rooli muiden liikenne-
muotojen rinnalla oli korostunut. Suomessakin pyöräily nähtiin ennen kaikkea
hyödyllisenä kulkutapana muiden liikennemuotojen rinnalla:
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Tälle halvalle liikennemuodolle on annettava sama liikkumisoikeus
kuin autoliikenteelle, hevosliikenteelle tai mille muulle liikennemuo-
dolle hyvänsä (Lehto 1937).

Pyöräliikenne otettiin huomioon esimerkiksi Helsingin kaupungin liikennelas-
kennoissa siinä missä autotkin 1920–1950-luvulla. Meurmanin (1947, 149, 189)
Asemakaavaopissa tarkastellaan pyöräliikenteen välityskykyä ja pyöräteiden ra-
kenteellista suunnittelua siinä missä autoliikenteenkin. Meurman (1947, 189)
ottaa huomioon mm. sen, että pyöräilijälle loiva ja pitkä nousu on pahempi kuin
jyrkkä ja lyhyt. Hän myös puolustaa pyöräteiden paikkaa keskustoissa ja jopa
teollisuusalueilla työmatkaliikenteen vuoksi (Meurman 1947, 149, 183, 185).
Yleisesti ottaen pyöräliikennettä tarkasteltiin aikansa suomalaisessa yhdyskunta-
ja liikennesuunnittelun oppikirjassa normaalina liikennemuotona.

4.2.3 Pyöräliikenteen sääntelyn tarve

Normaalina liikennemuotona pyöräily sai myös osakseen normaaleja yhteiskun-
nan liikennejärjestelmään kohdistamia sääntelytoimenpiteitä. Alankomaissa en-
simmäinen pyöräilyyn kohdistuva valtiollinen toimenpide liittyi verotukseen.
Pyörä nimittäin asetettiin muiden ylellisyystuotteiden tavoin varallisuusveron
alaiseksi vuonna 1899. Vasta vuonna 1919 pyörä vapautettiin verosta, kun alkoi
olla selvä, että pyörä ei ole ylellisyystuote. Verotuksen alettua valtio kuitenkin
aloitti myös pyöräliikenneinfrastruktuurin rahoittamisen. Vuonna 1901 valtion
budjetista varattiin ensimmäisen kerran vaatimattomat 3 000 guldenia pyörätei-
den rakentamista varten (Ploeger 1990). (Ministry of Transport,… 1999, 16.)

Polkupyörät otettiin huomioon autojen rinnalla, kun Alankomaissa säädettiin
moottori- ja polkupyöräasetus (Motor and Bicycle Act) vuonna 1906. Periaattees-
sa lain säätäminen johtui autoliikenteen aiheuttamista ongelmista kuten pölystä ja
melusta, mutta myös pyörät sisällytettiin tähän sekä katuja että maanteitä koske-
vaan lakiin. Siinä säädettiin useita käyttäytymisnormeja mm. pyöräteiden käyt-
töön ja eri ajoneuvojen varustevaatimuksiin liittyen. Pyörissä piti olla ”kunnolla
toimiva ohjausjärjestelmä”, kello ja ainakin yksi toimiva jarru sekä pimeällä
lyhty. (Ministry of Transport,… 1999, 16–17.)

Pyörävarkaudet olivat ongelma jo ensimmäisen maailmansodan aikana kumi- ja
rengaspulan takia. Alankomaissa ongelman ajateltiin johtuvan helposta ja hal-
vasta vakuutussysteemistä, jonka turvin ihmiset uskalsivat jättää pyöränsä ka-
dulle ilman valvontaa. Ratkaisuksi mietittiin pyörien pakollista rekisteröintiä,
mutta tehokkaammaksi keinoksi arveltiin pyörien holtittomasta pysäköinnistä
rankaiseminen ja laittomasti yleisille teille pysäköityjen pyörien poistaminen.
(Ministry of Transport,… 1999, 17.)

Saksalaiset kokivat suuren pyöräliikennemäärän Alankomaissa ikäväksi, ja mää-
räsivät miehityksensä aikana pyöräilijöille väistämisvelvollisuuden autoliikentee-
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seen nähden tasa-arvoisissa risteyksissä kaikissa tilanteissa. Tämä sääntö on
poistettu vasta 2000-luvun alussa, ja nykyään autoilijoiden tulee taas väistää oi-
kealta tulevia pyöriä tasa-arvoisissa risteyksissä. (Ministry of Transport,… 1999,
19.)

Suomessa Uudenmaan läänin kuvernööri antoi vuonna 1895 määräyksen, jonka
mukaan jokaisen pyöränomistajan oli haettava poliisilta numero pyöräänsä (Kuva
1988, 27). Pyörien rekisteröinti kuitenkin lakkasi melko pian. Leino (1935) kui-
tenkin ehdotti Tielehden artikkelissaan, että polkupyörät olisi rekisteröitävä ja
rekisteröintimaksut käytettävä pyöräteiden rakentamiseen. Tähän ei kuitenkaan
koskaan ryhdytty. Vuoden 1951 liikenneturvallisuuskomitea totesi, että polku-
pyörien rekisteröinnin ja katsastuksen järjestäminen oli taloudellisesti ja käytän-
nössä mahdotonta (Masonen ym. 1995, 223). Samassa mietinnössä kuitenkin
todettiin, että nimenomaan polkupyörien varusteissa oli parantamisen varaa.
Moottoriajoneuvojen puutteista johtuneita onnettomuuksia pidettiin sen sijaan
”jotensakin harvinaisina”. (Masonen ym. 1995, 223.)

4.3 Pyöräilyn vähäinen ja haitallinen rooli

4.3.1 Autoliikenne huomion keskipisteenä

Huolimatta pyöräilijöiden suuresta määrästä ja aloitteentekijän roolista tie- ja
katuliikennettä koskevissa toimenpiteissä, ei pyöräliikenteen – kuten ei myös-
kään hevos- tai jalankulkuliikenteen – kysyntään kuitenkaan vastattu niin voi-
makkaasti kuin sittemmin autoliikenteen määrään. Jopa pyöräilyn kultakauden
aikana marginaalinen autoliikenne sai osakseen paljon enemmän huomiota, vaik-
ka pyöräilyn osuus liikenteestä oli huomattava, joskus jopa dominoiva kuten
Alankomaissa. Myös Suomessa liikenteessä oli erityisesti 1930-luvulla usein
enemmän pyöräilijöitä kuin autoilijoita. Leino (1935) kertoi eräänä päivänä si-
vuuttaneensa Suomessa eräällä valtatienpätkällä 57 pyöräilijää mutta vain 5 vas-
taantulevaa autoa. Leino arveli edelleen pyöräilijöiden määrän olevan taajem-
missa asutuskeskuksissa kaksinkertainen moottoriajoneuvoihin verrattuna. Jos
autoissa oli keskimäärin kaksi henkeä, niin pyörällä ja moottoriajoneuvolla liik-
kuvien määrä oli suurin piirtein sama (Leino 1935).

Siinä missä tulevaisuuden autoliikenteeseen alettiin varautua jo hyvin varhain
autojen määrän ollessa vielä vähäinen, pyöräliikenteen suhteen ratkottiin vain
eteentulleita ongelmia pakon edessä. Alankomaissa eräs parlamentin jäsen pe-
räänkuulutti jo vuonna 1906 varautumista autoliikenteeseen, vaikka eräässä lii-
kennelaskentapaikassa vuonna 1910 todettiin kulkevan keskimäärin vain 20
autoa päivässä (Ministry of Transport,… 1999, 17). Arkkitehdit ihannoivat autoa
tulevaisuuden liikennemuotona jo 1900-luvun alussa (Hankonen 1994, 97). Ihan-
noimisen lisäksi autoliikenne keräsi huomiota ja toimenpiteitä yksinkertaisesti
siksi, että pienikin määrä autoja aiheutti paljon enemmän ongelmia (esim. pölyä,
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melua, onnettomuuksia ja ahtautta kaduilla) kuin sama määrä muita liikenne-
muotoja (Ministry of Transport,… 1999, 16).

Vasta autoliikenteen myötä liikennesäännöistä ja -merkeistä sovittiin kansainvä-
lisesti  ja liikennekasvatus tuli keskeiseksi kysymykseksi kuten luvussa 4.1 tuli
ilmi. Vasta nopea autoliikenne alkoi vaatia liikenteen selkeämpää erottamista
kadunvarren toiminnoista. Meurman (1947, 170) esimerkiksi arvosteli aikaisem-
paa tapaa rakentaa mahdollisimman hienoja asuintaloja vilkasliikenteisten katu-
jen varteen. Sen sijaan tuli pyrkiä erottamaan asuminen mahdollisimman hyvin
vilkkaasta liikenteestä lähiöperiaatteen mukaisesti, ja Meurman (1947, 170) suo-
sitteli viherkaistaleita jätettäväksi vilkasliikenteisten katujen ja rakennusten vä-
liin. Myös tarve jäsennellä katuverkkoa eri tyyppistä liikennettä palveleviin osiin
syntyi autoliikenteen kasvun myötä. Ensimmäisenä teiden hierarkian esitti Ray-
mond Unwin, joka jakoi tiet moottoriteihin (freeways), pääväyliin (arterial
roads), kokoojakatuihin (roads that collect and distribute), paikalliskatuihin (lo-
cal streets), umpikujiin (cul-de-sac) ja kävelyteihin (walking paths) (Lay 1992,
325). Suomessa Meurman (1947, 167) jakoi tiet pikateihin, kokoojateihin ja
asuntokatuihin.

Autoliikenteeseen investoitiin jo 1920- ja 1930-luvuilla suuria määriä, kun ryh-
dyttiin rakentamaan ja kunnostamaan tieverkkoja. Sekä Suomessa että Alanko-
maissa teitä rakennettiin työttömien voimin (Ministry of Transport,… 1999, 17–
21; Masonen & Hänninen 1999, 276, 286). Sen sijaan pyöräteitä oli Suomessa
rakennettu 1950-luvun alkuun mennessä vain muutama kilometri (Tolonen
1953). Alankomaissa pyöräteitä oli rakennettu jo 1 400 km vuoteen 1932 men-
nessä. Suhteessa kysyntään autoiluun käytettiin kuitenkin huomattavasti enem-
män resursseja, jopa niin paljon, että pyöräilijät joutuivat myös autoteiden
maksumiehiksi, kun vähäisiltä autoilijoilta kerätyt verot eivät riittäneet. (Ministry
of Transport,… 1999, 22.) Tielehdessä ei Leinon (1935) ja Meriluodon (1938)
artikkeleiden lisäksi ollut muita pyöräilyaiheisia kirjoituksia. Pyöräilijöiden ase-
maa liikenteenhoidon aloitteentekijöinä voisi toisin sanoen verrata kipinään, jon-
ka vasta autoilijat saivat syttymään tuleen.

Pyöräilyn määrää ja osuutta liikenteestä ei itse asiassa välttämättä pidetty mer-
kittävänä edes ennen autojen yleistymistä. Päinvastoin, pyöräliikenteeseen viitat-
tiin 1930- ja 1940-luvuilla vasta ”viime aikoina” lisääntyneenä liikennemuotona,
eli ikään kuin autoilu olisi yleistynyt ennen pyöräilyä:

Suomessa on viime aikoina päässyt leviämään polkupyöräliikenne niin
merkittäväksi, ettei sitä mitenkään voida jättää huomioonottamatta
(Lehto 1937).

Katuliikenteelle on moottoriajoneuvoliikenne leimaa antavaa. Kuiten-
kin on pyöräily viime aikoina suuresti voimistunut ja tullut sangen
merkittäväksi tekijäksi. (Meurman 1947, 137.)
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Kuitenkin Meurmanin argumenttinsa tukena esittämä kuvio osoittaa neljästä
kaupungista kolmessa pyöräilyn osuuden olleen vähintäänkin yhtä suuri kuin
henkilöauton. Jos Helsingissä oli 1900-luvun alussa polkupyöriä parhaimmillaan
yli kymmenen kertaa enemmän kuin autoja (ks. kuva 8), on selvää, että myös
pyöräliikennettä oli enemmän kuin autoliikennettä, vaikka liikennemääristä ei
tältä ajalta olekaan tietoa.

Toisin sanoen sitä, että pyöräilijöitä (jalankulkijoista puhumattakaan) oli aikai-
semmin ollut tosiasiassa enemmän kuin autoilijoita, ei huomioitu. Vähäisempikin
automäärä näkyi ja tuntui paljon enemmän kuin runsaat pyöräilijäjoukot. Tästä
syntyi illuusio katuliikenteestä, jolle autoliikenne oli ja oli aina ollut (ainakin he-
vosten jälkeen) leimaa antavaa. Sama ilmiö on jossain määrin havaittavissa jopa
Alankomaissa, jossa jouduttiin varta vasten todistelemaan pyöräilyn enemmistö-
asemaa esimerkiksi kuvilla pyöräilijöiden dominoimasta kaupunkiliikenteestä
(kuva 18) (Ministry of Transport,… 1999, 22).

Kuva 17 Pyöräliikennettä Amsterdamissa vuonna 1924 (Ministry of
Transport,… 1999, 22, alkuperäinen kuvalähde: G.W. Ovink
(1956), Het aanzien van een eeuw, N.V. Drukkerij De Spaarne-
stad, Haarlem).

Liikennevirran perusyksikkönäkin käytettiin henkilöautoa: pyörän arvioitiin ole-
van 0,5 henkilöautoa (Meurman 1947, 134). Yhdysvalloissa mentiin vuonna
1944 niin pitkälle, että polkupyörää ei ajoneuvolaissa enää määritelty ajoneuvok-
si (vehicle) kuten aikaisemmassa ajoneuvolaissa vuodelta 1926, vaan ainoastaan
apuvälineeksi tai laitteeksi (device). Samalla pyörätien käyttö tuli pakolliseksi,
jos sellainen oli, sekä kiellettiin pyöräliikenne teillä, joille ei päässyt suoraan
tontilta. (Forester 1994, 23).
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Pyöräliikenteen saama vähäinen huomio autoliikenteeseen verrattuna saattaa
johtua siitä, että polkupyörän keksiminen ja pyöräilyn yleistyminen ei tapahtunut
tarpeeksi paljon ennen auton vastaavaa kehitystä. Pyöräliikenteelle ei siis ehtinyt
muodostua vahvaa institutionaalista ympäristöä ennen kuin autosta alettiin puhua
tulevaisuuden liikennemuotona. Sen sijaan autoliikenne oli saanut Suomessa jo
vuoteen 1939 mennessä järjestyssääntö-, vakuutus-, autonkäyttö- ja autoverotus-
järjestelmän (Moisala 1983, 69–70). Kaupallisesti oli syntynyt kaikkialle maahan
alan myynti- ja palveluverkko sekä öljyhuolto. Järjestöllisesti olivat organisoitu-
neet erikseen autokauppa, autonosatukkukauppa, korjaamo- ja tarvikekauppa,
autonkäyttäjät, ammattimaisen liikenteen harjoittajat sekä auton koulutus-, kat-
sastus- ja vakuutustoiminta. (Moisala 1983, 124.) Kaupunkirakennettakaan ei
oltu muualla kuin Amsterdamissa suunniteltu pyöräliikenteen varaan. Tilanne
voisi olla hyvin toisennäköinen, jos polkupyörän ja auton yleistymisen välillä
olisi ollut sata vuotta.

4.3.2 Pyöräily liikenteen häiriönä

Sen lisäksi, että pyöräilyn merkitystä suhteessa autoiluun vähäteltiin, pyöräilyä
(samoin kuin kävelyä) pidettiin suoranaisesti liikennettä haittaavana tekijänä,
kuten Lönnrothin (1932a) lausumista käy ilmi:

Kööpenhaminassa tuottavat autoilijoille suuria vaikeuksia lukematto-
mat polkupyöräilijät, varsinkin kun näillä usein ei ole aavistustakaan
liikennemääräyksistä.

Suuret polkupyöräilijäjoukot ovat yleiselle autoliikenteelle ja muulle-
kin katuliikenteelle hyvin haitalliset…

Yhtä paljon haittaa kuin liikenteellä Kööpenhaminassa on polkupyö-
räilijöistä, yhtä paljon haittaa on sillä Pariisissa jalankulkijoista.

Yllättävästi myös Alankomaissa ja jopa Amsterdamissa ajateltiin pitkälti samoin.
Pyöräilijöitä pidettiin sielläkin huolimattomina, arvaamattomina, kurittomina ja
ammattitaidottomina liikenteessä liikkujina, jotka vakavasti haittasivat ja hidasti-
vat muuta liikennettä (Ministry of Transport,… 1999, 24). Lönnroth (1932a) ei
oikeastaan pitänyt pyöräilyä lainkaan liikenteenä, joka kuuluisi ottaa huomioon
esimerkiksi liikennelaskennoissa:

Liikennelaskelmissaan laskevat kaupungin [Kööpenhaminan] viran-
omaiset polkupyöräilijät liikennetonneina yhteen muun liikenteen
kanssa. Tämä laskutapa antaa varmaan väärän kuvan ja käsityksen
liikenteestä eri kaduilla, sillä niillä kaduilla, joilla on paljon pyöräi-
lijöitä, tekee tämä liikenne niin paljon haittaa muulle liikenteelle, et-
teivät tonnimäärät anna oikeata kuvaa liikenteestä.
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Pyöräilijät olivat Lönnrothin (1932a) mukaan häiriö, jotka tuli erottaa muusta
liikenteestä eli toisin sanoen autoliikenteestä:

Polkupyöräilijöiden sekaantuminen kaduilla autojen joukkoon ei voi
kauan jatkua suurkaupungin liikenteessä, jossa kaikkialla täytyy pyr-
kiä suurempaan, noin 20–25 km:n tuntinopeuteen, jotta kapeat kadut
voisivat tyydyttää kasvavan liikenteen vaatimuksia.

Samoin ajateltiin Alankomaissakin, kuten sikäläisen tieyhdistyksen lausunnosta
käy ilmi (The Ministry of Transport,… 1999, 22):

Loppujen lopuksi, pyöräteiden rakentaminen suurimpien teiden var-
teen vapauttaa näiden kyseisten teiden liikenteen äärimmäisen kiusal-
lisesta elementistä: pyöräilijästä.

Samantyyppisesti Lönnroth (1932b) perusteli jalankulkijoiden siirtämistä kadun
vasempaan laitaan5 (jopa kadun vasemmanpuoleiselle jalkakäytävälle) ja kadun-
ylityksen ohjaamista suojateille:

… niin tulisi eri katujen liikenteenvälitys samalla paljon suuremmaksi,
kun katuristeysvälit voitaisiin ajaa suuremmalla vauhdilla pelkää-
mättä, että joku jalankulkija yhtäkkiä astuu tällä kohdalla ajoradalle.

Silloin he [jalankulkijat] aina huomaisivat samalla puolella maantietä
ajavat autot ja väistyisivät hyvissä ajoin, ettei auton tarvitsisi hiljen-
tää vauhtiaan. Täten saavutettaisiin suurin turvallisuus kävelyliiken-
teessä ja liikenne maantiellä voisi olla nopeampaa.

Autoilijoiden täytyy siitä syystä [kun oikealla kävelevät jalankulkijat
astuvat varomattomasti ajoradalle] aina olla varuillaan; liikenneno-
peus tästä kärsii ja kadun liikenteenvälityskyky pienenee.

Lönnroth kuitenkin kummasteli pariisilaista liikennemääräystä jalankulkijoiden
etuoikeudesta suojateillä (Lönnroth 1932a):

Pariisissa on voimassa sellainen, kylläkin omituinen liikennemääräys,
että jalankulkijoilla on autoon nähden etuoikeus kulkiessaan kadun-
risteyksessä kadun yli omaa kummallakin puolen nastoilla merkittyä
polkua pitkin.

Liikennemuotojen erottelun alkuperäisenä syynä vaikuttaa siis olleen enemmän
autoliikenteen nopeus ja sujuvuus kuin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalli-
suus. Tietysti turvallisuuskin oli tärkeää, mutta autoliikenteen sujuvuus oli ensi-

                                           
5 Suomessa jalankulkijat siirrettiin vuonna 1937 tien vasempaan laitaan (Masonen ym. 1999, 204). Sitä
ennen jalankulkijoiden tuli käyttää tien oikeaa puolta.
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sijaista. Turvallisuushan olisi parantunut myös ajonopeuksia hidastamalla, mikä
taas ei tullut kysymykseenkään. Vastahan oli päästy nauttimaan auton suomasta
ihanuudesta, nopeudesta, jota oli voitava käyttää mahdollisimman paljon hyväk-
si, kuten oheinen Le Corbusierin toteamus osoittaa (Meurman 1947, 71):

…ei ole asetettava rajoituksia auton liikenteenvälittämiskyvylle, vaan
sen tulee saada lisätä nopeuttansa niin pitkälle kuin teknillinen kehitys
tekee mahdolliseksi. Sen vuoksi kadun tulee olla suora, sen tulee olla
suoranainen kilometritehdas eli nykyaikainen kone, joka kykenee
mahdollisimman hyvin palvelemaan liikennettä.

Toisin sanoen pyöräteiden rakentaminen ei ollut yksiselitteisesti merkki pyöräi-
lyn suhteellisen vahvasta asemasta liikennesuunnittelussa, vaan päinvastoin pyö-
räilijöiden toisarvoisuuden ilmenemismuoto. Amsterdamissa ei haluttu rakentaa
pyöräteitä juuri tästä syystä (Ministry of Transport,… 1999, 37). Englannissakin
pyöräilijät vastustivat pyöräteitä 1930-luvulla, ja saivat tahtonsa läpi (Forester
1994, 128). Pyöräteiden rakentamista ajoivatkin enimmäkseen autoliikenteen
edunvalvojat (Forester 1994, 127). On kuitenkin syytä muistaa, että aivan en-
simmäisillä pyöräteillä tai -poluilla 1900-luvun vaihteessa ei ollut mitään teke-
mistä liikennemuotojen erottelun ja auto- (tai vuosisadan vaihteessa
pikemminkin hevos-) liikenteen sujuvoittamistarkoituksessa. Pyöräpolkujen tar-
koituksena oli ainoastaan parantaa itse pyöräilyn sujuvuutta: vanhat maantiet oli-
vat yksinkertaisesti liian huonokuntoisia pyöräilylle (ks. luku 4.2.1).
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5 Pyöräilyn asema itsenäisen liikennesuunnittelun
alkuvuosikymmenillä

5.1 Liikennetekniikan ja -suunnittelun institutionalisoituminen

Liikennesuunnittelun toinen historiallinen vaihe alkoi, kun autoistuminen oli
kasvattanut liikenneongelmia sellaisiin mittoihin, että tarvittiin erityistä liiken-
neteknistä osaamista näitä ongelmia ratkomaan. Myös Rytilä (1992, 37) peruste-
lee toisen linjansa ajoitusta vuosille 1951–1969 voimakkaalla autoistumisella ja
erillisen liikennetekniikan alan syntymisellä. Yhdysvalloissa liikennetekniikka
(aluksi traffic engineering) alkoi eriytyä omaksi alakseen jo 1920-luvulla (ks.
luku 4.1). Euroopassa otettiin mallia amerikkalaisesta osaamisesta 1950-luvulla.
Esimerkiksi Reino Ajo (1951) esitteli ensimmäisenä Suomessa amerikkalaisen
liikennetekniikan Kunnallistekniikka-lehdessä. Liikennetekniikan (tai alun perin
kulkulaitostekniikan) oppituoli perustettiin Teknilliseen korkeakouluun vuonna
1966 (Hankonen 1994, 285).

Kuten luvussa 4.1 tuli esille liikenneteknisen osaamisen tarve lisääntyi erityisesti
autoliikenteen kasvun myötä kaupungeissa. Ei siis mikään ihme, että itsenäinen
liikennetekniikka ja -suunnittelu määrittyivät voimakkaasti autoliikenteen kautta.
Liikenneinsinööri hahmotettiin ikään kuin tienrakennusinsinöörin ja autoinsinöö-
rin välimuotona (Hilska 1953/Rytilä 1992, 43).

Euroopassa liikennetekniikka muotoutui kuitenkin alusta alkaen monipuolisem-
maksi kuin amerikkalainen autoliikennepainotteinen linja, koska eurooppalaisissa
historiallisissa kaupungeissa ei yksinkertaisesti ollut tilaa autoliikenteen rajatto-
malle kasvulle (ks. Rytilä 1998; Tielehti 1961; 1962; Buchanan 1963). Joukko-
liikenteellä oli Eurooppalaisessa liikennesuunnittelussa perinteisesti merkittävä
rooli (ks. luku 4.1 ja Leibbrand 1964). Suomessa tosin harva asutus ja kaupun-
kien pieni koko mahdollistivat amerikkalaismallisten, tai kuten Tielehden (1961)
pääkirjoituksessa sanotaan, ajanmukaisten kaupunkiautoteiden rakentamisen.
Amerikkalaista henkilöautoon perustuvaa liikennesuunnittelua pidettiinkin ihan-
teena:

Yksityisautojen ym. hyvinvoinnin tunnuksin runsaasti varustetussa
maassa, Yhdysvalloissa, ei mikään varsinainen kaupunki tulisi enää
toimeen ilman liikenneinsinööriä. Mutta kurjassa Euroopassa ei sel-
laisia vielä ole. Ehkä se onkin yhtenä jälkeen jäämisen syynä (Ajo
1951).

Itsenäisen liikennesuunnittelun kehittyminen tapahtui samoihin aikoihin, kun
yhdyskuntasuunnittelussa oltiin läpikäymässä paradigmamuutosta fyysisestä,
design-suunnittelusta yhdyskuntien toiminnallisuutta korostavaan planning-
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suunnitteluun (ks. Taylor 1998, 59–61, 159–160). Kaupunkeja tai yhdyskuntia
alettiin tarkastella fyysisten rakennelmien sijaan systeemiteoreettisesti toimin-
nallisina järjestelminä, jotka koostuvat toiminnoista ja niiden välisistä yhteyk-
sistä (Taylor 1998, 61–62). Toiminnallisessa tarkastelussa liikenteellä ja sen
suunnittelulla oli aivan olennainen merkitys. Liikenteen tärkeä merkitys kaupun-
gin ”veren” – eli ihmisten, tavaroiden ja rahan – kiertona oli alkanut hahmottua
jo 1800-luvun loppupuoliskolla teollistumisen ja kaupunkien kasvun myötä kuten
luvussa 4.1 tuli esille. Tämä ajattelutapa korostui entisestään voimakkaan autolii-
kenteen kasvun myötä 1950–1960-luvulla (esim. Tielehti 1962; Hankonen 1994,
339). Tämän vuoksi itsenäistyneestä liikennesuunnittelusta tuli aikaisempaa mer-
kittävämpi osa yhdyskuntasuunnittelua. Kaupunkisuunnittelun sijaan alettiin pu-
hua maankäytön ja liikenteen suunnittelusta (Taylor 1998, 65).
Liikenneinsinööreistä tuli vähintäänkin tasavertaisia suunnittelijoita arkkitehtien
rinnalle. Valli (1998, 65) puhuu jopa liikennekeskeisestä suunnittelusta. Eräät
liikenneinsinöörit todellakin ehdottivat, että liikenneinsinöörien tulisi ottaa vas-
tuu koko liikennesuunnittelusta (Hankonen 1994, 339).

Kuten luvussa 4.1 tuli esille, itsenäisen liikennetekniikan synnyssä oli kyse eril-
listen suunnittelun haarojen liikenteellisten kysymysten eriyttämisestä emoistaan
(alueellisten yhteyksien suunnittelu, kaupunkisuunnittelu, liikenteen ohjaus ja
sääntely sekä väylien tekninen suunnittelu) ja yhdistämisestä omaksi erilliseksi
tekniikan ja suunnittelun haaraksi. Oikeastaan varsinaisen liikennesuunnittelun
voidaan katsoa alkaneen vasta liikennetekniikan alan synnyttyä virallisesti, sillä
aikaisemmin kyse oli pikemminkin nykyisen liikenteen hallinnoinnista ja hallit-
semisesta kuin tulevaisuuden liikenteen laajamittaisesta suunnittelusta (vrt. Sep-
pinen 1992, 182). Suunnitteluksihan kutsutaan nimenomaan sellaista toimintaa,
jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa tulevaisuuden oloihin.

Liikennetekniikan itsenäistymisen myötä liikennesuunnittelun tehtävät ja tavoit-
teet määriteltiin. Tärkeimmät tavoitteet olivat liikenteen sujuvuus (tai taloudelli-
suus) ja liikenneturvallisuus (vrt. Ajo 1951; Hilska 1953/Rytilä 1992, 43). Näitä
tavoitteita voidaan kutsua modernin liikennesuunnittelun kahdeksi keskeisim-
mäksi normatiiviseksi instituutioksi, jotka määrittelevät mistä liikennesuunnitte-
lussa on kyse. Myös Rietveldin (1997) mukaan liikennejärjestelmän
rakentamisen ja ylläpidon keskeisinä tavoitteina on teollistumisen ajoista lähtien
ollut liikkuvuus ja sen tehokkuus (vrt. sujuvuus) sekä turvallisuus. Tässä kuiten-
kin väitän, että turvallisuus nimenomaan liikennesuunnittelun tavoitteena institu-
tionalisoitui vasta 1950–1960-luvulla liikennetekniikan itsenäistymisen myötä.
Aikaisemmin liikenneturvallisuuteen pyrittiin nimittäin vaikuttamaan pääasiassa
ihmisten käyttäytymistä ohjaamalla (Masonen ym. 1995, 225–238, 240). Autolii-
kenteen kasvun ja nopeuden vuoksi liikenne oli kuitenkin muuttunut aikaisempaa
huomattavasti vaarallisemmaksi, ja liikenneturvallisuutta ryhdyttiin hakemaan
liikenneympäristön parantamisesta, eli suunnittelusta (Hankonen 1994, 355).
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Toiminnallisen näkökulman korostumisen lisäksi yhdyskuntasuunnittelun para-
digmamuutokseen 1960-luvulla liittyi se, että suunnittelusta tuli tieteelliseen tut-
kimukseen perustuvaa (Taylor 1998, 69, 73). Tämä koski sekä suunnittelun
sisältöä että suunnitteluprosessia, johon ei itse asiassa aikaisemmin ollut juuri-
kaan kiinnitetty huomiota (Taylor 1998, 66, 73). Suunnitteluprosessin perustana
pidettiin 1960-luvulla rationaalista suunnitteluprosessissa. Liikennetutkimusme-
netelmien (esim. liikennelaskentojen ja liikennemallien ja -ennusteiden) kehitty-
neisyys ja kvantitatiivisyys olivatkin toiminnallisen näkökulman lisäksi keskeisiä
syitä siihen, että liikenneteknistä osaamista arvostettiin korkealle ja pidettiin tär-
keänä (Ajo 1951; Hankonen 1994, 339, 343).

Keskeinen osa rationaalista suunnitteluprosessia oli suunnitelmien yhteiskunta-
taloudellisten vaikutusten kvantifioiminen ja vertaaminen. Hyötyjen arviointiin
kiinnitettiin kuitenkin huomattavasti enemmän huomiota kuin haittojen. Sen li-
säksi, että haittoja (esim. melu- ja pakokaasupäästöjä) oli vaikea kvantifioida,
niitä ei pidetty merkittävinä, vaan pikemminkin nykyaikaisen autoliikenteen
välttämättöminä seurauksina, joihin oli vain sopeuduttava (Hankonen 1994, 355).
Esimerkiksi Smith & Polvisen (1968, 279, 281) Helsingin seudun liikennesuun-
nitelman arvioinnissa haittojen painoarvo oli vain 8 prosenttia kaikista vaikutuk-
sista (taulukko 12).

Taulukko 12 Smith & Polvisen Helsingin seudun liikennesuunnitelman vai-
kutusten arvioinnissa käytetyt painoarvot (Smith & Polvinen
1968, 279, 281). Haittojen osuus on  lihavoitu.

Vaikutus Painoarvo
hyötykustannussuhde (tuottavuus) 30
liikenteellinen suorituskyky 25
rahoitusnäkökohdat 25
yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, 20

josta:
yleinen taloudellinen hyöty 30
työpaikat 25
väliaikaiset haittatekijät 5
asukkaiden ja asutuksen siirrot 5
asuntoalueiden yhtenäisyys 10
maisemanäkökohdat 10
melu ja pakokaasut 10
sosiaalinen kanssakäyminen 5
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5.2 Näkymätön ja häviävä pyöräily

5.2.1 Henkilöauto tavoitteellisena ja oletusarvoisena kulkutapana

Pyöräilyn asemaa itsenäisen liikennesuunnittelun alkuvuosikymmenillä 1950–
1960-luvulla voisi hyvin kuvata sanalla näkymätön. Kuitenkin juuri nämä vuosi-
kymmenet olivat strategista aikaa liikennesuunnittelun kehityksessä, kuten edel-
lisessä luvussa tuli esille. Pyöräliikenne jäi tämän strategisen kehityksen
ulkopuolelle, koska liikennetekniikka ja -suunnittelu määrittyivät niin voimak-
kaasti autoliikenteen kautta. Olihan liikennesuunnittelun eriytymisen tarve syn-
tynyt nimenomaan autoliikenteen kasvun aiheuttamista ongelmista. Ongelmista
huolimatta autoliikenteen rajoittamista ei pidetty tarpeellisena. Päinvastoin, hen-
kilöautolla liikkumista pidettiin nimenomaan positiivisena asiana yksilöllisyyten-
sä ja nopeutensa ansioista:

Liikenneinsinööri pitää ilman muuta ihmisen autolla liikkumista posi-
tiivisena tekijänä. Ideaalitilanne olisi, että hän voisi mitoittaa kaikki
liikenneväylät ja pysäköintipaikat siten, että kaikki voisivat liikkua
omalla autollaan missä haluaisivat. Kaikki muut kuljetusratkaisut kuin
oma auto ovat hätäratkaisuja. (nuori Pekka Rytilä Teekkari-lehdessä
vuonna 1961 (Rytilä 1998).)

Nykyajan ihmisen tehokkain kulkuväline on henkilöauto. Sen tarjoa-
maa yksilöllisen liikkumisen vapautta, nopeutta ja mukavuutta on
voitava mahdollisimman suuressa määrin käyttää hyväksi myös kau-
pungeissa, toiminnan tärkeimmissä polttopisteissä. (Tielehti 1964.)

Hankonen (1994, 299) puhuu suoranaisesta autoistumisoikeudesta kuvatessaan
1950–1960-luvun yhdyskuntasuunnittelua Suomessa. Tänä aikana henkilöautosta
tuli sekä tavoitteellinen että oletusarvoinen kulkutapa liikennesuunnittelussa.

Henkilöauton jälkeen kakkosvaihtoehto oli joukkoliikenne, tosin vain suurissa
kaupungeissa, joissa joukkoliikennejärjestelmä oli tarpeeksi kehittynyt. Joukko-
liikenteeseen turvautuminen nähtiin kuitenkin vain pakkona, koska suurissa kau-
pungeissa kaikki eivät mahtuneet kulkemaan omalla henkilöautolla. Näin
ajateltiin esimerkiksi Helsingissä (Hankonen 1994, 295). Muualla kuin Helsin-
gissä liikenteen uskottiin järjestyvän täysin henkilöauton varassa (Hankonen
1994, 309):

Mikään ei pakota kieltämään yksilöllistä maanpäällistä liikennettä
yhdyskunnissa ja muuttamaan sitä maanalaisia viemäreitä pitkin ta-
pahtuvaksi ihmismassojen kuljetukseksi, kuten sairaissa suurkaupun-
geissa on ollut pakko tehdä. Maan päällä autolla liikkuva ihminen on
terve ilmiö…(Tielehti 1962.)
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Joukkoliikenteen pakkokäyttäjiä olivat myös ne, joilla ei ollut varaa tai mahdolli-
suutta oman auton käyttöön. Tampereen kaupunkiseudun liikennetutkimuksessa
esimerkiksi todettiin, että ”naiset joutuvat käyttämään enemmän joukkokuljetus-
välineitä ja kävelemään enemmän kuin miehet” (Tampereen kaupunki ym. 1971,
32, kursivointi on kirjoittajan lisäys). Kävely muodosti itse asiassa vasta kolman-
nen vaihtoehdon joukkoliikenteen jälkeen. Yksilöllisyyden puutteesta huolimatta
joukkoliikenteellä nimittäin kuljettiin kuitenkin ulkoisella voimalla. Oman voi-
man käyttö kävelemällä piti saada mahdollisimman vähäiseksi. Siksi mm. käve-
lyetäisyydet auton pysäköintipaikalle tai joukkoliikenteen pysäkille pyrittiin
minimoimaan (Hankonen 1994, 386). Jos etäisyyksiä ei voinut saada tarpeeksi
lyhyiksi, kaavailtiin kävelyn nopeuttamiseksi teknisiä laitteita, kuten horisontaa-
lihissejä ja liukuhihnoja (Hankonen 1994, 386).

Joukkoliikenteen ongelmana oli puolestaan yksilöllisyyden rajoittuminen. Hen-
kilöautoliikenteestä puhuttiinkin 1950–1960-luvulla yksilöllisenä liikenteenä
erotuksena joukko- tai julkisesta liikenteestä (ks. edellä olevat lainaukset). Käsi-
tys joukkoliikenteestä yksilöllisyyttä rajoittavana liikennemuotona sai myös po-
liittisen ilmenemismuodon, sillä joukkoliikenteen kannattaminen assosioitui
vasemmistolaiseen ajatteluun siinä missä vapaan henkilöautoilun kannattaminen
assosioitui liberalismiin. Esimerkiksi Suomessa liikenneministeriö sai 1970-
luvulla vasemmistolaisen leiman, koska se suosi raideliikennettä maantieliiken-
teen sijaan ja joukkoliikennettä henkilöautoliikenteen sijaan (Seppinen 1992,
191). Myös nopeusrajoituksia pidettiin vasemmistolaisena propagandana ja auton
mahdollistaman yksilöllisyyden ja vapauden rajoittamisena (Masonen ym. 1995,
236).

Yhdysvalloissa joukkoliikenteen ja vasemmistolaisuuden mielleyhtymä kärjistyi,
sillä siellä autonvalmistajat eivät voineet kuvitella bolshevismin tai kommunis-
min kukoistavan moottoroidussa kulttuurissa (Lay 1992, 178). Auton kuviteltiin
tarjoavan jopa sellaiset yksilöllisen elämän puitteet, että ihmisten ei enää tarvitsi-
si vaivautua sopimaan asioista poliittisesti (Lay 1992, 178). Yhdysvalloissa mo-
nien kaupunkien joukkoliikennejärjestelmät kuihtuivatkin pois autolobbaajien
ostettua ja lopetettua joukkoliikenneyritykset (Lay 1992, 307).

5.2.2 Pyöräilyn näkymättömyys

Pyöräilyn asema oli vielä joukkoliikenteen ja kävelyn asemaa ongelmallisempi.
Pyöräilyä ei nimittäin noteerattu kulkutapavaihtoehtona juuri lainkaan. Kuten jo
mainitsin, pyöräilyn asemaa 1950–1960-luvun liikennesuunnittelussa voisi luon-
nehtia näkymättömäksi. Pyöräily jäi paitsi kaikista niistä uusista liikennetekni-
sistä menetelmistä, joiden vuoksi liikennesuunnittelua arvostettiin. Lehtonen
(1974, 16) totesikin 1970-luvulla, kun alettiin huolestua niin sanotun kevyen lii-
kenteen (eli jalankulun ja pyöräilyn) asemasta, että pyöräily oli ehkä kaikkein
vähimmälle huomiolle jäänyt liikennemuoto.
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Pyöräily menetti entuudestaankin heikon asemansa normaalina liikennemuotona
tai liikenteenä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ensimmäisessä liikennetutki-
muksessa ja -suunnitelmassa – Smith & Polvisen (1968, 97) suunnitelmassa – ei
lainkaan huomioitu pyöräilyä ja jalankulkua kulkutapavaihtoehtoina, eikä tätä
menettelyä sen kummemmin perusteltu (Smith & Polvinen 1968, 97). Kuitenkin
matkalla tarkoitettiin ”yksilöllisen tai julkisen liikenteen kulkuneuvolla tapahtu-
nutta siirtymistä” paikasta toiseen (Smith & Polvinen 1968, 97). Polkupyörää ei
siis Smith & Polvisen tutkimuksen kontekstissa pidetty edes kulkuneuvona, saati
yksilöllisenä sellaisena. Kävellen tehdyt siirtymiset eivät tämän määritelmän mu-
kaan olleet lainkaan matkoja.

Kaupunkiliikenteessä oli olemassa vain kaksi varsinaista kulkutapavaihtoehtoa:
henkilöauto ja joukkoliikenne, molemmat moottoriliikennettä. Tässä suhteessa
kävely oli ei-liikenteenä pitkälti pyöräilyn kohtalotoveri. Myöskään hollantilai-
sen yrityksen Nedecon (1968) aiemmin tekemässä tutkimuksessa Suomen liiken-
nejärjestelmästä valtakunnan tasolla ei huomioitu kävelyä ja pyöräilyä,
ainoastaan raskaan sarjan liikennemuodot tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenne. Smith
& Polvisen (1968, 104–105) tutkimuksessa on kuitenkin esitetty pari kulkumuo-
tojakaumaa, joissa on esitetty myös pyöräilyn ja jalankulun osuus työmatkoista.
Koska näitä matkoja ei kuitenkaan kysymyslomakkeen mukaan kysytty (Smith &
Polvinen 1968, 348–349), niin jää avoimeksi miten Smith & Polvinen ovat ar-
vioineet kuvissa esiintyvät pyöräilyn ja jalankulun osuudet. Kaiken lisäksi pyö-
räilyn osuus on arvioitu näissä kuvissa usein suuremmaksi kuin henkilöautojen
kyydissä olleiden tai moottoripyöräilijöiden osuus. Kävely on kummallisesti lii-
tetty yhteen kotona työskentelemisen kanssa.

Jalankulku sai 1950–1960-luvulla kuitenkin jonkin verran enemmän huomiota
osakseen kuin pyöräily. Tielehdessä oli kokonaista viisi jalankulkuun liittyvää
artikkelia tänä aikana; pyöräilyaiheisia ei ollut yhtään. Myös Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirasto kiinnitti näistä kahdesta ensimmäiseksi huomiota jalankul-
kuun: vuonna 1968 ilmestyi kaksi jalankulkijoiden turvallisuutta käsittelevää
julkaisua. Vuonna 1969 aloitettiin selvittämään Aleksanterinkadun ja Iso Roo-
bertinkadun kävelykatukokeiluja (KSV 1969b), ja vuonna 1971 Helsingin kau-
punki teetti laajamittaisen jalankulkututkimuksen (KSV ym. 1971).

Traffic in Towns -raportin (Buchanan ym. 1963) yksi päähuolenaihe oli jalankul-
kuliikenteen järjestäminen. Pyöräilylle koko raportista on varattu vain 23 rivin
mittainen oma kappale pienten kaupunkien liikennesuunnittelua käsiteltäessä
(Buchanan ym. 1963, 64–65). Tosin pyöräilyn kulkutapaosuus vuonna 2010 on
ennustettu sekä pienelle (Newbury) että suurelle (Leeds) kaupungille. Yllättävästi
pyöräilyn osuus oli kuitenkin ennustettu suuremmaksi Leedsissä (8,6 %) kuin
Newburyssa (2–7 %) (Buchanan ym. 1963, 63, 86). Pyöräilyyn ei kuitenkaan
viitattu tekstissä suuren kaupungin liikennesuunnittelun yhteydessä, kuten ei
muuallakaan raportissa, edellä mainittua 23 rivin kappaletta lukuun ottamatta.
Pyöräilyn vähäisenkin käsittelyn olennaisuutta epäiltiin raportissa:
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 We also considered the question of cyclists. Although in the ’mode of
travel’ diagram for the year 2010 there is an allocation of movements
to pedal cycles, it must be admitted that it is a moot point how many
cyclists there will be in 2010. (Buchanan ym. 1963, 64.)

Ensimmäisissä kotimaisin voimin tehdyissä liikennetutkimuksissa, Lahden ja
Tampereen kaupunkiseutujen liikennetutkimuksissa vuodelta 1969, pyöräilykin
oli huomioitu. Kuitenkin kulkumuodon valintamallissa käytettiin myös pyöräi-
lylle jalankulun nopeutta 4 km/h (Lahden kaupunki ym. 1971, 64). Toisaalta kul-
kutapaosuuksia tarkasteltaessa pyöräliikenne oli niputettu yhteen paljon
nopeammin kulkevien mopojen kanssa. Tämä tapa on ollut pitkään hyvin ylei-
nen.

Polkupyörän asema ajoneuvona kyseenalaistui, kun pyöräliikennettä ei otettu
mukaan ajoneuvoliikenteen laskentoihin, tai puhuttaessa ajoneuvoliikenteestä ei
tarkoitettu kuitenkaan polkupyöriä (ks. esim. Buchanan ym. 1963). Ajoneuvolii-
kenne oli toisin sanoen vain lyhyempi muoto moottoriajoneuvoliikenteestä, var-
sinkin kun hevosajoneuvot olivat viimeistään 1960-luvulla hävinneet
katukuvasta. Pyöräliikennettä ei juurikaan laskettu, tutkittu eikä ennustettu lii-
kennemalleilla. Edes Alankomaista ei ole saatavissa tarkkoja pyöräilymääriä
1950–1960-luvulta (Ministry of Transport,… 1999, 28).

Pyöräily ei näkynyt liikennekasvatuksessakaan. Liikenneopetusta ajoneuvojen
kuljettamisesta annettiin vain autoilijoille. Pyöräilijät saivat liikenneopetusta vain
lapsena tai pyöräily-yhdistysten kautta (Forester 1994, 19). Tässäkin opetuksessa
oli kyse enimmäkseen autoliikenteen varomisesta.

Jo epäitsenäisen liikennesuunnittelun aikana yleistyneet erottelujen periaatteet
(ks. luku 4.3) kehittyivät edelleen 1950- ja erityisesti 1960-luvulla. Erottelujen
periaatteiksi kutsun tässä kaikkia niitä tapoja, joilla eroteltiin erilaisia toimintoja
toisistaan. Näitä ovat erilaisten toimintojen (kuten asumisen, teollisuuden ja kau-
pan) erottelu omille alueilleen, liikenteen erottelu muista toiminnoista, erityyppi-
sen liikenteen (esim. paikallisen liikenteen ja läpikulkuliikenteen) erottaminen eri
väylille eli tieverkon jäsentely sekä eri liikennemuotojen erottelu omille väylil-
leen/alueilleen. Liikennesuunnittelun 1960-luvun ohjekirja Traffic in Towns (Bu-
chanan ym. 1963) ja Englannin niin sanotut uudet kaupungit (New Towns)
rakentuu näistä periaatteista.

Traffic in Towns -raportissa lanseerattiin mm. ajatus solumaisesta kaupunkira-
kenteesta, joka koostuu maantieteellisesti erillisistä ympäristöyksiköistä (envi-
ronmental area) (Buchanan ym. 1963, 41–42; Taylor 1998, 31). Hankonen
(1994, 310) käyttää näistä termiä liikennealueyksikkö. Nykyään käytetympi
suomenkielinen termi lienee liikennesolu. Käsitteen idea on läpikulkuliikenteen
ohjaaminen näiden solujen välistä niin, että solujen sisällä on ainoastaan sinne
päätyvää tai sieltä lähtevää paikallista liikennettä. Toiminnot keskittyivät solujen
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sisälle, eivät läpikulku- tai pääväylien varsille. Suomessa Pentti Murole kehitti
tältä pohjalta kompaktikaupungin idean, johon 1960–1970-luvun kerrostalolähiöt
perustuvat (Hankonen 1994, 310). Lähiön (neighbourhood) käsite on läheinen
liikennesolun käsitteelle, sillä lähiötkin määritellään toisistaan maantieteellisesti
erillisiksi alueiksi (Taylor 1998, 32). Lähiön määritelmä ei kuitenkaan – ainakaan
alun perin – perustunut liikenteeseen vaan, ajatukseen toiminnallisesti omavarai-
sesta kylämäisestä yksiköstä (Taylor 1998, 33). Ideaalista tietysti olisi, jos liiken-
nesolu ja lähiö yhtyisivät. Tieverkon jäsentely perustui myös liikennesolun
käsitteeseen: solujen välistä kulkevat läpikulkuväylät olivat pääväyliä (primary
distributors), solun sisälle johtavat väylät kokoojaväyliä (districts distributors) ja
solun sisällä tonteille johtavat kadut liityntäväyliä (local distributors) (Buchanan
ym. 1963, 43–44).

Normimuodon erotteluperiaatteet saivat vuonna 1968 ruotsalaisten SCAFT 1968
-suunnitteluohjeiden myötä (Statens planverk 1968). SCAFT-ohjeissa erotteluiksi
nimeämiäni periaatteita kutsuttiin käsitteillä trafikseparering ja trafikdifferen-
tiering. Molemmat sanat viittaavat suomenkielen erottaa-sanaan, vaikka trafik-
differentiering käännetäänkin liikenneverkon jäsentelyksi. Siksi liikenneverkon
jäsentelyn luokitteleminen yhdeksi erotteluperiaatteeksi on perusteltua.

Pyöräliikenteen asema erottelujen periaatteissa jäi vähintäänkin epämääräiseksi:

− Ensinnäkin toimintojen erottelu eri puolille kaupunkia pidensi matkoja niin, että
pyörä ei enää ollut kilpailukyinen kulkutapa.

− Toiseksi, liikenteen erottamisella toiminnoista tarkoitettiin itse asiassa moottorilii-
kenteen erottamista omille liikennealueilleen, jotka saattoivat kuitenkin hankaloittaa
pyöräliikennettä ja jalankulkuliikennettä muodostaen esteitä tai pidentämällä pyörä-
matkoja.

− Kolmanneksi, tieverkon eri osien erottelu eli tieverkon jäsentely ei ottanut kantaa
erityyppisen pyöräliikenteen ohjaamiseen liikenneverkossa muuten kuin, että pyö-
räilyn katsottiin sopivan hierarkian alimmille tasoille eli vähä(auto)liikenteisille ka-
duille (Buchanan ym. 1963, 65). Konkreettisia toimenpiteitä pyöräliikenteen
ohjaamiseksi näille kaduille ei kuitenkaan esitetty (ks. Buchanan 1963), puhumatta-
kaan siitä, että oltaisiin mietitty minkälainen pyöräliikenteen verkosto näistä kaduista
muodostuu. SCAFT-ohjeissakaan ei mainittu mitään pyöräliikenneverkon jäsente-
lystä, vaikka pyöräliikenne olikin näissä ohjeissa huomioitu. Jalankulkuverkon yh-
teydessä sen sijaan puhuttiin primaarisista ja sekundaarisista väylistä (Statens
planverk 1968, 12). Erillisistä kevyen liikenteen verkoista eli raitistoista, joissa pyö-
räliikennekin oli huomioitu, ruvettiin puhumaan vasta 1970-luvun alussa.

− Neljänneksi, liikennemuotojen erotteluperiaate jäi pyöräilyn suhteen vaillinaiseksi,
koska toisaalta pyöräily niputettiin yhteen mopoliikenteen kanssa, mutta toisaalta
pyörätiet neuvottiin sijoittamaan jalkakäytävien yhteyteen (esim. Statens planverk
1968, 13, 27). SCAFT-ohjeiden esimerkkikuvissa ei edes näytetty pyöräteitä tai pyö-
räliikenneverkkoa (Statens planverk 1968, 14–19). Lisäksi liikennemuotojen erotte-
lussa oli alun perin kyse moottoriliikenteen sujuvuuden turvaamisesta (ks. luku
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4.3.2), ja vaikka pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuus toisena perusteluna
korostui 1960-luvulla voimakkaasti, ei liikennemuotojen erottelulla pyritty kuiten-
kaan yhtä lailla jalankulun eikä varsinkaan pyöräilyn sujuvuuteen. Huippuunsa vie-
dyssä liikennemuotojen erottelussa eli liikennemuotojen erottelussa eri tasoihin
(esim. Itä-Pasila Helsingissä) pyöräilyn laiminlyönti kärjistyi, sillä tasoerot erityisesti
portaiden muodossa ovat pyöräilyn kannalta hyvin epäkäytännöllisiä ratkaisuja. Tie-
tysti niistä kärsivät myös liikuntaesteiset, eivätkä tasoerot ole välttämättä kovin joh-
donmukaisia ratkaisuja tavallisenkaan jalankulkijan kannalta, koska oikeiden reittien
löytäminen kansien päällä on usein puutteellisen opastuksen vuoksi hankalaa ja mat-
kat saattavat muodostua pitkiksi. Turvallisuuden ja sujuvuuden tavoitteita käsittelen
vielä luvussa 5.2.4.

5.2.3 Häviävälle pyöräilylle ei ollut tilaa

Pyöräliikennettä ei huomioitu, koska sitä pidettiin historiallisena jäänteenä, joka
hyötykulkumuotona tulisi häviämään tulevaisuudessa kokonaan (Hankonen
1994, 286–287, 349; Buchanan ym. 1963, 64; KSV 1969a, Leibbrand 1964, 151–
152). Pyöräily nähtiin vain lasten kulkutapana tai vapaa-ajan harrastuksena. Yh-
dysvalloissa kaikki pyöräilyä koskevat toimenpiteet 1950–1960-luvulla rajoittui-
vatkin lapsille kohdistettuihin turvallisuuskampanjoihin (Forester 1994, 23). Jopa
Alankomaissa ajateltiin, että pyöräily erityisesti työmatkaliikenteessä tulisi vä-
hentymään, ja että sille jäisi enää mitättömän pieni osuus autoon verrattuna (Mi-
nistry of Transport,… 1999, 31).

Pyöräilystä ei kuitenkaan Alankomaissa tullut samalla tavalla näkymätöntä kuin
Suomessa ja erityisesti Yhdysvalloissa. Alankomaissa pyöräily oli niin merkittä-
vä osa liikennettä, että sitä ei yksinkertaisesti voitu jättää huomiotta. Tosin huo-
mio oli negatiivista: uusien pyöräliikenneinvestointien määrä väheni, ja joissakin
kaupungeissa pyöräteitä ja kaistoja poistettiin autoteiden ja parkkipaikkojen tieltä
(Ministry of Transport,… 1999, 34). Näin kävi mm. Heerlenin kaupungissa (Mi-
nistry of Transport,… 1999, 34). Enschedessä rakennettiin edelleen pyöräteitä,
mutta taka-ajatuksena oli, että ihmisten lakattua pyöräilemästä pyöräteistä voi-
daan tehdä autojen parkkipaikkoja (Ministry of Transport,… 1999, 35). Muissa
Euroopan maissa ja kaupungeissa oli selkeitä pyöräilyn vastaisia toimenpiteitä.
Esimerkiksi Antwerpenissä vanhoja pyörätieverkkoja ei pidetty kunnossa eikä
uusiin myönnetty varoja, ja useilla keskustan kaduilla pyöräily kiellettiin koko-
naan (Ministry of Transport,… 1999, 33).

Vaikuttaa siltä, että pyöräilyn suoranaisesti toivottiin häviävän, sillä käsitys pyö-
räilijöistä liikennettä haittaavana tekijänä voimistui 1950-luvulta eteenpäin. To-
lonen (1953) esimerkiksi kuvailee pyöräilijöitä hoippuvina häiriötekijöinä.
Pyörien pysäköintiä pidettiin myös äärimmäisen häiritsevänä muulle liikenteelle.
Esimerkiksi Baselissa ei enää 1950-luvulla saanut pysäköidä pyöräänsä muualle
kuin virallisille pysäköintipaikoille ja pysäköintiaika rajoitettiin yhteen tuntiin
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ostoskatujen varsilla ja kahteen tuntiin elokuvateattereiden kohdalla (Ministry of
Transport,… 1999, 33).

Pyöräilylle ei siis löytynyt tilaa keskustoista. Helsingin kaupungin liikennesuun-
nitteluohjeissa vuodelta 1969 todettiin pyöräteiden rakentamisen olevan mahdol-
lista vain keskustan rajalle asti, josta pyöräilijät siirtyisivät jalan tai
joukkoliikenteellä keskustaan (KSV 1969a). Pyöräteiden ja -kaistojen rakenta-
mista keskustaan pidettiin liian kalliina ja monimutkaisena (KSV 1969a; Bucha-
nan ym. 1963, 65). Toisin sanoen, jos pyöräilijöiden erottaminen autoliikenteestä
ei onnistunut, pyörällä ei sopinut tulla keskustaan lainkaan. Pyöräily ei siis ollut
sen arvoista, että siihen olisi kannattanut uhrata tilaa ja rahaa. Sen sijaan autolii-
kenteen pääsyä keskustaan pidettiin välttämättömänä, ja sille raivattiinkin kovin
ottein tilaa kaupunkien keskustoista (Ministry of Transport,… 1999, 34; Tielehti
1964). Liikennesuunnittelun suurin haaste oli Traffic in Towns -raportin mukaan
nimenomaan keskustan saavutettavuuden turvaaminen kasvavalle autoliikenteelle
ja samalla kuitenkin miellyttävän kaupunkiympäristön säilyttäminen (Taylor
1998, 30). Erityisesti autojen pysäköintiongelman ratkaisemiseen uhrattiin paljon
aikaa ja vaivaa: määriteltiin autopaikkanormit, minkä jälkeen autopaikattomien
kiinteistöjen rakentaminen ei enää ollut sallittua (Hankonen 1994, 306–309).

5.2.4 Autoilu sujuvaksi – pyöräily ja kävely turvalliseksi

Liikenteen sujuvuus taloudellisena resurssina

Liikenteen sujuvuus – tai kierron nopeus – oli noussut tavoitteeksi jo kaupunkien
ja liikenteen kasvun myötä 1800-luvun lopussa suurissa kaupungeissa kuten lu-
vussa 4.1 tuli esille. Voimakas autoliikenteen kasvu 1950–1960-luvulla lisäsi
huomion kiinnittymistä kaupunkiliikenteen sujuvuuteen, ja siitä tuli itsenäisen
liikennesuunnittelun keskeisin tavoite. Tämä tavoite korostui entistä voimak-
kaammin koko yhdyskuntasuunnittelussa, sillä liikenteen taloudellinen merkitys
oli nostanut liikenteelliset kysymykset yhdeksi yhdyskuntasuunnittelun keskei-
simmistä osa-alueista kuten luvussa 5.1 totesin. Itsenäisen liikennesuunnittelun
aikana liikenteen sujuvuudesta tuli liikenneyhteyksien lisäksi entistä selvemmin
tuotannontekijä, johon tulee aktiivisesti investoida (ks. Ajo 1951).

Sujuvan tai nopean liikenteen taloudellinen hyöty syntyy toimintapiirin laajene-
misesta (vrt. Leibbrand 1964, 29; Whitelegg 1993, 77) eli siitä, että tietyssä ajas-
sa (esim. vuorokaudessa) kyetään kulkemaan joko pidempiä matkoja tai
useampia lyhyitä matkoja kuin ennen. Edellisessä tapauksessa toimintapiiri laa-
jenee tilassa eli korvataan vanhat lähellä toisiaan olevat toiminnot uusilla kauem-
pana toisistaan olevilla toiminnoilla. Jälkimmäisessä tapauksessa toimintapiiri
laajenee toimintojen määrän lisääntymisen myötä, eli vanhojen toimintojen lisäk-
si voidaan samassa ajassa tehdä muutakin. Molempien laajenemismuotojen yh-
distelmässä osa toiminnoista korvataan kauempana olevilla, ja osaksi lisätään
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lähellä olevia toimintoja. Toimintapiirien laajenemismuodot on esitetty kuvassa
18.

Kuva 18 Toimintapiirin laajeneminen liikenteen nopeutuessa.

Molemmat toimintapiirin laajenemismuodot lisäävät taloudellista hyötyä, tilassa
laajeneminen laadullisesti ja määrällinen laajentuminen määrällisesti. Toiminta-
piirin laajentumisesta hyötyvät sekä elinkeinoelämä että yksilöt (Ajo 1951).
Elinkeinoelämä vapautuu sidonnaisuudesta paikkaan, koska sijoittumis- ja reitti-
vaihtoehtojen määrä lisääntyy (Hankonen 1994, 334). Ajo (1951) kuvaa toimin-
tapiirin laajentumisen vaikutusta seuraavasti:

Liikenneyhteydet eivät nimittäin ole vain vaihdantatalouden edellytyk-
senä, vaan ne tosiasiallisesti levittävät kaupungin asumisalueen laa-
jalle sen hallinnollisten rajojen ulkopuolelle, siten lisäten kaupungin
jokapäiväistä työ- ja elinvoimaa paljon yli sen, mitä sillä on omasta
takaa.

Samalla tavalla voidaan väittää, että yksilöiden hyvinvointi lisääntyy toimintava-
likoiman kasvaessa liikenteen nopeutumisen myötä: mitä nopeammin pystyi liik-
kumaan, sitä useampiin paikkoihin ehti mennä ja sitä vapaammin pystyi
valitsemaan asuinpaikkansa.

Toimintapiirin laajentuminen autoistumisen myötä merkitsi liikennemäärän ja
-suoritteen lisääntymistä, sillä kuten kuvasta 18 näkyy, toimintojen välisten liik-
kumista kuvaavien viivojen määrä ja/tai pituus lisääntyvät liikenteen nopeutues-
sa. Liikenne lisääntyi myös pelkästään kaupunkien kasvun myötä, koska
toimivien yksikköjen (esim. yritysten ja yksilöiden) määrä lisääntyi. Liikenne-
määrän ja -suoritteen kasvu oli siis seurausta hyödyllisestä toimintapiirin laajen-
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tumisesta. Liikenteen kasvu oli merkki taloudellisen toiminnan – tai vaihdon tai
kierron – vilkastumisesta. Tässä mielessä liikenteen ja talouden yhteyteen oli he-
rätty periaatteessa jo 1800-luvun loppupuolella, mutta autoistumisen myötä
1950–1960-luvulla siitä tuli liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelua merkittävästi
ohjaava näkemys erityisesti liikennepolitiikan tasolla. Yhteyttä on korostettu
bruttokansantuotteen ja liikennesuoritteen kasvukäyrien yhteneväisyyttä osoitta-
villa kuvilla (ks. kuva 3 luvussa 2.1.1).

Koska liikenteen nopeutumisesta eli toimintapiirin laajentumisesta koituvia ta-
loudellisia hyötyjä (talouden ja hyvinvoinnin kasvua) oli vaikea mitata suoraan,
ryhdyttiin mittaamaan toimintapiirin laajentumisen aiheuttajaa eli liikkumisen
nopeutumista eli matka-aikojen pienentymistä, jota kutsuttiin yleisesti aikasääs-
töksi.

Jo teollistumisen ja kaupungistumisen alkuaikoina oli liikennesuunnittelussa (jo-
ka silloin oli vain osa kaupunkisuunnittelua) alettu kiinnittää enemmän huomiota
liikenteen hyötyihin kuin sen haittoihin (ks. luku 4.1). Tämä näkökulman muutos
muutamien haittojen minimoinnista hyödyn maksimointiin ja yleisesti käsitys
liikenteen hyödyllisyydestä voimistui 1950–1960-luvulla. Liikenne ei ollut ai-
noastaan välttämättömyys vaan resurssi, josta tuli ottaa kaikki hyöty irti. Haitat
kuten ruuhka alettiin nähdä taloudellisen hyödyn esteinä eikä pelkästään irrallisi-
na epämukavuustekijöinä. Siirtyminen haitan minimoimisesta hyödyn maksi-
mointiin oli keskeinen muutos, joka liittyy yleisesti modernin yhteiskunnan
syntyyn, jonka katsotaan alkaneen valistuksen ajoista. Modernismin keskeinen
piirre oli se, että ihmisen ymmärrettiin voivan kontrolloida maailmaa ja pyrkiä
näin aktiivisesti saavuttamaan hyötyjä pelkän haittojen tai kohtalon väistelyn si-
jaan (Taylor 1998, 74). Tulevaisuuteen alettiin suhtautua optimistisesti. Suunnit-
telu oli juuri tällaista kontrolloivaa ja hyötyyn tähtäävää toimintaa. 1960-luvulla
kehittyneitä rationaalista ja systeemiteoreettista suunnitteluteoriaa – joihin lii-
kennesuunnittelukin perustui – voidaan pitää modernin ajattelun huippuunsa
vietyinä muotoina (Taylor 1998, 74).

Vaikka liikenteen suuri määrä itse esti siitä saatavan hyödyn syntymistä ruuhkien
muodossa, ei liikenteen suurta määrää sinänsä pidetty ongelmana, sillä mielen-
kiinto kohdistui enemmän liikenteen hyötyihin kuin sen haittoihin. Itse asiassa
ruuhkan syyn ei edes ajateltu olevan liikenteen suuressa määrässä vaan riittä-
mättömässä tilassa tai kapasiteetissa:

Autot aiheuttavat ympäristön saastumista ja niiden loputon jono antaa
helposti sen vaikutelman, että juuri autot ovat syypäitä kaupunkien
keskustoissa yhä lisääntyvään tungokseen… Perusongelmahan ei
suinkaan ole autojen määrä, vaan se, että liian paljon toimintoja ka-
sataan liian pieneen tilaan, jolloin syntyy toimintahäiriöitä. (Rytilä
1971, 4.)
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 Siksi liikenteen määrän rajoittaminen ei ollut mikään ratkaisuvaihtoehto, varsin-
kaan kun samalla oltaisiin rajoitettu liikenteestä saatavaa taloudellista hyötyä
(Valli 1998, 61), vaan ratkaisu oli kapasiteetin lisääminen liikenteen määrää
vastaavasti rakentamalla suurempia väyliä ja sijoittamalla toimintoja sinne, missä
oli tilaa (Tielehti 1961; 1962; Hankonen 1994, 319; Valli 1998, 65; Ruostetsaari
1995, 133). Tilaa tähän ajateltiin riittävän. Yhdysvalloissa tilaa liikenteelle ja
kaupunkien laajenemiselle olikin riittämiin. Suomessakin uskottiin tilaa olevan
riittävästi verrattuna muihin Euroopan kaupunkeihin (Tielehti 1964). Euroopan
suurissa kaupungeissa tilaa ei ensisilmäyksellä tuntunut olevan, mutta sellaisia
keinoilla, joita esimerkiksi Traffic in Towns -raportissa esitettiin, uskottiin kasva-
valle autoliikenteelle turvattavan sujuvat olosuhteet ja hyvä saavutettavuus myös
keskustoihin (Taylor 1998, 31).

Pyöräilylle ja kävelylle turvallisuutta autoliikenteen sujuvuuden ehdoilla

Liikenteen taloudellinen merkitys ja sujuvuustavoite yhdistettiin 1950–1960-
luvulla kuitenkin vain moottoriliikenteeseen ja erityisesti autoliikenteeseen. Pyö-
räliikenteellä ei nähty olevan yhteyttä hyvinvointiin, aikasäästöihin ja talouskas-
vuun. Näin huolimatta siitä, että juuri polkupyörä oli aikoinaan tarjonnut laajoille
kansankerroksille mahdollisuuden moninkertaistaa toimintapiiriään ja vieläpä
yksilöllisesti. Pyöräilyä ei yksinkertaisesti mielletty nopeaksi kulkumuodoksi
edes lyhyillä matkoilla tai silloin, kun autoliikenne ruuhkautui ja pyöräillen olisi
saattanut päästä vähintäänkin yhtä nopeasti perille. Matkojen pituus oli muuten-
kin yhdentekevää, kun auto mahdollisti pitkienkin matkojen kulkemisen nopeas-
ti. Tätä kuvastaa se, että Smith & Polvisen (1968) liikennetutkimuksessa ei
laisinkaan esitetty matkojen pituusjakaumaa6. Itse asiassa oli nimenomaan toi-
vottavaa, että pystyi liikkumaan mahdollisimman nopeasti pitkiä matkoja, koska
sehän juuri laajensi toimintapiiriä eli synnytti hyötyjä. Tässä mielessä toiminta-
piirin tilassa tapahtuvaa laajenemista pidettiin tärkeämpänä kuin määrässä ta-
pahtuvaa toimintapiirin laajenemista lyhyillä etäisyyksillä. Toisin sanoen se, että
autolla pystyi liikkumaan pitkiä matkoja nopeasti peitti alleen sen tosiseikan, että
lyhyillä matkoilla suhteellinen ero pyöräilyyn ei ollut kovin suuri tai oli jopa ne-
gatiivinen.

Huomion kiinnittyminen auton nopeuteen esti myös näkemästä muiden liiken-
nemuotojen keskinäisiä nopeuseroja. Tärkeää oli ainoastaan niiden suhde autolii-
kenteeseen, ei toisiinsa. Siksi huomiota ei herättänyt lainkaan pyöräilyn kävelyä
monikertaisesti suurempi nopeus. Lahden kaupunkiseudun kulkumuodonvalin-
tamallissa käytettiin pyöräilynkin nopeutena kävelyn keskimääräistä nopeutta
4 km/h (Lahden kaupunki ym. 1971, 64). Suhteessa nopeaan henkilöautoon pyö-
räily ja kävely näyttäytyivät siis molemmat hitaina. Alankomaissa oltiin otettu
käyttöön käsite hitaat kulkumuodot (slow modes) jo toisen maailmansodan aika-
                                           
6 Suomalaisissa Lahden ja Tampereen kaupunkiseutujen liikennetutkimuksissa vuosilta 1969 (Lahden
kaupunki ym. 1971; Tampereen kaupunki ym. 1971) matkojen pituus oli jo mukana.
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na (Ministry of Transport,… 1999, 19). Näin mustavalkoinen käsitys ei tarjonnut
pohjaa sille ajatukselle, että eri kulkumuodoilla olisi roolinsa eri pituisilla mat-
koilla. Auton ajateltiin olevan aina paras kulkutapa riippumatta matkan pituu-
desta.

Koska pyöräilyä ei pidetty erityisen nopeana, ei sillä myöskään ajateltu olevan
taloudellista merkitystä, jolloin pyöräilyn sujuvuus ei muodostunut keskeiseksi
liikennesuunnittelukysymykseksi kuten autoliikenteen sujuvuus. Myöskään kä-
velyä ei mielletty hyödylliseksi. Kävelyn hyödyttömyys käy ilmi siihen käytetyn
ajan alhaiseksi arvioidusta arvosta 2 mk/h, mikä oli seurausta nimenomaan siitä,
että kävelevillä ihmisillä ei arveltu aina olevan kiire (Hankonen 1994, 347). Tä-
mä ei, mielenkiintoista kyllä, käy yksiin kävelyn minimoimistarpeen (ks. luku
5.2) kanssa, jonka mukaan kävelyyn käytetty matka tai aika pyrittiin pitämään
niin pienenä kuin mahdollista. Sujuvuuden sijaan pyöräily ja kävely saivat huo-
miota osakseen turvattomina tai vaarallisina kulkumuotoina, mikä myös korosti
pyöräilyn ja kävelyn samanlaisuutta:

After all, as far as vulnerablity to motor traffic is concerned, pedal cy-
clists and pedestrians have a great deal in common (Buchanan ym.
1963, 65).

Pyöräilyn ja kävelyn turvallisuuteen pyrittiin erottelujen periaatteilla, erityisesti
liikennemuotojen erottelulla. Toisaalta liikennemuotojen erottelun tavoitteena oli
myös autoliikenteen sujuvuus, kuten luvussa 4.3.2 tuli esille. Vaikka itsenäisen
liikennesuunnittelun aikana erottelun merkitys pyöräilyn ja kävelyn turvallisuutta
lisäävänä tekijänä korostui (mm. SCAFT 1968 -ohjeissa), autoliikenteen suju-
vuus säilyi kuitenkin edelleen erottelun muotoa eniten määrittelevänä tekijänä. Ei
siis mikään ihme, että liikennemuotojen erottelussa kävi niin, että sen sijaan, että
eri nopeuksiset liikennemuodot olisi kunnolla eroteltu toisistaan, erotettiinkin
vain autoliikenne kävelystä. Pyöräliikenne siirrettiin ikään kuin ”jalkakäytävien
puolikkaille”, jos sille mitään paikkaa ylipäänsä osoitettiin (ks. Lehtonen 1974,
27; Buchanan ym. 1963, 65). Näin kävi erityisesti niissä maissa, joissa ei ollut
aikaisemmin rakennettu pyöräteitä, vaan pyöräilijät olivat kulkeneet autojen
seassa, kuten Suomessa. Pyöräilyn ja kävelyn yhteen liittäminen ja edelleen au-
toliikenteestä erottaminen tapahtui siis enemmän kävelyn kuin pyöräilyn ehdoil-
la. Pyöräilyn sujuvuuden kannalta yhteen liittäminen muodostui erityisen
ongelmalliseksi, kun kävely ja autoliikenne eroteltiin eri tasoihin. Pyöräilyn ja
kävelyn erilaisuus ei ollut siinäkään mielessä olennaista, että polkupyörien aja-
teltiin joka tapauksessa olevan tulevaisuudessa vain lasten kulkuvälineitä, jolloin
riittäisi vallan hyvin, että lasten sallitaan pyöräilevän jalkakäytävillä.

Toisaalta autoliikenteen kasvu ja nopeus vaativat jonkinlaisia erottelujärjestelyjä,
jotta siitä ei aiheutuisi niin paljon haittaa ympäristölle ja jotta liikenne sujuisi
hyvin. Totesihan jo Meurman (1947, 140) aikoinaan että ”tällaista jäsentelyä ai-
nakin muutamiin eri ajoratoihin onkin nykyisin pidettävä aivan välttämättömänä,
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sillä muilla keinoin ei riittävän turvattua ja nopeaa liikennettä voida aikaansaa-
da”. Samaten liikennesolun ja lähiön periaatteilla pyrittiin hallitsemaan kaupun-
kien laajentumista ja etäisyyksien kasvua. Liikennemuotojen erottelu ei siis
sinänsä ole pyöräilynkään kannalta huono asia. Ongelmalliseksi erottelun teki se,
missä muodossa tai mistä lähtökohdista se toteutettiin. Liikennemuotojen erotte-
lun tavoitteista molemmat, sujuvuus ja turvallisuus, liitettiin nimittäin vain auto-
liikenteeseen; pyöräilyn kuten myös kävelyn osaksi jäi vain turvallisuus. Juuri
tämän vuoksi Amsterdamin kaupungin liikennekomitea oli vielä 1960-luvullakin
absoluuttista liikennemuotojen erottelua vastaan, koska se ei kohdellut eri tavoin
liikkuvia tasa-arvoisesti (Ministry of Transport,… 1999, 37).

Liikennemuotojen erottelun perustuminen autoliikenteen sujuvuuteen voidaan
osoittaa usealla tavalla. Ensinnäkin autotiet linjattiin ensin suoraan ja muut jou-
tuivat kiertämään. Jalankulkijat esimerkiksi ohjattiin autoteiden alitse, mitä Tie-
lehdessä (1961) perusteltiin ainoastaan (auto)liikenteen joustavuudella.
Turvallisuutta ei kyseisessä pääkirjoituksessa edes mainittu.

Toiseksi, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parhaiten lisäävää kei-
noa – nopeusrajoituksia – vastustettiin Suomessa pitkälle 1970-luvulle. Nopeus-
rajoitusten vastustaminen kertoo sujuvuustavoitteen ensisijaisuudesta myös
autoliikenteen turvallisuuteen nähden. Nopeusrajoitukset paransivat turvallisuutta
mutta heikensivät nopeutta. Vahvoilla autolobbareilla oli osuutensa nopeusrajoi-
tuskeskustelun pitkittymisessä vuoteen 1978 asti, jolloin nykyinen nopeusrajoi-
tusjärjestelmä tuli pysyväksi (Masonen ym. 1995, 225–238, 240).

Kolmanneksi, pyöräilyä varten ei toteutettu erottelun huippuunsa vietyä muotoa,
nimenomaan sujuvuutta palvelevia väyliä, samoin kuin autoliikennettä varten
rakennettiin moottoriteitä.

Neljänneksi, liikennemuotojen erottelun taustalla oli edelleen nähtävissä ajatus
pyöräilijöistä ja jalankulkijoista pikemminkin liikenteen haittoina kuin varsinai-
sena liikenteenä. Vikaa nähtiin siis ennen kaikkea pyöräilijöissä ja jalankulkijois-
sa, ei niinkään autoilijoissa. Esimerkiksi moottoriajoneuvojen puutteista
aiheutuneita tieliikenneonnettomuuksia pidettiin harvinaisina, mutta polkupyö-
rien suhteen tilannetta pidettiin ongelmallisempana, koska niistä puuttuivat usein
valo- ja heijastinlaitteet (Masonen ym. 1995, 223). Alankomaissa Heerlenin kau-
pungissa muisteltiin sitä, kuinka pyöräliikenne teki kaupungista turvattoman
1900-luvun alussa, ja kiirehdittiin autoliikennettä suosivia ratkaisuja liikennetur-
vallisuuden nimissä (Ministry of Transport,… 1999, 34).

Viidenneksi, myös joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen erottelun taustalla
oli ajatus siitä, että erotettaessa joukkoliikenne omille radoilleen, kuten metron
tapauksessa, kaduille jäisi enemmän tilaa yksityiselle autoliikenteelle (Hankonen
1994, 293–294).
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5.3 Pyöräilymyönteisiä tapauksia

Suomessa toimi vuosina 1960–1968 Kaksipyöräisten Käytön Edistämisyhdistys
(KKEY). Vuonna 1965 yhdistys järjesti Solakaksi pyöräillen -kampanjan. Pyö-
räily otettiin mukaan valtakunnallisten kuntojärjestöjen KKK-kampanjaan, ja
televisiossa pyöräily sai tilaa enemmän kuin aikaisempina vuosina yhteensä.
Monille lehdille tuli tavaksi käsitellä keväisin laajasti pyöräilyä. Vuonna 1967
yhdistys sai 15 kansanedustajaa tekemään aloitteen pyöräteiden rakentamisesta ja
77 ajajaa Eduskunnan ja Suomen Pankin pyöräilyotteluun. Pyörämyynnin kasvu
laskettiin KKEY:n ansioksi. (Kuva 1988, 242–243, 283–287.)

Pyöräilyn näkymättömyys suomalaisessa yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa
kesti kuitenkin ”vain” kaksi vuosikymmentä, sillä pyöräily oli huomioitu jo
vuonna 1970 tehdyssä Kaupunkitutkimus 70 -projektissa (Rytilä 1971). Siinä
pyöräliikennettä oli tarkasteltu melko laajasti muiden liikennemuotojen rinnalla.
Raportissa myös todettiin, että Suomen kaupunkien liikennekuvaa hallitsivat
1970-luvun alussa vielä varsin selvästi kevyet liikennemuodot eli jalankulku,
pyöräily ja mopedit (Rytilä 1971, 29). Lisäksi raportissa kiinnitettiin jossain mää-
rin huomiota myös näiden liikennemuotojen sujuvuuteen toteamalla, että niiden
etenemisnopeus kärsii jäsentämättömistä ja heikosti järjestetyistä liikenneoloista,
ja että kevyen liikenteen järjestelmä on suunniteltava jalankulun ja pyöräliiken-
teen omien toiminnallisten lähtökohtien mukaisesti (Rytilä 1971, 34, 45). Autoa
ei pidetty enää parhaana kulkutapana matkan pituudesta riippumatta, vaan mie-
tittiin eri kulkumuotojen työnjakoa, jossa jalankululla ja pyöräliikenteellä nähtiin
tärkeä rooli paikallisessa liikenteessä (Rytilä 1971, 44). Liikenteen kasvua ei pi-
detty yksiselitteisesti hyvänä tai edes välttämättömänä asiana, vaan pikemminkin
liikennesuoritteen kurissa pitäminen mainittiin yhtenä liikenneturvallisuuden li-
säämiskeinona (Rytilä 1971, 48).

Kaupunkitutkimus 70 -projektissakin on kuitenkin myös useita epäkohtia pyö-
räilyn asemaan liittyen. Siinä esimerkiksi todettiin, että alle 5,3 km matkoilla
henkilöauton käyttö on kaikki kustannukset huomioon ottaen halvempaa kuin
julkisen liikenteen käyttö, jos henkilöautossa on 1,7 tai enemmän matkustajia (ks.
Rytilä 1971, 28). Pyöräilyn kustannuksia ei noteerattu. Liikennemuotojen nopeu-
desta riippuvaa toimintasädettä kutsuttiin harhaanjohtavasti tehokkuudeksi (ks.
Rytilä 1971, 30), jolloin tietysti henkilöauto näyttäytyi tehokkaampana kuin muut
liikennemuodot. Pyöräilyn roolin ajateltiin säilyvän merkittävänä vain kaupun-
kien reuna-alueilla ja koulumatkoilla, ja jalankulkuteistä erillisten pyöräteiden
erottamista laajassa mittakaavassa pidettiin edelleen epärealistisena (Rytilä 1971,
36, 44). Myös KSV:n vuonna 1970 tehdyssä tulevaisuudensuunnitelmassa pyö-
räilyllä nähtiin rooli vain esikaupunkien sisäisillä matkoilla; kantakaupungin yh-
teydessä puhuttiin ainoastaan jalankulkuverkosta (KSV 1970c, 74–77). Nämä
väitteet panevatkin miettimään, tarkoitettiinko kevyellä liikenteellä vain jalan-
kulkua suositeltaessa keskustan kehittämistä pääasiassa kevyen liikenteen ja jul-
kisen liikenteen tarpeita varten (ks. Rytilä 1971, 39). Ja eivätkö keskustaan
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suuntautuvat ja keskustan sisäiset matkat ole myös paikallista liikennettä, jossa
pyöräilyllä nähtiin olevan merkittävä rooli? Pyöräliikenteen vaikutuksia kaupun-
kirakenteeseen ja sen kokoon ei myöskään tarkasteltu; tarkasteltiin vain jalankul-
ku-, linja-auto- ja henkilöautokaupunkia (ks. Rytilä 1971, 57–61).

Alankomaissa tilanne ei ollut yhtä huono kuin useimmissa muissa Euroopan
maissa. Esimerkiksi Eindhovenissa korostettiin sitä, että ohikulkuteiden rakenta-
minen kaupungin ympärille vapauttaisi tilaa keskustasta pyöräliikenteelle, ja
muutenkin pyöräliikenne olisi otettava huomioon etusijalla (Ministry of Trans-
port,… 1999, 36). Amsterdamissa oltiin 1960-luvulla jopa huolestuneita siitä,
että pyöräily ja kävely olivat vähentyneet. Siellä pyöräilyn erottamista autolii-
kenteestä ei pidetty hyvänä ratkaisuna, koska ilman  pyöräliikennettä autojen no-
peudet kasvaisivat, jolloin jalankulkijoiden turvallisuus heikkenisi. Pyöräilyn
edellytyksiä ehdotettiin parannettavaksi varaamalla joitakin katuja pelkästään
pyöräilylle ja sallimalla pyöräily molempiin suuntiin yksisuuntaisilla kaduilla.
Koska Amsterdamissa pyöräilijöitä pidettiin 1950–1960-luvullakin normaaleina
ja tasa-arvoisina liikenteen osallisina, ei heitä eroteltu muusta liikenteestä raken-
tamalla erityisiä pyöräteitä tai -kaistoja keskustaan. Tähän tosin vaikutti myös
tilanpuute. (Ministry of Transport,… 1999, 37.)

Ruotsalainen Nils Rosén puolusti pyöräilyn paikkaa modernissa liikennejärjes-
telmässä jo 1960-luvulla. Hän vaikutti mm. Västeråsin pyöräilymyönteiseen lii-
kennesuunnitelmaan (Västerås stad 1961) ja kirjoitti Ruotsin pyöräilyn ja
mopoilun edistämisyhdistyksen julkaisemana esitteen Cykeln som trafikfaktor jo
vuonna 1964. Hieman myöhemmin hän kirjoitti samaisen järjestön kustantamana
ensimmäiset pyöräliikenteen suunnitteluohjeet (Cykeln i stadsplanen) Ruotsissa
(Rosén 1971). Kun yksilöllisellä liikenteellä viitattiin Suomessa ainoastaan hen-
kilöautoliikenteeseen, niin Västeråsin liikennesuunnitelmassa yksilöllinen liiken-
ne käsitti kävelyn, pyöräilyn, moottoripyörän, mopon sekä henkilöautoliikenteen,
ja juuri tässä järjestyksessä (Västerås stad 1961, 3). Pyöräily otettiin huomioon
myös pysäköintilaskennoissa ja -suunnitelmissa (Västerås stad 1961, 6, 27). Lii-
kennelaskentojen perusteella todettiin, että pyöräilijät muodostivat suurimman
osan pääväylien liikenteestä aamu- ja iltaruuhkassa sekä lounasaikaan, ja joilla-
kin kaduilla pyöräily dominoi koko päivän (Västerås stad 1961, 10). Västeråsin
merkittävin työnantaja ASEA aiheutti suurimmat pyöräliikennevirrat, josta syn-
tyikin käsite ”sähköinen virta” (elektriska strömmen) kuvaamaan päivittäistä
ruuhkaliikennettä (Västerås stad 1961, 11, 21). Västeråsissa oltiin tietoisia siitä,
että jos suunnittelussa unohdetaan pyöräilijät, he siirtyvät käyttämään autoja, jot-
ka vievät paljon enemmän tilaa kuin pyörät (Västerås stad 1961, 21). Suunnitel-
massa ehdotettiin varattavaksi kaksi katua pelkästään pyöräilylle. Pääväylien
varteen suunniteltiin sekä jalkakäytävistä että autoteistä hieman eri tasossa olevat
pyöräkaistat (cykelbanor). (Västerås stad 1961, 22.)

Rosén (1964) tunnisti jo varhain pyöräilyn liikennetekniset, sosiaaliset ja talou-
delliset hyödyt, joihin muu maailma on herännyt varsinaisesti vasta 1990-luvulla
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(ks. 6.2.2): pyöräliikenne ei vie yhtä paljon tilaa kuin autoliikenne ja pyöräily on
kaiken lisäksi kansanterveydellisesti edullista. Rosén (1964, 23) kiteytti pyöräi-
lyn hyödyllisyyden seuraavasti: pyöräily mahdollistaa suuremman henkilölii-
kenteen kysynnän alhaisemmilla kustannuksilla kuin henkilöauto, ja pyöräilyn
suosiminen on yksi keino ratkaista autoliikenteen aiheuttamat ongelmat.

Kuva 19 Liikennettä Eindhovenissa 1958 (Ministry of Transport,… 1999,
36, alkuperäinen kuvalähde: Streekarchief Regio Eindhoven).
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6 Pyöräilyn asema liikennesuunnittelun
monipuolistumisen aikana

6.1 Turvallisuus- ja ympäristöhaitat liikennesuunnittelussa

Liikennesuunnittelun kolmannen historiallisen vaiheen määrittelen liikennesuun-
nittelun monipuolistumisena, mikä tarkoittaa henkilöautopainotteisuuden – tai
oikeastaan henkilöautopositiivisuuden – kyseenalaistamista ja muiden liikenne-
muotojen aseman parantumista. Monipuolistuminen tapahtui kahdessa vaiheessa.
Ensin 1970-luvun alussa (osittain jo 1960-luvun lopussa) herättiin henkilöauto-
liikenteen paikallisiin turvallisuus-, terveys- ja ympäristöhaittoihin sekä ener-
giankulutukseen. Toisin sanoen moderni liikenneongelma korostui aikaisempaa
enemmän. Rytilä (1992, 81) kuvaa tätä vaihetta (vuodet 1970–1986) reaktiona
tieliikenteen voimakkaalle nousukaudelle. Päähuolenaiheena oli liikenneturvalli-
suus. Liikennekuolemien määrä oli nimittäin kasvanut voimakkaasti koko 1960-
luvun ajan. Kehitys oli samanlainen sekä Suomessa että Alankomaissa (Masonen
ym. 1995, 241; Ministry of Transport,… 1999, 30). Suomessa koko tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen toiminta nähtiin laajassa mielessä liikenneturvallisuustyönä
(Masonen ym. 1995, 240). Kuitenkin myös huoli autoliikenteen aiheuttamista
ympäristöhaitoista – saastumisesta, melusta, teiden rakentamisesta aiheutuvista
ympäristö- ja maisemahaitoista – alkoi orastaa (Masonen ym. 1995, 247, 249).
Ympäristöongelmien tiedostamista enemmän autoliikennekriittisyyteen vaikutti
1970-luvulla energiakriisi ja lama, tosin vain väliaikaisesti (Seppinen 1992, 193).

Haittojen tai yleisesti suunnittelun vaikutusten korostuminen pelkän hyödynta-
voittelun rinnalla liittyi yhdyskuntasuunnittelussa yleisesti tapahtuneeseen para-
digmamuutokseen 1970-luvulla: kaivattiin tietoa siitä, mitä vaikutuksia
siihenastisella suunnittelulla oli ollut (Taylor 1998, 96). 1960-luvun systeemiteo-
reettinen ja rationaalinen suunnitteluteoria eivät pahemmin auttaneet suunnittelun
vaikutusten tutkimuksessa: rationaalinen teoria keskittyi puhtaasti suunnittelu-
prosessiin ja systeemiteoria käsitteli yhdyskuntasuunnittelun kohdetta hyvin abst-
raktisti ilman empiirisiä havaintoja (Taylor 1998, 97–98). Lisäksi kiinnitettiin
huomiota siihen, että yhdyskuntien rakenteisiin ja olosuhteisiin vaikuttavat julki-
sen suunnittelusektorin lisäksi myös yleiset taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet
(Taylor 1998, 102). Itse asiassa julkisen sektorin yhdyskuntasuunnittelu alettiin
nähdä keinona ratkaista niitä ongelmia, jotka syntyvät vapaan markkinatalouden
kyvyttömyydestä huomioida tasa-arvoon ja julkisiin hyödykkeisiin, kuten puh-
taaseen ympäristöön, liittyviä kysymyksiä (Taylor 1998, 106). Huomiota alettiin
siis kiinnittää myös haittoihin eli negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin eikä ainoastaan
hyötyihin kuten 1950–1960-luvulla (ks. luku 5.1 ja 5.2.4).

1980-luvun lopussa ja erityisesti 1990-luvulla (vrt. Rytilän (1992, 101) 4. linja
vuodesta 1986 eteenpäin) ympäristöongelmiin herättiin aikaisempaa laajemmin
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niin sanotun kestävän kehityksen7 käsitteen myötä. Aikaisemmin ympäristöon-
gelmia yritettiin ratkaista toisistaan ja muusta yhteiskunnasta erillisinä ja teknisi-
nä ongelmina: liikennesektorilla pyrittiin vaikuttamaan esimerkiksi ajoneuvon
rakenteeseen tai polttoaineen laatuun (Valli 1998, 69–70, 96). Lisäksi ympäris-
tönsuojelutoimiin havahduttiin pääsääntöisesti vasta, kun ongelmat olivat jo sel-
keästi havaittavissa (Valli 1998, 70). Tällaista toimintamallia Valli (1998, 95–96)
kutsuu suodatinpolitiikaksi. Kestävän kehityksen käsitteen myötä alettiin sen si-
jaan puhua rakenteellisesta muutoksesta (vrt. Valli 1998, 95–96), ja ympäristön
ja ihmisen hyvinvointi liitettiin osaksi kaikkea yhteiskunnallista toimintaa (vrt.
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti ja/tai kulttuurisesti kestävä kehitys).

Periaatteessa laaja-alaiseen suunnitteluun pyrittiin jo 1960-luvulla systeemiteo-
rian avulla, mutta silloin ei vielä huomattu niitä autoliikenteen suuresta määrästä
aiheutuvia ongelmia, joihin viittasin luvussa 2.1.1 (yhdyskuntien hajautuminen,
saavutettavuuden heikkeneminen (erityisesti autottomille), hiilidioksidipäästöjen
aiheuttama ilmaston lämpeneminen sekä autoliikenteen muilta liikennemuodoil-
ta, toiminnoilta ja luonnolta viemä tila). Nämä ongelmat muodostavat Himasen
(1992, 6) mukaan postmodernin liikenneongelman, joka syntyy nimenomaan lii-
kenteen ja erityisesti autoliikenteen määrästä.

Postmodernin liikenneongelman ratkaisuksi ei riitä väyläkapasiteetin lisääminen,
vaan autoliikenteen määrällistä kasvua täytyy hillitä, mikä on puolestaan vaatinut
liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelulta rakenteellisia muutoksia, koska väyläkapa-
siteetin lisääminen oli nimenomaan keskeinen ratkaisukeino 1950–1960-luvulla.
Suomessa auto- tai tieliikenteen määrän ongelmaan ja rakenteelliseen muutospai-
neeseen oli jo herätty hallituksen ympäristöpoliittisessa selonteossa vuonna 1988
(ks. Sairinen ym. 1997, 39):

Koska liikenne sinänsä ja sen määrällinen, erityisesti tieliikenteessä
tapahtuva kasvu ovat sidoksissa yhteiskunnan rakenteeseen ja länsi-
maiseen elämäntapaan, ei liikenteen haittoja voida poistaa vaikutta-
matta koko yhteiskuntaan.

Myös toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietinnössä todettiin, että on
”tarpeen kehittää maankäyttöä ja liikennejärjestelmää siten, että tarvittava liiken-
ne voidaan toteuttaa vähäisimmillä mahdollisilla kuljetuksilla” (komiteamietintö
1991, 1). Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuodelta 1994
(YTV & LM 1994, 3) todetaan, että ”henkilöautoliikenteen verkon kehittäminen
kapasiteetiltään merkittävästi nykyistä tehokkaammaksi ei ole tarkoituksenmu-
kaista, koska sillä annetaan vain lisää etumatkaa henkilöautoilulle ja saadaan ai-
kaa tavoitteiden vastaista vääristymää kulkumuotojakaumassa”. Samoin
                                           
7 Kestävän kehityksen käsite muodostui YK:n maailmankomission eli ns. Brundtlandin komission mie-
tinnössä Our Common Future vuonna 1987. Siinä se määriteltiin kehitykseksi, joka tyydyttää tämän päi-
vän tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan (World
Commission on Environment and Development 1987, 43).



84

Tielaitoksen (2000, 30) Tienpidon linjauksissa vuoteen 2015 on mainittu, että
henkilöautoliikenteen kapasiteetin parantaminen kysyntää vastaavasti kaupunki-
seuduilla ei ole ympäristö- ja muiden tavoitteiden mukaista. Amsterdamissa au-
toliikenteen määrällinen ongelma oli ajankohtainen jo 1920-luvulla, kun haluttiin
säilyttää kaupungin historiallinen ja tiivis rakenne (Ministry of Transport,…
1999, 23, ks. myös luku 4.2.2). Valtakunnallisella tasolla liikenteen kasvun ra-
joittaminen tuli tavoitteeksi Alankomaissa jo vuonna 1973 (Ministry of Trans-
port,… 1999, 41). Myös Helsingissä puhuttiin autoliikenteen minimointi-
mahdollisuuksista ja rajoittamisesta jo 1970-luvulla (KSV 1970c: KSV 1975,
60).

Rakenteellinen muutos liikennesuunnittelussa tarkoitti (tai tarkoittaa) yksinker-
taisesti sitä, että henkilöautoliikenteen määrän kasvua ryhdyttiin (tai ryhdytään)
hillitsemään sen sijaan, että uskotaan tai jopa toivotaan yhä useamman liikkuvan
tulevaisuudessa autolla kuten 1950–1960-luvulla ajateltiin. Nykyistä liikenne-
suunnittelua ohjaakin sujuvuus- ja turvallisuustavoitteiden lisäksi yhä enemmän
niin sanottu kysynnän hallinnan (tai hillinnän) periaate, eli kysyntä nähdään asia-
na, johon voidaan ja pitää vaikuttaa sen sijaan, että vain vastattaisiin siihen riittä-
vällä kapasiteetilla. Liikenteen kysynnän hallinnan tai laajemmin liikenteen
haittoja koskevan tavoitteenasettelun mukaantuloa liikennesuunnitteluun voidaan
pitää liikennesuunnittelun institutionaalisen rakenteen laajentumisena, monipuo-
listumisena tai monimutkaistumisena (vrt. Rietveld 1997): aikaisempien suju-
vuus- ja turvallisuustavoitteiden rinnalle tuli siis liikenteen ja erityisesti sen
määrän aiheuttamien haittojen vähentämistavoite. Voidaan myös sanoa, että
haittanäkökulma laajentui turvallisuuskysymyksistä muihin liikenteen aiheutta-
miin haittoihin.

Koska henkilöautoliikenteen kysynnän minimointi edellyttää liikenteen kysynnän
tyydyttämistä muilla liikennemuodoilla, liikennesuunnittelussa alettiin kiinnittää
enemmän huomiota henkilöauton vaihtoehtoihin eli etupäässä joukkoliikentee-
seen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Siksi kutsunkin liikennesuunnittelun kolmatta his-
toriallista vaihetta liikennesuunnittelun monipuolistumiseksi. Muiden
liikennemuotojen kilpailukyvyn parantamisen lisäksi henkilöautoliikenteen ky-
synnän tai tarpeen vähentäminen edellyttää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja
keskittämistä joukkoliikenteen varaan ja henkilöautoliikenteen tarjonnan hin-
noittelua ja rajoittamista (vrt. Strömmer 2001; Pursula 1999). Uutena suunnitte-
lumuotona 1990-luvulla yleistyi niin sanottu liikennejärjestelmäsuunnittelu, jossa
pyritään ottamaan huomioon edellämainitut keinot ja suunnittelemaan liikenne-
järjestelmää kokonaisuutena suhteellisen laajalla alueella.

Siitä huolimatta, että 1970–1990-luvulla kiinnitettiin erityistä huomiota liiken-
teen haittoihin, käsitys sujuvan liikenteen tuomasta taloudellisesta hyödystä ei
horjunut vaan pikemminkin voimistui. Yksityinen sektori osallistui nimittäin ai-
kaisempaa enemmän suunnittelua koskeviin neuvotteluihin kuten myös useiden
liikennepalveluiden tuottamiseen (Taylor 1998, 140, Seppinen 1992, 213), mikä



85

korosti liikennejärjestelmän merkitystä elinkeinoelämän kilpailukykyyn vaikut-
tavana resurssina (Seppinen 1992, 219–220). Myös Rietveld (1997) toteaa, että
liikennejärjestelmää koskevassa päätöksenteossa otetaan nykyään enemmän
huomioon kansalliseen tai alueelliseen kilpailukykyyn liittyviä asioita. Suomen
liikenteen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen oli yksi keskeisimmistä ta-
voitteista toisessa parlamentaarisessa liikennekomiteassa sekä liikenneministe-
riön vuosien 1997 ja 2000 yleistavoitteissa (komiteamietintö 1991, 27; LM
1997a; LVM 2000). Liikenteen kysynnän hillitsemisen ja liikenteen taloudellisen
merkityksen korostamisen välillä näyttää kuitenkin olevan ristiriita, sillä jälkim-
mäisessä liikenteen määrä sinänsä ei ole ongelma vaan ainoastaan sen sujuvuus-
haitat. Itse asiassa liikenteen suuri määrä on pikemminkin osoitus vilkkaasta
taloudellisesta toiminnasta, jolloin liikenteen määrän vähentäminen vaikuttaa
samalta kuin sen synnyttäjän eli taloudellisen toiminnan, vähentäminen (vrt. luku
5.2.4 ja Valli 1998, 61). Kuten haittojen huomioonottaminen myös taloudellisen
kilpailukyvyn korostuminen liikennesuunnittelussa on laajentanut osaltaan lii-
kennesuunnittelun instituutionaalista kenttää sekä suunnitteluun vaikuttavien
toimijoiden määrää (vrt. Rietveld 1997).

6.2 Pyöräilyn löytäminen uudelleen

6.2.1 Huoli kevyen liikenteen turvallisuudesta 1970-luvulla

Pyöräilyn kuten myös kävelyn rooli liikennesuunnittelussa korostui huomatta-
vasti 1970-luvulla. Tähän olivat syynä sekä pyöräilyn kysynnän kasvu (ks. luku
3.4) että erityisesti liikenneturvallisuusnäkökohtien painottuminen ja jalankulki-
joiden ja pyöräilijöiden suuri osuus liikenneonnettomuuksista. Vuosina 1967–
1974 yleisillä teillä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa surmansa saaneista
tienkäyttäjistä noin puolet oli jalankulkijoita, pyöräilijöitä, mopoilijoita ja kelk-
kailijoita, ja kaikista yleisten teiden onnettomuuksista kevyen liikenteen osuus oli
lähes 20 prosenttia (TVH 1975a, 3).

Koska turvallisuusongelma yhdisti pyöräilyä ja jalankulkua aikaisempaa enem-
män, vakiintui jo 1960-luvulla alkanut jalankulun ja pyöräilyn yhteenliittämisen
käytäntö 1970-luvulla siinä määrin, että Suomessa syntyi kevyen liikenteen käsi-
te. Jalankulun ja pyöräilyn voimakkaampi yhteenliittäminen ei kuitenkaan ole
pelkästään suomalainen ilmiö, vaan myös muualla länsimaissa käytettiin vastaa-
vanlaisia käsitteitä (esim. slow modes, non-motorised modes, lätt trafik). Alan-
komaissahan käsite slow modes oli otettu käyttöön itse asiassa jo toisen
maailmansodan aikana (ks. luku 5.2.4). Muissa maissa oli kuitenkin tyypillisem-
pää puhua yksinkertaisesti jalankulku- ja polkupyöräliikenteestä (gång- och cy-
keltrafik, pedestrian and bicycle transport, walking and cycling), kuin käyttää
jotakin kevyen liikenteen käsitettä vastaavaa sanaa. Myös Suomessa puhuttiin
kevyen liikenteen ohella jalankulku- ja polkupyöräliikenteestä. Keskeistä ei siis
ole varsinaisen uuden käsitteen synty vaan se, että jalankulkua ja pyöräilyä alet-
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tiin systemaattisesti käsitellä yhdessä. Jalankulun ja pyöräilyn käsitteleminen
erikseen, mikä oli tyypillistä ennen itsenäistä liikennesuunnittelua, oli Suomessa
lähes olematonta 1970-luvulla. Suomessa tiiviimpää yhteenliittämistä selittää
osaltaan talvi, sillä talvella pyöräily on Suomessa vähäisempää kuin muualla Eu-
roopassa, ja jalkakäytävien ja pyöräteiden yhdistäminen helpottaa niiden talvi-
kunnossapitoa. Kevyen liikenteen käyttöä perustellaan myös yksinkertaisesti
ilmaisun lyhyydellä (Naskila 2001).

Ensimmäisiä jalankulkua ja pyöräilyä yhdessä käsitteleviä liikennesuunnittelu-
julkaisuja Suomessa olivat Ralf Granlundin (1970) diplomityö Planering av cy-
kel- och gångvägar, Kantakaupungin pääjalankulku- ja polkupyöräväylät (KSV
& Liikennetekniikka Oy 1971), Jalankulku- ja polkupyöräliikenteen suunnittelu-
ohjeet (KSV 1972b) sekä Oulun jalka- ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma
1972 (Oulun kaupunkiseudun… 1971). Kevyestä liikenteestä puhuttiin Suomessa
jo vuoden 1969 Tampereen ja Lahden kaupunkiseutujen liikennetutkimuksissa
(Tampereen kaupunki ym. 1971; Lahden kaupunki ym. 1971). Tielehdessä ke-
vyestä liikenteestä kirjoitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1972 ja numero
8/1974 oli lähestulkoon omistettu kevyelle liikenteelle Suomen Tieyhdistyksen
kevyttä liikennettä käsitelleen kokouksen jäljiltä. (Suomen Tieyhdistys 2001).
Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratorion julkaisujen otsikoissa kevyt lii-
kenne esiintyi ensimmäisen kerran liikennetekniikan seminaarijulkaisussa vuo-
delta 1974 (Helsingin teknillinen korkeakoulu 1974) ja sitten vuonna 1975 Timo
Lepistön diplomityössä Kevytliikennealueiden tilansuunnittelun perusteet. Val-
tion tasolla ensimmäinen kevyen liikenteen suunnitteluopas ilmestyi vuonna
1974 (Lehtonen 1974). Tätä enemmän suunnittelua ohjasivat Insinöörijärjestöjen
koulutuskeskuksen (INSKO) järjestämät kevyen liikenteen kurssit, joista ensim-
mäinen oli vuonna 1973. Liikenneministeriön ensimmäinen julkaisu kevyestä
liikenteestä (Tutkimus Oulun Kirkkokadun jalka- ja pyöräteistä) ilmestyi vasta
vuonna 1981. Tosin liikenneministeriö tarkasteli jo varhain 1980-luvulla pyöräi-
lyä erikseen eikä pelkästään kevyen liikenteen osana (ks. taulukko 15 luvussa
6.2.2). Tieliikennelain vuoden 1982 uudistuksen tavoitteena oli myös erityisesti
kevyen liikenteen turvaaminen (Hirsto 1983). Siinä ja vuosien 1985 ja 1986 ase-
tuksissa määrättiin mm. polkupyörän jarruista, heijastimista ja valoista (Kuva
1988, 297).

Kevyen liikenteen – tai jalankulun ja pyöräilyn – suunnittelu tai edistämistyö
1970-luvulla tarkoitti lähestulkoon pelkästään kevyen liikenteen väylien tai pyö-
räteiden sekä näihin liittyvien ali- ja ylikulkujen suunnittelua. Ensimmäinen par-
lamentaarinen liikennekomitea ehdotti Suomessa yleisten teiden varteen
rakennettavaksi tarvittavat kevyen liikenteen väylät, ja että tätä varten osoitettai-
siin erillinen kevyen liikenteen määräraha valtion tulo- ja menoarvioon (komi-
teamietintö 1975, 24). Tie- ja vesirakennuslaitos selvittikin vuonna 1975 kevyen
liikenteen järjestelyjen tarpeen yleisillä teillä (TVH 1975a). Vuonna 1982 tiela-
kiin lisättiin, että tie- ja vesirakennuslaitoksen sekä kuntien on mahdollisuuksien
mukaan järjestettävä kevyttä liikennettä varten tarpeelliset yhteydet rakentamalla
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tai osoittamalla liikenteen ohjauslaittein kullekin kulkureitille erillinen kevyen
liikenteen väylä, pihakatu tai tiehen kuuluva jalkakäytävä ja pyörätie. Laissa
määrättiin myös että, kuntien tulisi osoittaa riittävästi varoja kevyen liikenteen
verkoston toteuttamiseen. (Hirsto 1983.) Helsingin kaupunki alkoikin vuodesta
1972 ja Oulun kaupunki vuodesta 1973 lähtien varata budjetteihinsa erityisen
kevyen liikenteen määrärahan (KSV 1972a; Myllylä 1983). Kevyen liikenteen
väyliä rakennettiin 1970-luvulla  ja siitä eteenpäin tiuhaan tahtiin. Kevyen lii-
kenteen väylien määrän kehitys Suomessa yleisten teiden varsilla sekä Helsingis-
sä on esitetty kuvassa 20 ja taulukossa 13.
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Kuva 20 Kevyen liikenteen väylien määrän kehitys Suomessa 1974–2000
(TVH 1975a; TVH 1976; LM 1981; 1987; 1996a; 1998a; Suo-
men Polkupyöräteollisuusyhdistys 1999; Tiehallinto 2001b;
Block 2001).

Taulukko 13 Pyöräteiden (kevyen liikenteen väylien) määrän kehitys Helsin-
gissä (Naskila 2001).

1975 1980 1985 1990 1995 2000
km 316 450 623 770 850 950

Vuonna 1972 kevyen liikenteen määräraha oli Helsingissä 2,1  miljoonaa mark-
kaa, joka oli 1,6 prosenttia kaikista sille vuodelle esitetyistä liikenneinvestoin-
neista (KSV 1972a). Vuonna 1982 määräraha oli 3,27 miljoonaa markkaa, ja sen
osuus kaikista toteuttamisjärjestyksessä olleista hankkeista oli 13,5 prosenttia
(KSV 1982). Vuoden 2000 talousarvioehdotuksessa kevyen liikenteen määräraha
oli 13 miljoonaa markkaa ja osuus ehdotuksessa mukana olleista liikenneinves-
toinneista 7,2 prosenttia (KSV 1999). Pääkaupunkiseudun liikenneinvestointioh-
jelmassa kevyen liikenteen investointien arvo on 14 miljoonaa markkaa ja osuus
kaikista liikennehankkeista (keskustatunneli ja pääkatujen hankkeet mukaan lu-
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kien) 1,6 prosenttia (YTV 2000b). Määrät on ilmaistu kyseisen vuoden rahanar-
vossa.

Kevyen liikenteen todellista osuutta liikenneinvestoinneista on vaikea arvioida,
koska erillinen kevyen liikenteen määräraha ei vastaa kaikkia kevyeen liikentee-
seen kohdistettuja investointeja. Kevyen liikenteen järjestelyjä tehdään siis myös
muilla rahoilla ja osana suurempia liikennehankkeita (Naskila 2001). Ei myös-
kään ole perusteltua olettaa, että kevyen liikenteen investointiosuuden pitäisi olla
yhtä suuri kuin kevyen liikenteen osuus liikenteen kysynnästä, sillä tietyn kysyn-
nän edellyttämät kevyen liikenteen hankkeet ovat halvempia kuin vastaavan ky-
synnän edellyttämät moottoriliikenteen hankkeet8. Lisäksi osa henkilöauto-
liikenteeseen kohdistuvista investoinneista pyrkii rajoittamaan henkilöautoliiken-
nettä tai sen nopeutta (esim. hidas- ja pihakadut), mitä täytyy pitää investointina
kevyeen liikenteeseen.

Todellisen määrän ja osuuden arvioinnin hankaluus pätee myös Tiehallinnon
(ent. Tielaitoksen ja Tie- ja vesirakennushallituksen) kevyen liikenteen inves-
tointimääriin ja -osuuksiin. Tästä huolimatta kuvassa 21 on esitetty kevyen lii-
kenteen määrärahojen osuudet Tie- ja vesirakennushallituksen toimenpide- tai
investointiohjelmissa 1970–1980-luvulla. Tielaitos ei 1990-luvulta eteenpäin ole
lainkaan erotellut kevyen liikenteen osuutta toimenpideohjelmissaan, kuten ei
myöskään Tiehallinto nykyään.

                                           
8 Murole (1973) on tosin nimenomaan ehdottanut, että liikenneinvestointien jaon eri liikennemuotojen
kesken tulisi perustua liikennemuotojen matkasuoritteen ja aikasuoritteen jakaumaan. Lahden ja Tampe-
reen kaupunkiseutujen kulkumuotojakaumien (vuonna 1969) perusteella hän päätyi seuraavanlaiseen
investointien teoreettiseen jakaumaan: kevyt liikenne 35 %, joukkoliikenne 40 % ja henkilöautoliikenne
25 %. Tulevaisuudessa Murole arvioi oikeudenmukaisen investointijakauman olevan seuraavanlainen:
kevyt liikenne 25 %, joukkoliikenne 30 % ja henkilöautoliikenne 45 %. Todellisuudessa kevyen liiken-
teen osuus kuntien liikenneinvestoinneista 1970-luvulla oli Murolen mukaan 3 %. Tähän perustuen hän
arvioi realistisemmin kevyen liikenteen osuudeksi tulevaisuudessa 20 %.
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Tummat pylväät kuvaavat toteutuneista menoista laskettuja osuuksia. Vaaleat pylväät ovat suunnitelluista
kustannuksista laskettuja osuuksia. Vuonna 1974 kaikki toteutuneet investoinnit olivat yhteensä
964 Mmk, josta kevyen liikenteen osuus oli 34 Mmk (3,5 %) (vuoden 1974 rahanarvo). Vuonna 1990
kaikki suunnitellut investoinnit olivat yhteensä 1 930 Mmk, josta kevyen liikenteen osuus oli 175 Mmk
(9,1 %) (vuoden 1989 rahanarvo).

Kuva 21 Kevyen liikenteen järjestelyjen kustannusosuus Tie- ja vesira-
kennushallituksen toimenpideohjelmissa (THV 1975b; 1976;
1983; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989).

Alankomaissa ja Tanskassa, joissa pyöräilyllä oli vielä 1950–1960-luvullakin
huomattava osuus (yli 20 prosenttia) liikenteestä, kävelyä ja pyöräilyä ei liitetty
niin voimakkaasti yhteen kuin esimerkiksi Suomessa, vaan näissä maissa pyörä-
liikennettä ryhdyttiin 1970-luvulla kehittämään selvemmin erillään jalankulusta.
Koska pyöräteitä oli rakennettu näissä maissa – erityisesti Alankomaissa – paljon
jo aikaisemmin, oli 1970-luvulla alkaneessa kehittämistyössä paljolti kyse ole-
massaolevan pyörätieverkon täydentämisestä ja yhtenäistämisestä (Ministry of
Transport,… 1999, 38–40). Amsterdamissa sen sijaan alettiin vasta 1970-luvulla
rakentaa erillisiä pyöräteitä, koska aikaisemmin pyöräliikenteen erottamista ei
ollut siellä pidetty hyvänä asiana (ks. luku 5.3). Pyöräteiden määrä kasvoi kui-
tenkin merkittävästi myös Alankomaissa 1970-luvulta lähtien (taulukko 14).
Hollantilaiset kaupungit saivat vuodesta 1976 alkaen valtiolta 50–80 prosenttia
tukea pyöräliikennehankkeisiinsa. Näiden valtionosuuksien määrä kasvoi 25
miljoonasta guldenista 53 miljoonaan vuosina 1975–1982. (Ministry of Trans-
port,… 1999, 42.)

Taulukko 14 Pyöräteiden määrän kehitys Alankomaissa (Ministry of Trans-
port,… 1993, 20; Centraal Bureau voor de Statiestiek 2001b).

1978 1980 1983 1985 1988 1992 1996
km 9 282 10 840 12 343 14 484 16 060 18 175 18 948
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Alankomaat on lisäksi kuuluisa niin sanotuista woonerf-kaduistaan, joita ryhdyt-
tiin toteuttamaan asuntoalueilla 1970-luvulla. Näillä kaduilla autoliikenteen no-
peutta on rajoitettu erilaisin rakenteellisin hidastein, niin että nopeus ei ylitä
20 km/h (Pucher & Lefèvre 1996, 98; Royal Touring Club des Pay-Bas 1980).
Woonerf-katuja ei ole erotettu jalkakäytäviin ja ajoratoihin, vaan jalankulkijat,
pyöräilijät ja autoilijat liikkuvat samalla alueella jalankulkijoiden ehdoilla. Täl-
lainen järjestely on eduksi myös pyöräilijöille. Käytäntö levisi myös muualle Eu-
rooppaan, erityisesti Saksaan, ja nykyään siitä puhutaan liikenteen
rauhoittamisena.

Yhdysvalloissakin pyöräilyyn alettiin kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota
1970-luvulla, tosin lähtötaso oli siellä alhaisempi kuin Euroopan maissa. Polku-
pyörä ensinnäkin määriteltiin uudestaan ajoneuvoksi (Forester 1994, 24). Pyörä-
tiehankkeet keskittyivät kuitenkin vain muutamaan osavaltioon, kuten
Kaliforniaan ja siellä erityisesti yliopistokaupunkeihin kuten Davisiin ja Palo
Altoon, joita pidetään amerikkalaisen pyöräliikennesuunnittelun edelläkävijöinä
(Naskila 1993, 48; Forester 1994, 24; Pucher ym. 1999). Myös Seattle on tun-
nettu hyvästä pyöräliikenneinfrastruktuuristaan. Siellä on toiminut pyöräilyneu-
vottelukunta (Bicycle Advisory Board) jo vuodesta 1977 lähtien (Pucher ym.
1999). Vaikka osavaltiot saattoivat käyttää jo 1970-luvulta lähtien liittovaltion
tierahaston rahoja pyöräteihin, vain alle 20 osavaltiota käytti tätä mahdollisuutta
hyväkseen käyttäen 1990-luvun alkuun mennessä yhteensä vain 41 miljoonaa
dollaria (National Center for Bicycling and Walking 2001).

6.2.2 Pyöräilystä ratkaisu liikenneongelmiin 1990-luvulla

Jos 1970-luvulla pyöräily ja kävely saivat huomiota ensisijaisesti hälyttävän lii-
kenneturvallisuustilanteen vuoksi, niin 1990-luvulla herättiin lisäksi pyöräilyn ja
kävelyn merkitykseen ympäristöystävällisinä kulkutapoina. Ympäristöongelmat-
han korostuivat yleisesti liikennesuunnittelussa ja yhteiskunnassa 1990-luvulla
(ks. luku 6.1). Pyöräilystä tuli henkilöauton vaihtoehtona ja joukkoliikenteen ja
kävelyn ohella kestävän kehityksen liikennemuoto (ks. komiteamietintö 1991,
97–98; Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1995, 62; European Commission
2001). Liikennesuunnittelun yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi tuli turvallisuuden
ohella henkilöautomatkojen muuttaminen pyöräily-, kävely-, joukkoliikenne- tai
näiden yhdistelmämatkoiksi (esim. Ministry of Transport,… 1999, 51).

Toisin sanoen aikaisemmin häiriönä tai vähintäänkin häviävänä liikennemuotona
pidetystä pyöräilystä tulikin 1990-luvulla hyödyllistä liikennettä ja jopa ratkaisu
liikenneongelmiin. Pyöräilyn hyötyjen nähtiin syntyvän ennen kaikkea henkilö-
autoliikenteen korvaamisesta ja siten henkilöautoliikenteen aiheuttamien haitto-
jen vähentymisestä tai välttämisestä (ks. luku 2.1.1). Lisäksi pyöräilystä
huomattiin syntyvän myös muita yhteiskuntataloudellisia ja yksilöllisiäkin hyö-
tyjä (kansanterveyden kohentuminen, yksilöllinen ja nopea kulkutapa lyhyillä
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matkoilla, joukkoliikenteen saavutettavuusalueen laajentuminen jne., ks. luku
2.1).

Koska pyöräilyä ryhdyttiin aktiivisesti edistämään ja sen osuutta liikenteestä kas-
vattamaan, tarvittiin useampia keinoja kuin pelkkien pyöräteiden tai kevyen lii-
kenteen väylien rakentamista. Pyöräilyn edistämistyön osa-alueet 1990-luvulla
voidaan jakaa karkeasti neljään osa-alueeseen (ks. YTV 2000a; LVM 2001a; Mi-
nistry of Transport,… 1999, 51; Salo 2000):

− sujuva ja turvallinen pyöräilyinfrastruktuuri

− pyöräilyn matkaketjujen sujuvoittaminen

− pyöräilytiedon lisääminen

− pyöräily osaksi liikennepolitiikkaa, -suunnittelua ja -tutkimusta.

1990-luvulla pyöräilyn asema liikennesuunnittelussa muuttui olennaisesti siinä
mielessä, että pyöräilyn suhteen alettiin asettaa myös sujuvuustavoitteita (ks. Eu-
ropean Federation for Transport and Environment 1994, 29; Tielaitos 2000, 21;
41). Kevyellä liikenteellä on oma lukunsa jopa sellaisessa julkaisussa kuin Tielii-
kenteen sujuvuus ja sen mittaaminen (Luoma 1998). Pyöräilyverkkojen suunnit-
telussa on myös 1990-luvulla  kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota
pyöräilyn sujuvuuteen. On esimerkiksi korostettu, että loogisen ja yhtenäisen
pyöräilyverkon osana voi olla erillisten pyöräteiden lisäksi pyöräkaistoja tai hil-
jaisia katuja, autoliikenteeltä rauhoitettuja piha- ja hidaskatuja, pyöräkatuja sekä
yksisuuntaisia katuja, joilla pyöräily on sallittu molempiin suuntiin (ks. Tielaitos
1995, 81, 84, 87; Kouri 1993).

Yhtenäisten reittien lisäksi on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota myös
pyöräliikenteen ohjaukseen ja opastukseen. Esimerkkejä ovat värilliset pyörätiet,
pyöräilijöiden odotustila liikennevaloissa ennen autoilijoiden pysähtymisviivaa
(kuva 23), pyöräilijöiden omat liikennevalot, pyöräilijöiden ryhmittymiskaistat
sekä autoliikenteen seassa että erillisillä pyöräteillä, jne. (Tielaitos 1995, 82–88).
Näitä toimenpiteitä on toteutettu erityisesti Alankomaissa ja Tanskassa sekä mel-
ko paljon myös Saksassa, Sveitsissä ja Iso-Britanniassa (Tielaitos 1995, 86). Li-
säksi keskeinen muutos 1990-luvun pyöräliikennesuunnittelussa aikaisempaan
verrattuna on, että pyöräilyinfrastruktuuria on kehitetty myös keskustoissa. Ai-
kaisemmin pyöräteitä rakennettiin tai ajateltiin voivan rakentaa ainoastaan kau-
pungin rajoille asti (ks. luku 4.2.1).

Pyöräilyn sujuvuustavoitteen korostumisen lisäksi pyöräilyn tai yleensä kevyen
liikenteen turvallisuus on kuitenkin entisestään korostunut liikennesuunnittelussa.
Keskeistä on se, että se on mennyt osittain autoliikenteen sujuvuuden edelle.
Tästä ovat osoituksena lisääntyneet autoliikenteen rajoittamistoimenpiteet: joko
kokonaisten alueiden tai katujen sulkeminen autoliikenteeltä (kävelykadut ja
-alueet) tai autoliikenteen rauhoittaminen nopeusrajoituksin ja/tai rakenteellisin
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nopeusrajoittein (ks. Tielaitos 1995, 89–92). Tämä alun perin 1970-luvulla hol-
lantilaisista woonerf-kaduista liikkeelle lähtenyt idea on levinnyt ympäri maail-
maa. Suomessa puhutaan piha- ja hidaskaduista.

Kuva 22 Yksisuuntaisella kadulla väärään suuntaan ajo sallittu pyöräili-
jöille ja mopoilijoille Baselissa Sveitsissä (kuva: Tuukka Taski-
nen 2000).

Kuva 23 Odotustila kääntyville pyöräilijöille risteyksessä (C.R.O.W 1993,
165).
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Pyöräilyn sujuvuustavoite näkyy myös pyöräilyn ja pyöräilystä, kävelystä ja
joukkoliikenteestä muodostuvien matkaketjujen sujuvoittamispyrkimyksenä.
Keskeisiksi kysymyksiksi ovat nousseet pyörien turvalliset säilytys- ja pysäköin-
timahdollisuudet erityisesti joukkoliikenteen asemien ja pysäkkien yhteydessä,
pyörien kuljettaminen joukkoliikennevälineissä ja pyöräilyvarusteiden (esim.
vaihtovaatteiden) säilytystilat sekä peseytymistilat erityisesti työpaikoilla (Salo
2000; Vähä-Rahka 1997; LVM 2001a; YTV 2000a).

Samalla kun on otettu tavoitteeksi pyöräilyn lisääminen, on myös alettu markki-
noida pyöräilyä ja muutenkin lisätä kansalaisten tietoisuutta autoliikenteen on-
gelmista ja pyöräilyn yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä eduista (ks. luku 2.1.1).
Suomessa tällaisesta toiminnasta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö, Liiken-
neliitto, Suomen pyöräilykuntien verkosto sekä Suomi pyöräilee -yhteistyöelin.
Suomessa järjestetään joka vuosi toukokuussa valtakunnallinen pyöräilyviikko.
Kansainväliseksi tapahtumaksi levinnyt autoton päivä on myös pyöräilyn edistä-
mistä.

Pyöräily osaksi liikennepolitiikkaa, -suunnittelua ja tutkimusta

Vuonna 1997 suomen kansalaisista 72 prosenttia ja päättäjistä 61 prosenttia oli
sitä mieltä, että pyöräily tulisi asettaa liikennesuunnittelussa etusijalle autoiluun
nähden. Suurin piirtein yhtä suuri joukko kansalaisista asettaisi joukkoliikenteen
ja kävelyn auton edelle. (LM 1999b, 22–24, 27.) Suomalaisessa liikennepolitii-
kassa pyöräilyn asema onkin korostunut aikaisempaan verrattuna, vaikka etusija-
asemasta autoon nähden ei sentään voida puhua. Pyöräily on otettu osaksi liiken-
nepolitiikkaa pitkän aikavälin tavoitteenasettelussa, jos sitä mitataan näkyvyy-
dellä koko liikennejärjestelmää koskevissa suunnitelmissa ja ohjelmissa. Tämä
näkyy sekä paikallisella ja seudullisella että valtakunnallisella tasolla.

Valtakunnantason uusimmissa liikennepoliittisissa suunnitelmissa ja linjauksissa
(LM 1997a; 1998b; LVM 2000; Tielaitos 2000) pyöräily tai kevyt liikenne on
mainittu 20–40 prosentissa raporttien luvuista. Pääkaupunkiseudun vuoden 1998
liikennejärjestelmäsuunnitelman (YTV 1999) yhteenvedossa kevyt liikenne mai-
nitaan jopa yhdeksässä luvussa yhdestätoista. Helsingin kaupungin vuosien 1995
ja 2000 kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmissa liikennettä koskevat toimin-
talinjat on otsikoitu ”Joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä painottava liikenne-
suunnittelu” (KSV 1995; 2000b). Tielaitoksen (2000, 41) linjauksissa todetaan,
että suurilla kaupunkiseuduilla henkilöautoliikenteen ja tavaraliikenteen liikku-
misolosuhteet huononevat, ja vastaavasti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
olosuhteet paranevat.

Kevyen liikenteen tutkimuksen lisääminen on myös asetettu 2000-luvun kynnyk-
sellä keskeiseksi liikennepoliittiseksi tavoitteeksi. Liikenne- ja viestintäministeriö
onkin ensimmäistä kertaa vuonna 2001 avannut erityisen kevyen liikenteen tut-
kimusohjelman, jonka turvin rahoitetaan kaiken kaikkiaan seitsemän vuonna
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2002 valmistuvaa tutkimushanketta (LVM 2001b; 2001c). Tiedollisten resurssien
lisääntymisestä kertoo myös pyöräilyverkkojen aikaisempaa systemaattisempien
suunnittelumenetelmien kehittäminen (esim. missing links -menetelmä ja pyörä-
tiestön hierarkia) (ks. esim. C.R.O.W 1993; Tielaitos & Suomen Kuntaliitto
1998).

Keskeinen muutos 1990-luvun suomalaisessa pyöräliikennepolitiikassa 1970-
lukuun verrattuna oli, että pyöräilyä alettiin taas käsitellä omana alueenaan eikä
vain yhtenä osana kevyttä liikennettä. Tämän voi todeta tarkastelemalla pyöräily-
ja kevyt liikenne -aiheisten julkaisujen määrien kehitystä (taulukko 15).

Joidenkin organisaatioiden julkaisuissa tapahtui 1980–1990-luvulla siirtymä ke-
vyt liikenne -aiheisista julkaisuista kokonaan pyöräily- ja/tai kävelyaiheisiksi
julkaisuiksi (esim. KSV ja YTV); toisissa organisaatioissa muutos näkyy ai-
noastaan pyöräilyaiheisten julkaisujen lisääntymisenä kevyt liikenne -aiheisten
määrän myös lisääntyessä tai pysyessä ennallaan (esim. Tiehallinto). Kaiken
kaikkiaan pyöräilyaiheiset julkaisut ovat lisääntyneet.

Pyöräilyn edistämistä on myös mietitty erityisissä pyöräilyohjelmissa, valtakun-
nan tasolla vuosina 1993, 1996 ja 2001 (LM 1993a; 1996a; LVM 2001a) ja pää-
kaupunkiseudulla vuosina 1993 ja 2000 (YTV & LM 1993; YTV 2000a).
Tiepiirit ovat myös tehneet 1990-luvulla oman alueensa kattavia yleisten teiden
kevyen liikenteen tarveselvityksiä tai kehittämisohjelmia, joita on tarkoitus päi-
vittää muutaman vuoden välein (Tiehallinto 2001e). Pääkaupunkiseudun yleisten
teiden osalta on tehty erittäin kattava kehittämisohjelma, jonka yhteydessä on
analysoitu kevyen liikenteen verkon nykytilaa ja kunnossapitoa sekä suunniteltu
hallintajärjestelmiä ja toiminta- ja rahoitusmalleja (Uudenmaan tiepiiri 1999).
Helsingin kaupunki asetti vuonna 1994 tavoitteeksi pyöräliikennemäärän kaksin-
kertaistamisen, ja vuonna 1996 ilmestyi ohjelma tämän saavuttamiseksi (Helsin-
gin kaupunginkanslia 1996).

Vaikka pyöräilyä ja kävelyä tarkastellaan edelleen paljon myös yhdessä, ovat
sellaiset tarkastelut lisääntyneet, joissa tarkastellaan kevyttä liikennettä suhteessa
itseensä eikä suhteessa autoliikenteeseen. Yksi esimerkki on Tiehallinnon
(2001a, 32) selvitys kevyen liikenteen kaatumistapaturmista ja niiden kustannuk-
sista. Aikaisemmin huolenaiheena ovat olleet lähes pelkästään kevyen liikenteen
ja autoliikenteen väliset konfliktit.
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Taulukko 15 Pyöräily-, kävely- ja kevytliikenneaiheisten julkaisujen määrä
liikennesuunnittelun eri organisaatioissa (lähteenä kyseisen or-
ganisaation julkaisurekisterit tai -luettelot sekä KSV:n ja Tie-
hallinnon osalta myös näiden organisaatioiden kirjastojen
kokoelmatietokannat).

Julkaisujen määräJulkaisujen
tuottaja

Liikennemuoto
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ku

19
80

-lu
ku

19
90

-lu
ku

v.
 2

00
0

v.
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00
1

Pyöräily 1 7
Kevyt liikenne 2 2
Kävely 2 2 3

Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto
(KSV)

Yhteensä 2 4 3 10
Pyöräily 3 1
Kevyt liikenne 1 2
Kävely

Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuus-
kunta (YTV)

Yhteensä 1 2 3 1
Pyöräily 5 1
Kevyt liikenne 5 5 15 4 3
Kävely

Tiehallinto (ent.
Tielaitos ja TVH)

Yhteensä 5 5 20 5 3
Pyöräily 6 8 1
Kevyt liikenne 2 4 2
Kävely 1

Liikenne- ja viestin-
täministeriö (LVM)
(ent. liikenneministe-
riö, LM) Yhteensä 8 12 4

Pyöräily 1
Kevyt liikenne 2
Kävely 1

TKK liikennelabo-
ratorio, julkaisut

Yhteensä 2 1 1
Pyöräily 1 1
Kevyt liikenne 9 1 2 1
Kävely 5 2

TKK liikennelabo-
ratorio, opinnäytteet

Yhteensä 14 4 3 1
Pyöräily 2 1 2 3 4
Kevyt liikenne 13 7 7
Kävely 1 1 1 4 1 2 1

Tie ja liikenne  -
lehden (ent. Tieleh-
den) otsikot

Yhteensä 3 1 1 2 15 11 11 4

Euroopan Unionin maista Alankomaiden ja Tanskan kansalaiset suosivat pyö-
räilyä kaikkein eniten: vuonna 1997 hollantilaisista 87 ja tanskalaisista
86 prosenttia asettaisi pyöräilyn autoilun edelle liikennesuunnittelussa (LM
1999b, 23). Hollantilainen pyöräilypolitiikka on ollut 1990-luvulla ”pyöräilyn
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yleissuunnitelman” (Bicycle Master Plan, BMP) toteuttamista. Sen johdosta to-
teutettiin vuosien 1990–1997 aikana kaiken kaikkiaan 112 projektia pyöräilyn
edistämiseksi. Näihin käytettiin yhteensä vajaa 33 miljoonaa guldenia ja 40
miestyövuotta (Ministry of Transport,… 1999, 56).

Yhä useampi Euroopan maa on 1990-luvulla laatinut Alankomaiden ja Suomen
tavoin valtakunnallisen pyöräliikennesuunnitelman tai edistämisohjelman (esim.
Iso-Britannian National Cycling Strategy (Department… 1996) ja Ruotsin Na-
tionell strategi för ökad och säker cykeltrafik (Vägverket 2000)). Sen lisäksi, että
pyöräilypolitiikka on kansallistunut, se on myös jossain määrin kansainvälisty-
nyt. Esimerkiksi Euroopan Unionin tasolla pyöräilyn edistäminen alkoi vuonna
1987, kun Euroopan komissio julkaisi Bicycling Policy and Provisions for Cy-
clists in Europe -raportin (Tielaitos 1995, 19). Vuonna 1995 ilmestyneessä kan-
salaisten verkostoa koskevassa vihreässä kirjassa määriteltiin pyöräily
joukkoliikenne ja kävely kaikkein kestävimmiksi liikennemuodoiksi (European
Commission 2001). Myös vuonna 2001 ilmestyneessä liikennepolitiikan valkoi-
sessa kirjassa pyöräily mainitaan yhtenä vaihtoehtona henkilöautolle, ja koroste-
taan erityisesti pyöräilyn turvallisuuden edistämistä (Euroopan yhteisöjen
komissio 2001, 16, 95). Pyöräilyä ja kävelyä on tuotu esille myös kahdessa EU-
projektissa (ADONIS ja WALCYNG) (Danish Road Directorate 1998; European
Commission 1998a) ja kahdessa suunnitteluoppaassa/-käsikirjassa (Cycling: the
way ahead for towns and cities (European Commission 1999) ja The European
Greenways Good Practice Guide (European Greenways Association & European
Commission 2000)).

Yhdysvalloissa kansallinen pyöräilypolitiikka alkoi vasta vuonna 1991, jolloin
liittovaltion liikennepoliittisessa ohjelmassa (the Intermodal Surface Transporta-
tion Efficiency Act, ISTEA) asetettiin yhdeksi tavoitteeksi kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen (Pucher ym. 1999). Samalla liittovaltio rahoitti miljoonalla dollarilla
pyöräily- jalankulkututkimusohjelmaa, joka tuotti 24 tutkimusta (Forester 1994,
26). ISTEA:n kuutena vuotena (1992–1997) pyöräilyinfrastruktuuriin investoitiin
972 miljoonaa dollaria liittovaltion rahoja, kun tätä ennen 20 vuoden aikana pyö-
räily- ja jalankulkuinfrastruktuuriin oli investoitu yhteensä vain 41 miljoonaa
dollaria (ks. kuva 24) (Pucher ym. 1999). Suurin osa näistä käytettiin pyöräteiden
ja -kaistojen rakentamiseen. ISTEA:n seuraaja Transportation Equity Act for the
Twenty-First Century (TEA21) vuodelta 1998 jatkoi pyöräilyn edistämistä. Ny-
kyään useilla osavaltioilla ja kaupungeilla on omat pyöräilyn edistämisohjelmat
ja pyöräilystä vastaavat koordinaattorit. (Pucher ym. 1999.)
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Kuva 24 Liittovaltion rahojen käyttö jalankulku- ja pyöräliikennehankkei-
siin Yhdysvalloissa (National Center for Bicycling and Walking
2001).

6.3 Pyöräilyn aseman epäkohtia nykyään

6.3.1 Vaarallisuus ennen sujuvuutta

Huolimatta pyöräilyn aseman parantumisesta 1970- ja erityisesti 1990-luvulla, on
pyöräilyn asema vielä 2000-luvun vaihteessa riittämätön pyöräilyn hyötyihin ja
asetettuihin tavoitteisiin nähden (pyöräilyn lisäämistavoitteet ja henkilöautolii-
kenteen ja sen haittojen vähentämistavoitteet). Ensinnäkin pyöräilyn sujuvuusta-
voite ei ole täysin sisäistynyt osaksi liikennesuunnittelua ja -politiikkaa samassa
mielessä kuin autoliikenteen sujuvuus. Pyöräilyn suhteen sujuvuustavoitteet tai
jopa lisäämistavoitteet asetetaan nimittäin usein kyseenalaisiksi pyöräilyn turval-
lisuutta tai pikemminkin vaarallisuutta koskevilla argumenteilla (esim. Pasanen
1999). Näin huolimatta siitä, että pyöräilyn suurempi vaarallisuus autoiluun näh-
den ei ole niin yksiselitteinen asia kuin onnettomuusriski kilometrisuoritetta kohti
antaa ymmärtää (ks. luku 2.1.2).

Yksi esimerkki pyöräilyn vaarallisuuden korostuneisuudesta sujuvuuden kustan-
nuksella on toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietintö. Siinä yhtenä lii-
kenneturvallisuuteen vaikuttamisen keinona mainittiin liikennemuotojen
jakautuman säätely vaarallisista liikennemuodoista turvallisempiin (komiteamie-
tintö 1991, 138). Tämän yhteydessä vertailtiin eri liikennemuotojen riskejä, ja
kaksipyöräisten ajoneuvojen riski todettiin kaikkein suurimmaksi (komiteamie-
tintö 1991, 138). Toisin sanoen mietintöä voidaan tulkita niin, että yksi keino
parantaa liikenneturvallisuutta olisi pyöräilyn kulkutapaosuuden pienentäminen
ja siirtyminen turvallisempiin liikennemuotoihin. Mietintöä ei kuitenkaan ilmei-
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sesti ollut tarkoitus tulkita näin, sillä mainittiinhan mietinnössä toisaalla, että
pyöräilyä tulee edistää yhtenä kestävän kehityksen mukaisena liikennemuotona
(komiteamietintö 1991, 151). Mietinnössä ei kuitenkaan mainittu toimenpiteitä
pyöräilyn sujuvuuden edistämiseksi, mikä on pyöräilyn lisäämisen yksi edellytys.
Sen sijaan todettiin, että ”sujuvuuden lisääminen ei pyöräilyssäkään saa tapahtua
turvallisuuden kustannuksella”. Myös Pasanen (1999) muistuttaa, että kaikkien
liikennemuotojen – eli myös pyöräilyn – suhteen on tehtävä valintoja vapauden
(eli sujuvuuden) ja turvallisuuden välillä. Pasasen (1999) mukaan nykyinen pyö-
räliikennesuunnittelu on liiaksi pyöräilyn vapautta ja sujuvuutta korostavaa.

Pyöräliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat kuitenkin myös autoliikenteen määrä
ja nopeus. Toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietinnössä ei kuitenkaan
lainkaan mainittu autoliikenteen rajoittamista yhtenä pyöräilyn turvallisuutta pa-
rantavana keinona. Pasasen (1999) mukaan autoliikenteen rajoittamistoimenpi-
teitä on tosin tehty jo tarpeeksi, eikä pyöräilyn turvallisuutta enää niillä keinoin
voitaisi lisätä. Toisin sanoen, pyöräliikennesuunnittelun dilemma näyttäisi muo-
dostuvan ainoastaan pyöräliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vastakkain-
asettelusta, eikä autoliikenteen sujuvuuden ja pyöräliikenteen sujuvuuden tai
turvallisuuden vastakkainasettelusta. Koska liikenteen sujuvuus on kuitenkin yksi
keskeisimpiä liikennesuunnittelun tavoitteita (kuten olen tässä tutkimuksessa ai-
emmin esittänyt), on pyöräilyn aseman selvittämisen kannalta olennaista tarkas-
tella pyöräilyyn liitettyjä sujuvuustavoitteita ja verrata niitä muiden
liikennemuotojen, erityisesti autoliikenteen sujuvuustavoitteisiin ja -käsityksiin.

Pyöräilyn ja autoilun sujuvuuden priorisointia voidaan tarkastella esimerkiksi
uuden pyöräilijöiden ja autoilijoiden keskinäistä väistämistä koskevan liikenne-
säännön avulla. Uuden säännön mukaan pyöräilijä joutuu pyörätieltä tullessaan
väistämään myös vasemmalta tulevia autoja, kun aikaisemmin näissä tilanteissa
noudatettiin normaaleja ajoneuvoliikenteen väistämissääntöjä (tarkempi muotoilu
ks. LM 1996b, 41). Säännöstä päätettäessä vedottiin niin kutsuttuun psykologi-
seen etuajo-oikeuteen, joka tarkoittaa pyöräilijöiden ja autoilijoiden väistämis-
suhteessa sitä, että pyöräilijöiden väylä koetaan melkein aina vähäisemmäksi
kuin autojen väylä sekä sitä, että autoilijat eivät koe pyöräilijöitä samalla tavalla
fyysisinä uhkina kuin pyöräilijät kokevat autoilijat (ks. LM 1996b, 42–43). Niis-
säkin tapauksissa, joissa pyöräilijällä on edelleen etuajo-oikeus, viranomaiset
kehottavat pyöräilijöitä väistämään (esim. Lundsten 1999, 64). Toisin sanoen
sekä autoilun sujuvuus että pyöräilyn turvallisuus koetaan tärkeämmäksi kuin
pyöräilyn sujuvuus. Tarkoitukseni ei ole osoittaa, että uusi sääntö olisi huono tai
epäoikeudenmukainen, vaan yksinkertaisesti tuoda esiin, miten pyöräilyn suju-
vuus ja turvallisuus sekä autoilun sujuvuus suhteutuvat liikennesuunnittelussa
toisiinsa: pyöräilyn sujuvuus on näistä tärkeysjärjestyksessä viimeinen.

Väite liiallisesta sujuvuuden korostumisesta pyöräliikennesuunnittelussa on ky-
seenalainen myös siksi, että huolimatta pyöräilyn sujuvuustavoitteen korostumi-
sesta 1990-luvulla (ks. luku 6.2.2) pyöräilyinfrastruktuuri ei edelleenkään ole



99

kovin tai edes riittävän sujuvaa pyöräilyn lisäämistavoitteiden saavuttamiseksi.
Lisäksi on muistettava, että pyöräilyn sujuvuustavoite on ilmestynyt liikenne-
suunnitteluun varsinaisesti vasta 1990-luvulla (osittain jo 1970-luvulla). Tätä
taustaa vasten ei ole kovin uskottavaa, että pyöräilyinfrastruktuuri olisi kehittynyt
ainakaan liian sujuvaksi kymmenen tai edes kahdenkymmenen vuoden aikana,
kun autoliikenteen sujuvuutta on kehitetty voimakkaasti lähes vuosisadan ajan.

Ensinnäkin pyöräteiden rakentaminen, johon pyöräliikennesuunnittelu on edel-
leen painottunut, ei yksinään takaa pyöräilyn sujuvuutta. Luvussa 6.2.2 mainit-
tuja pyöräilyverkon ja matkaketjujen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä kuten
pyörien pysäköinti- ja liikenteenohjausjärjestelyjä tehdään edelleen vähän. Ra-
kennuslaissa ja kaupunkien rakennusjärjestyksissä ei ole – lukuun ottamatta
Kangasalan kuntaa  – määrätty pyörien pysäköintipaikoista samaan tapaan kuin
autopaikoista (Linna 2001). Pyörien kuljetus joukkoliikennevälineissä ei ole
useinkaan mahdollista tai maksaa paljon (Vähä-Rahka 1997, 21). Työpaikoilta
puuttuvat usein suihkutilat ja vaatteiden säilytystilat. Liikenteessä liikkujien omat
arviot pyöräilyn olosuhteista kertovat selvimmin pyöräilyolosuhteista: Helsingis-
sä pyöräilyolosuhteet arvioitiin vuonna 1997 useammin huonoiksi (29 % vastan-
neista) kuin autoilun (12 %), joukkoliikenteen (4 %) tai kävelyn (12 %)
olosuhteet (Pehkonen 1997, 2, 10). Lehtikirjoituksissakin tulevat esiin kevyen
liikenteen ja erityisesti pyöräilyn huonot olosuhteet (Ruonakoski 1999, 43).
Myös monet ajoneuvoliikenteen säännöt haittaavat pyöräilyn sujuvuutta. Esi-
merkkejä ovat yksisuuntaiset kadut ja liikennevalojärjestelyt. Useita kevyen lii-
kenteen väylien kunnossapitotoimia, kuten päällysteen vaurioiden paikkaamista,
ei tehdä tarpeeksi nopeasti (Tiehallinto 2001a, 13).

Pyöräteiden tai kevyen liikenteen väylien rakentaminenkaan ei välttämättä yksi-
selitteisesti paranna pyöräilyn sujuvuutta, jos pyörätiet rakennetaan vain autotei-
den kylkiäisinä (mikä on edelleen tyypillisin tapa suunnitella ja rakentaa
pyöräilyverkkoja) ilman, että otetaan huomioon pyöräilyn sujuvuus- ja yhteystar-
peita (Forester 1994, 127–144; Murole 1973; Kouri 1993). Lisäksi pyöräteiden
turvallisuutta lisäävä vaikutuskin on joissain tilanteissa kyseenalainen, sillä pyö-
räteiden (erityisesti kaksisuuntaisten pyöräteiden) ja katujen risteyksissä autoilijat
eivät osaa varoa pyöräteiltä heidän kannaltaan jopa väärästä suunnasta tulevia
pyöräilijöitä (Pasanen 1999; Forester 1994, 127–144; McClintock 1992b, 25–27).
Helsingissä pyöräilijöiden onnettomuuksia tapahtuukin kaikkein eniten kadun-
varren kaksisuuntaisten pyöräteiden ja katujen risteyksissä (Pasanen & Räsänen
1999, 3). Samanlaisia tuloksia on saatu myös Saksassa, Norjassa ja Yhdysval-
loissa (Pasanen & Räsänen 1999, 12).

Tästä huolimatta ihmiset kokevat pyörätiet turvallisiksi, ja monen pyöräilijän
(kuten lasten, vanhusten ja hiljaa ajavien) kannalta ne todella ovatkin turvallisia
samoin kuin vilkkaiden ja nopean autoliikenteen väylien varrella (Naskila 2000).
Lisäksi kaksisuuntaisilla pyöräteillä voidaan toisaalta vähentää katujen ylittä-
mistarvetta ja näin ollen parantaa pyöräilijöiden turvallisuutta (Naskila 2001).
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Ennen kaikkea pyöräteiden rakentaminen on joka tapauksessa ollut merkki li-
sääntyvästä huomiosta pyöräilyä kohtaan.

Pyöräilyn sujuvuuspuutteilla on huomattava merkitys pyöräilijän käyttäytymi-
seen, kuten liikennesääntöjen noudattamiseen (McClintock 1992a, 79–80; Euro-
pean Commission 1998b, 11). Usein leimattaessa pyöräilijät ajattelemattomiksi
ja sääntöjä tottelemattomiksi hurjastelijoiksi (ks. esim. Pasanen 1999), unohde-
taan pyöräliikenteen kärsivän edellämainituista sujuvuuspuutteista (McClintock
1992a, 79–80; European Commission 1998b, 11). Vaikuttaa siltä, että käsitykset
sujuvuuden liiallisesta korostumisesta pyöräliikennesuunnittelussa juontavatkin
juurensa pyöräilijöiden sujuvuuteen tähtäävästä käyttäytymisestä liikennesääntö-
jen noudattamisen kustannuksella (ks. Hämäläinen 1987, 28). Esimerkiksi Pasa-
nen (1999) puhuu pyöräilijöiden itselleen ottamista liiallisista vapauksista, mutta
ei anna yhtään esimerkkiä siitä, miten nykyinen pyöräliikennesuunnittelu koros-
taa pyöräilyn sujuvuutta. On kuitenkin harhaanjohtavaa tehdä päätelmiä vallitse-
vista pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteista yksittäisten pyöräilijöiden
käyttäytymisen perusteella.

Sääntöjen noudattamattomuuden taustalla on sujuvuudentavoittelun lisäksi usein
myös turvallisuudentavoittelua. Esimerkiksi pyöräilijä saattaa mieluummin ajaa
vähäautoliikenteisellä yksisuuntaisella kadulla sallittua ajosuuntaa vastaan kuin
ajaa vilkasliikenteisellä kadulla. Samaten pyöräilijä saattaa ajaa yksisuuntaista
pyörätietä väärään suuntaan silloin, kun se vähentää kadun ylitystarvetta ja siten
törmäysriskiä autojen kanssa. (McClintock 1992a, 80.)

6.3.2 Resurssien vähäisyys

Samoin kuin edellä sujuvuustavoitteen suhteen, myös suunnitteluresurssien suh-
teen voidaan todeta, että huolimatta lisääntyneistä resursseista 1970–1990-
luvulla, pyöräliikenteen suunnitteluun ja hallintaan ei edelleenkään käytetä yhtä
paljon resursseja kuin muihin liikennemuotoihin. Alankomaissa pyöräliikenteen
osuus tieliikenteen menoista on 6 prosenttia, Ruotsissa yksi prosentti liikennein-
vestoinneista ja Itävallassa autoliikenteen ja kevyen liikenteen rahoituksen suhde
on 100:1 (VNG uitgeverij 2000,17; Vägverket 2000, 64; European Commission
1998b, 19). Vaikka investointiosuuksista en voi tässä Suomen osalta todeta mi-
tään varmaa, niin jotain saattaa kertoa se, että kuvassa 21 investointiosuuden ke-
hitys näyttää jossain määrin laskevalta 1980-luvun lopussa. Kevyen liikenteen
investointien vähäisyydestä Suomessa kertovat myös lehtikirjoitukset, joissa ih-
metellään kevyen liikenteen olojen kohentamiseen tähtäävien toimenpiteiden hi-
tautta ja vähäisyyttä (ks. Ruonakoski 1999, 43).

Keskeisintä investointiosuuksia tarkasteltaessa on kuitenkin se, että kevyen lii-
kenteen tai varsinkaan pelkästään pyöräilyn osuutta ei ole kunnolla – ja joskus
ollenkaan – erotettu tai arvioitu. Tielaitos ei enää 1990-luvulla erottanut kevyen
liikenteen osuutta tienpidon investoinneista (kuva 21). Tielaitokselle ei ole
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myöskään asetettu sitten 1970-luvun alun kevyen liikenteen määrällisiä tulosta-
voitteita ennen kuin vasta vuonna 1997 (Tiehallinto 2001e, 7). Kevyen liikenteen
hankkeiden ja rahoitusosuuden erittely on vähäistä myös 1990-luvun
seudullisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa, jotka ovat muutenkin kovin
autoliikennepainotteisia (Tielaitos 1999, 10; Langmyhr 2001). Esimerkiksi pää-
kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmissa (YTV & LM 1994; YTV
1999) kehittämisvaihtoehdot ovat joko henkilöauto- tai joukkoliikennepainottei-
sia, liikenneverkot on määritelty vain auto- ja joukkoliikenteelle, kevyen liiken-
teen hankkeita ei ole eritelty ja useista kuvista puuttuu kevyen liikenteen määrän
ja osuuden kehitys.

Pyöräilyn riittämättömästä asemasta Suomessa kertoo myös se, että päättäjät
asettaisivat joukkoliikenteen ja kävelyn kansalaisia useammin autoliikenteen
edelle, mutta pyöräilyä päättäjät suosivat vähemmän kuin kansalaiset (kuva 25).

27 21

73 79

Kansalaiset Päättäjät

Kävely (%)
Autoliikenne (%)

28 39

72 61

Kansalaiset Päättäjät

Pyöräily (%)
Autoliikenne (%)

28

72
90

10

Kansalaiset Päättäjät

Joukkoliikenne (%)
Autoliikenne (%)

 Auto- vai joukkoliikenne?     Autoliikenne vai kävely?      Autoliikenne vai pyöräily?

Kuva 25 Kansalaisten ja päättäjien toiveet eri liikennemuotojen painotuk-
sien suhteen liikennepolitiikassa Suomessa (perustuu kyselytut-
kimukseen) (LM 1999b, 27).

Vähäisen rahoituksen lisäksi pyöräily- ja kevyen liikenteen asioiden parissa työs-
kentelee vähän ihmisiä (European Commission 1998b, 19). Ainakaan keskeisissä
liikennesuunnitteluorganisaatioissa (esim. liikenne- ja viestintäministeriö, Tie-
hallinto) ei ole olemassa pelkästään kevyestä liikenteestä saati pelkästään pyö-
räilystä vastaavia suunnittelijoita tai tutkijoita. Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virastossa on yksi kokopäivätoimisesti pyöräliikenteestä vastaava suunnittelija.

Ennen kaikkea pyöräliikenteen suunnittelusta puuttuu tietoa. Pyöräliikenteen ra-
hoituksen erittelemättömyys on tästä yksi esimerkki. Pyöräilyn kuten myös ja-
lankulun suoritteita ei toistaiseksi tilastoida Suomessa virallisissa tilastoissa tai
erillistilastoissa eikä kerätä systemaattisella tavalla (LVM 2001e, 19). Helsingis-
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sä pyöräliikennettä alettiin laskea 1950-luvulta alkaneen ”tauon” jälkeen vasta
1970-luvulla (ks. Naskila 1984). Tosin laskentatulosten helpon seurannan mah-
dollistava systemaattinen vuosittainen dokumentointi alkoi vasta vuonna 1992.
1950-luvulle asti pyörät olivat suhteellisen hyvin edustettuna normaaleissa lii-
kennelaskennoissa, koska autojen määrä oli vielä vähäinen ja pyöräilijät ajoivat
vielä ajoradoilla, kun pyöräteitä ei ollut. Pyöräilyn ja erityisesti kävelyn merkit-
tävyyden havaitsemiseen vaikuttaa huomattavasti myös se, että hyvin lyhyitä
(esim. alle kilometrin) matkoja ei yleensä ole otettu henkilöliikennetutkimuksiin
mukaan (Hillman 1990).

Foresterin (1994, 148–149) mukaan pyöräliikennesuunnittelusta (varsinkin eu-
rooppalaisesta) puuttuu kokonaan insinööriosaaminen. Kourikin (1993) huo-
mauttaa, että pyöräliikennesuunnittelu on perustunut ja perustuu edelleen pitkälti
musta tuntuu -menetelmään. Taylor & Davis (1998) toteavatkin, että tutkimusta
vaaditaan merkittävästi lähes jokaisella liikennetekniikan osa-alueella (tarvitaan
esim. perustietoa pyöräilijän havainnoinnista, reaktioista, jarruttamisesta ja hy-
väksymistä aikaväleistä, sekoitetusta pyörä- ja autoliikennevirrasta, sekoitetusta
kevyen liikenteen virrasta, pyöräliikenteen ennustamisesta, valo-ohjauksen vai-
kutuksista pyöräliikenteeseen jne.). Pyöräliikenteen mallintaminen ja ennustami-
nen on yleensä yhdistetty kävelyn kanssa, ja tämän yhdistetyn kevyen liikenteen
ennustaminen on useimmiten jätetty matkatuotoksen arvioimisen tasolle, eli ke-
vyttä liikennettä ei ole käsitelty kaikilla neliporrasmallin tasoilla (matkatuotos,
matkojen suuntautuminen, kulkutavan valinta, reitin valinta) (LVM 2001d, 45–
48).

Myös pyöräilyn yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi on vielä vähäistä
ja epäsystemaattista. Näin ollen pyöräliikennehankkeiden arviointi kustannus-
hyötylaskelmin ja muihin hankkeisiin vertaaminen on vaikeaa (Vägverket 2000,
66). Liikennetekniikan auto- tai moottoriliikennepainotteisuus on siis edelleen
ilmeinen. Pursula (1999) onkin joutunut erikseen korostamaan, että liikennetek-
niikka ei rajoitu pelkästään autoliikennetekniikkaan tai tieliikennetekniikkaan.

Ihmisten liikennekasvatuksessakin pyöräily jää vähälle huomiolle. Perusteelliset
ajoneuvon kuljettamiseen tarvittavat tiedot saadaan vasta autokoulussa, jota
kaikki eivät edes käy. Itse liikennesäännöissäkin on puutteita pyöräilyn osalta,
koska nykyiset liikennesäännöt keskittyvät toisaalta autonkuljettajien keskinäis-
ten suhteiden määrittelyyn ja toisaalta autonkuljettajien ja jalankulkijoiden suh-
teen määrittelyyn; pyöräilijöiden suhdetta näihin ryhmiin ei sen sijaan ole
perusteellisesti pohdittu (Hämäläinen 1987, 5). Euroopan liikenneministerikonfe-
renssissakin todettiin, että Wienin tieliikennesopimusta aikanaan tehtäessä ke-
vyen liikenteen erityisasemaa ei ehkä riittävästi otettu huomioon (LM 1996b,
31). Pyöräilijän epämääräinen asema ajoneuvonkuljettajan ja jalankulkijan välil-
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lä9 sekä osittain autoliikenteestä ja/tai jalankulusta erillinen pyöräliikenneinfra-
struktuuri ovat johtaneet pyöräilijöiden kannalta epämääräisiin sääntöihin ja jos-
kus täysin määrittelemättömiin liikennetilanteisiin (European Commission
1998b, 17; Hämäläinen 1987; Sipilä & Gylling 2000; McClintock 1992a, 79).
Pyöräilijän kannalta on esimerkiksi olemassa kolmenlaisia suojateitä: tavallisia
jalankulkijoille tarkoitettuja jalkakäytävien jatkeita, joilla pyöräilijät eivät saa
ajaa, yhdistelmiä, joissa tavallisen suojatien vieressä on pyörätien jatke ja yhdis-
telmiä, jossa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden paikkaa ei ole määrätty. Ensim-
mäinen ja viimeinen ovat visuaalisesti identtiset. Kuitenkin ensimmäisellä
pyöräilijä ei saa ajaa, mutta viimeisellä kylläkin. Tällainen visuaalisesti epäjoh-
donmukainen sääntö ei ole omiaan tukemaan liikennesääntöjen noudattamista,
varsinkin kun pyöräilijä usein törmää sellaisiin tilanteisiin, joissa toisella puolella
liittymää on pyörätien jatke ja toisella puolella ei (ks. liite 3). Jos pyöräilijä ei voi
toimia loogisesti sääntöjen mukaan, hän joutuu monissa tapauksissa rikkomaan
niitä ja saattaa lakata pitämästä mitään sääntöjä ehdottomina tai itseään sitovina
(Sipilä & Gylling 2000).

6.3.3 Liikennettä vai liikuntaa?

Sujuvuuspuutteiden ja resurssien vähäisyyden lisäksi pyöräilyn heikosta ase-
masta kertoo se, että pyöräilyä ei edelleenkään näytetä useissa yhteyksissä käsi-
tettävän ajoneuvoliikenteenä, tieliikenteenä tai liikenteenä ylipäänsä. Tällainen
vaikutelma syntyy, kun esimerkiksi pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelmissa (YTV 1999; YTV & LM 1994) ja toisen parlamentaarisen liikenne-
komitean mietinnössä (komiteamietintö 1991) käsitellään kevyttä liikennettä ja
ajoneuvoliikennettä erikseen, ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne-
laskentaraporteissa pyöräliikennettä ei lueta ajoneuvoliikenteeseen, vaan pyörä-
liikennelaskennat esitetään erikseen. Kevyen liikenteen käsite onkin
ongelmallinen juuri siksi, että se viittaa sekä ajoneuvoliikenteeseen (pyöräilyyn)
että jalankulkuun10, jotka ovat tieliikennelaissa kaksi eri asiaa. Kevyttä liiken-
nettä ei olekaan laissa määritelty, vaikka siellä puhutaan kevyen liikenteen väy-
listä tai varovaisuusvelvollisuudesta kevyttä liikennettä kohtaan. Toisaalta
pyöräilijää ei kuitenkaan kohdella liikennesäännöissä kuin mitä tahansa ajoneu-

                                           
9 Vaikka pyöräilijä on periaatteessa lain mukaan ajoneuvon kuljettaja, on pyöräilijää varten säädetty
muutamia poikkeussääntöjä (esim. pyörätieltä tuleva pyöräilijä väistää myös vasemmalta tulevia autoja).
Taluttaessaan pyöräänsä pyöräilijä on jalankulkija. Pyörätiet ja jalkakäytävät myös usein liitetään yhteen,
jolloin pyöräilijät noudattavat jalankulkijoiden liikennevaloja ja suojateitä. Usein pyörätie saattaa jatkua
ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun kääntymiskieltoa ja päättyvää tietä osoittavan liikennemerkin jälkeen,
jolloin pyöräilijää ei siis mielletä ajoneuvoksi, ellei liikennemerkin alapuolella ole erityistä huomautusta
poikkeuksesta pyöräilijöiden suhteen.
10 Jalankulun käsite on sekin ongelmallinen, sillä se sisältää myös monia erilaisin apuvälinein liikkuvia
kuten rullaluistelijat, potkupyöräilijät, potkulautailijat, hiihtäjät jne.
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vonkuljettajaa. Hänen asemansa riippuu Suomessa nykyään muun muassa siitä,
kulkeeko hän pyörätiellä vai ajoradalla tai onko pyörätietä ylipäänsä olemassa11.

Itse asiassa termi ajoneuvoliikenne käsittää myös joukkoliikenteen, sillä ovathan
linja-autot, junat ja raitiovaunut ajoneuvoja siinä missä henkilöautotkin. Ajoneu-
voliikenne on siis yläkäsite, eikä sitä voida käyttää kuvaamaan ainoastaan osaa
ajoneuvoliikenteestä. Käytännössähän ajoneuvoliikennepainotteisuudella tarkoi-
tetaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmissa henki-
löautoliikennepainotteisuutta (ks. YTV 1999; YTV & LM 1994). 1950–1960-
luvulla käytetty jako yksityiseen liikenteeseen ja joukkoliikenteeseen (tai julki-
seen liikenteeseen) on itse asiassa käsitteellisesti oikeampi tapa erotella nämä
kaksi liikennemuotoa. Eri asia sitten on, että pyöräilyä ja kävelyä ei 1950–1960-
luvulla luokiteltu yksityiseksi liikenteeksi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
(ks. luku 5.3).

Autoalan tiedotuskeskus ei lue pyöräilyä ja polkupyöräpyöräalaa tieliikenteen
toimialoihin (Moisala 1983, 311). Helsingin Sanomien jokaviikkoinen Auto &
liikenne -osa on hyvä esimerkki siitä, kuinka liikenne mielletään pääasiassa auto-
liikenteeksi: autoja käsitellään vähintäänkin joka viikko, muita liikennemuotoja
satunnaisemmin. Samoin kyseisen lehden osto- ja myyntipalstalla Auto ja liiken-
ne -kohdassa myydään vain moottoriajoneuvoja. Pyöriä myydään urheilu- ja har-
rastusvälineiden kohdalla. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yksittäisiä
kaatumistapaturmia ei Suomessa katsota liikenneonnettomuuksiksi (Tiehallinto
2001a, 11). Henkilöautoa pidetään siis edelleen, jos ei oletusarvoisena kulkuta-
pana, niin ainakin perusliikennevälineenä tai jopa perusliikkumismuotona (ks.
LM 1997a, 12; LM 1998b, 76).

Liikenteen rauhoittamisesta tai rajoittamisesta ja liikenteen kasvun negatiivisista
vaikutuksista puhuttaessa ei myöskään ilmeisesti katsota pyöräilyä ja kävelyä
liikenteeksi, koska niitä ei – ainakaan liikennepoliittisten tavoitteiden mukaan –
haluta rajoittaa. Toisin sanoen pitäisi puhua auto- tai moottoriliikenteen rauhoit-
tamisesta, rajoittamisesta ja kasvusta. Vaikka kyseiset toimenpiteet autoliikentee-
seen kohdistettuna ovat sinänsä hyviä pyöräilyn, jalankulun ja kestävän
kehityksen kannalta, tällainen liikenne-käsitteen käyttö on omiaan vahvistamaan
autoliikenteen oletusarvoisuutta liikenteestä puhuttaessa.

Myös liikenteen positiivisista ja erityisesti taloudellisista vaikutuksista puhuttaes-
sa tarkoitetaan auto- tai moottoriliikennettä. Tämä näkyy siinä, että liikennepo-
liittisissa ohjelmissa (LM 1997a; 1998b; LVM 2000; Tielaitos 2000; Euroopan
yhteisöjen komissio 2001; Ministry of Transport,… 2001a) pyöräilyä ja kävelyä
ei mainita puhuttaessa aluekehityksestä, liikennejärjestelmän tehokkuudesta, ta-
loudellisuudesta ja aikasäästöistä, elinkeinoelämän edellytyksistä ja tietoyhteis-

                                           
11 Pyörätieltä tuleva pyöräilijä on velvollinen väistämään myös vasemmalta tulevia autoja. Pyörätien
käyttö on pakollista, jos sellainen on pyöräilijän kulkusuuntaan nähden tien oikealla puolella.
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kunnan ja teknologian kehityksestä. Pyöräilyyn ei siis edelleenkään liitetä sellai-
sia taloudellisia merkityksiä kuin auto- tai moottoriliikenteeseen. Pyöräily ei
vaadi yhteiskunnalta ja yksilöiltä yhtä suuria investointeja kuin moottoriliikenne
(Rietveld 2000a; Hillman 1990). Pyöräily ei aiheuta yhteiskunnalle kustannuksia
ulkoisten haittojenkaan muodossa, eli pyöräily ei saa huomiota aiheuttamiensa
ongelmien vuoksi. Pyöräilystä ei myöskään nähdä syntyvän suuria taloudellisia
hyötyjä yksilölle tai yhteiskunnalle. Pikemminkin pyöräily näyttää edelleen liit-
tyvän yhdessä jalankulun ja joukkoliikenteen kanssa köyhyyteen tai pienituloi-
suuteen; hyvätuloiset sen sijaan liikkuvat omalla autolla (kuva 26). Tähän liittyen
pyöräilijöitä ja kävelijöitä ei pidetä yhtä hyvinä kuluttajina kuin autoilijoita, kos-
ka autolla ostoksille tulevien ajatellaan kykenevän ostamaan enemmän (European
Commission 1998b, 13).
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Kuva 26 Matkojen kulkutapajakauma eri tuloluokissa (perustuu vuosien
1998–1999 henkilöliikennetutkimuksen (LM 1999a) tietoihin).

Toisin sanoen pyöräilyä ei koeta taloudellisesti merkittäväksi hyötyjen eikä hait-
tojen suhteen. Tämä korostuu erityisesti, kun pyöräilyn määrällinen osuus lii-
kenteestä on vähäinen. Vähäisen määrän ja pienemmän nopeutensa vuoksi
pyöräilyinfrastruktuurin rakentaminen ei tunnu taloudellisesti tehokkaalta, koska
pyöräily vie enemmän tilaa henkilökilometriä kohden kuin moottoriliikenne
(Rietveld 2001). Jos kuitenkin verrataan tilankäyttöä henkilötuntia kohden, pyö-
räily käyttää tilaa erittäin tehokkaasti (vrt. onnettomuusriskin mittaaminen hen-
kilökilometriä ja -tuntia kohden luvussa 2.1). Toisaalta jos pyörätiet rakennetaan
moottoriteiden kylkiäisinä ilman tarkkaa analyysia pyöräilyn reittitarpeista (ks.
luku 6.3.1), ei ole mikään ihme, että kevyen liikenteen väylien käyttöintensiteetti
on vähäinen.
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Kuitenkin pyöräilyllä on huomattavaa taloudellista merkitystä, kuten luvussa 2.1
toin esille. Henkilöautoliikenteen korvaaminen pyöräilyllä johtaisi merkittäviin
yhteiskuntataloudellisiin hyötyihin. Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteilla on mer-
kitystä kaupunkien viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden luojina. Pyöräala myös
työllistää paljon. Yksilön kannalta pyöräily on kaupungeissa ja lyhyillä matkoilla
usein kaikkein nopein ja siten aikaa säästävin, mutta samalla halvin kulkutapa
(pienet pääoma- ja ajokustannukset). Kuitenkin taloudellinen hyöty liitetään
edelleen vain moottori- ja ennen kaikkea autoliikenteeseen. Tätä yhteyttä koros-
tetaan useaan otteeseen kuvilla bruttokansantuotteen ja tieliikennesuoritteen yh-
tenevistä kehityskäyristä (ks. kuva 3, sivu 11). Tämä yhteys myös rajoittaa
autoliikenteen kasvun hillitsemispyrkimyksiä kuten liikenteen hinnoittelua, koska
autoliikenteen kallistuminen tarkoittaisi taloudellisen kilpailukyvyn ja kasvun
heikkenemistä (Valli 1998, 92–93). Itse asiassa liikenne- ja viestintäministeriön
uusimmassa visiossa puhutaan pikemminkin henkilöautoliikenteen edellytysten
turvaamisesta kuin sen kysynnän hillitsemisestä (LVM 2000, 10). Turvaaminen
viittaa nykyisten olosuhteiden ylläpitoon, mikä puolestaan ei tue kysynnän hillit-
semistä, koska lähtökohdaksi otetaan tulevaisuuden liikenne, jonka tieliikenteen
osalta arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 30 prosenttia (Tielaitos 2000,
13).

Taloudellisen hyödyn sijaan pyöräily liitetään usein vapaa-aikaan, virkistykseen
ja liikuntaan, kuten Helsingin Sanomien pääkirjoitus 30.3.2001 hyvin osoittaa:

Pyöräily ja kävely ovat tietenkin kannatettavaa liikuntaa. Mutta pitää-
kö niiden edistämiseksi tilata konsultilta selvityksiä, perustaa johto-
ryhmiä ja tuottaa kymmeniä sivuja itsestään selviä tutkimustuloksia ja
parannusehdotuksia?

Hyvää tarkoittavat ehdotukset eivät uutuudellaan yllätä, kun unohde-
taan höperöt ajatukset kuntiin perustettavista pyöräilyn yhdyshenki-
löistä tai pyöräilyn sallimisesta yksisuuntaisilla kaduilla molempiin
suuntiin.

Koska liikenteen käsitteeseen liittyy olennaisesti taloudellinen hyöty, pyöräilyä ei
siis mielletä liikenteeksi samassa vakavassa mielessä kuin auto- tai moottorilii-
kenne. Siksi pyöräilyn liikennesuunnittelullisen aseman kohottamista (esimerkik-
si nimeämällä pyöräilyn yhdyshenkilöitä ja sallimalla pyöräily yksisuuntaisella
kadulla molempiin suuntiin) pidetään epäolennaisena tai jopa ”höperönä” (ks.
lainaus yllä). Siksi sujuvuustavoitteiden asettaminen pyöräliikennesuunnittelussa
on niin vähäistä, koska sujuvuus on olennaista ainoastaan taloudellista merkitystä
omaaville liikennemuodoille, ei liikunnalle.
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7 Pyöräilyn ongelmallinen asema

7.1 Liikenteen ja suunnittelun käsitteet instituutioina

Johdannossa ja luvussa 2 asetin tutkimukseni tehtäväksi selvittää, mitkä kognitii-
viset institutionaaliset rakenteet liikennesuunnittelussa ovat vaikuttaneet pyöräi-
lyn asemaan liikennesuunnittelussa siten, että pyöräilyä ei ole huomioitu yhtä
paljon kuin muita, erityisesti moottoroituja liikennemuotoja. Tämän vähäisen
huomion arvelin puolestaan olevan yksi merkittävä syy siihen, että pyöräilyn kil-
pailukyky ja osuus liikenteestä on liian vähäinen. Tässä luvussa pyrin hahmotta-
maan ne keskeiset institutionaaliset tekijät, jotka tekevät pyöräilyn asemasta
liikennesuunnittelussa ongelmallisen ja siten estävät sen kilpailukyvyn ja osuu-
den kasvun. Kuten sanottu, keskityn erityisesti kognitiivisiin eli tiedollisiin ins-
titutionaalisiin rakenteisiin.

Kognitiivisesta näkökulmasta instituutioiden kantajia ovat käsitteet ja niiden luo-
kittelut, isomorfiset yhteiskunnalliset rakenteet ja sisäistyneet rutiininomaiset
toimintatavat. Analyysini pyöräilyn ongelmallisesta asemasta liikennesuunnitte-
lussa kiteytyy kyseisen yhdyssanan molempien osien – liikenteen ja suunnittelun
– tarkasteluun sosiaalisesti rakentuneina instituutioina. Liikennekäsitteen ja pyö-
räilyn suhdetta tarkastelen luvussa 7.2. Luvussa 7.3 tarkastelen puolestaan miten
liikenteen käsittäminen tietyllä tavalla on vaikuttanut liikennesuunnittelun roolin
tai tehtävien mieltämiseen.

Analyysini kannalta on tärkeää muistaa, että kognitiivinen instituutionäkökulma
perustuu näkemykseen todellisuudesta sosiaalisena konstruktiona, mikä tarkoittaa
sitä, että toimijat jatkuvasti rakentavat sosiaalista todellisuutta (so. instituutioita)
samalla kuin pohjaavat toimintaansa näihin rakenteisiin (so. instituutioihin) (vrt.
luku 2.2.1). Se, että näin on, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toimijat ajattelisivat
näin olevan. Instituutioiden ja rakenteiden toimintaa ohjaava merkitys perustuu
juuri siihen, että niitä pidetään ulkoisena objektiivisena todellisuutena, joka on
jokseenkin riippumaton toimijoiden toiminnasta. Toiminnan ja rakenteiden vuo-
rovaikutussuhteiden hahmottaminen on tutkimuksen tehtävä. Tähän olen omassa
tutkimuksessani juuri pyrkinyt: miten suunnittelutoiminta vaikuttaa liikenne-
suunnittelun instituutioihin ja miten nämä instituutiot puolestaan ohjaavat suun-
nittelua, ja miten tämän vuorovaikutuksen tuloksena syntyneet institutionaaliset
rakenteet ja toiminta ovat merkinneet pyöräilyn asemalle? Juuri näihin kysymyk-
siin yritän seuraavissa luvuissa vastata.
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7.2 Pyöräily ja liikenne

7.2.1 Liikenne on hyödyllistä liikkumista

Yksi keskeinen liikennettä määrittävä tekijä näyttää olleen liikkumisen välillinen
taloudellinen hyöty yksilölle ja yhteiskunnalle. Liikenteeksi on siis mielletty sel-
lainen liikkuminen, joka johtaa taloudelliseen hyötyyn tai sitä tuottavaan toimin-
taan. Liikenteen taloudellinen hyöty syntyy kahdella tavalla (vrt. luku 5.2.4).
Ensinnäkin liikenneyhteydet – ja erityisesti pitkän matkan alueelliset yhteydet –
synnyttävät uusia toimintamahdollisuuksia, joita ei olisi ilman liikenneyhteyksiä.
Toisin sanoen kaukana toisistaan olevien paikkojen liittäminen toisiinsa liiken-
neyhteyksien välityksellä lisää valinta- tai toimintamahdollisuuksia ja siten tava-
roiden ja palveluiden sekä tiedon vaihtoa. Näin ollen uudet pitkän matkan
liikenneyhteydet lisäävät taloudellista kasvua ja hyvinvointia, jos hyvinvointia
mitataan valintamahdollisuuksien ja vaihdon määrällä. Seuraava ote Aulis J. Ala-
sen tutkielmasta 1700-luvulta tiivistää hyvin tämän vanhimman tavan käsittää
liikenteen hyöty (Seppinen 1992, 9):

Liikennemahdollisuudet ovat kautta aikojen olleet maiden ja valta-
kuntien hyvinvoinnin tärkeimmät edellytykset. Vain niiden kautta
kulttuurielämä käy mahdolliseksi ja taloudellisia arvoja syntyy; kul-
kuyhteyksien avulla voidaan näitä kulttuuriarvoja toisaalta suojella.

Toinen ja uudempi tapa käsittää liikenteen taloudellinen hyöty liittyy alun perin
lyhyisiin tai paikallisiin matkoihin. Lyhyet ja paikalliset matkat tehdään tiiviissä
yhdyskuntarakenteessa, jossa kaikki paikat ovat valmiiksi yhteydessä toisiinsa
katuverkon kautta. Kuten luvussa 4.1 tuli esille kadut eli liikenneyhteydet muo-
dostuivat automaattisesti rakennusten väliin, eli uudet toimintapisteet liittyivät
automaattisesti toisiin toimintapisteisiin. Pitkien tai alueellisten yhteyksien ta-
pauksessa yhteydet piti erikseen rakentaa vasta, kun tarve kahden tai useamman
toimintapisteen väliselle yhteydelle oli havaittu. Tästä huolimatta lyhyilläkin
matkoilla liikenteen hyöty liittyy taloudelliseen vaihtoon. Ero pitkien matkojen
liikenteen hyötyyn on siinä, että lyhyillä matkoilla ei lisätä itse valinta- tai toi-
mintamahdollisuuksien määrää ja vaihtoa uusilla yhteyksillä, vaan olemassaole-
via yhteyksiä kehittämällä nopeutetaan tai tehostetaan tätä vaihtoa, eli lisätään
vaihdon määrää aikayksikköä kohti.

Lyhyiden matkojen taloudelliseen merkitykseen herättiin vasta voimakkaan kau-
pungistumisen myötä, jolloin olemassaolevat liikenneyhteydet eli kadut alkoivat
todella olla ahtaita kaupunkeihin pakkautuneelle väestölle, eli liikkuminen kau-
pungin sisällä alkoi käydä vaivalloiseksi (ks. luku 4.1). Toisin sanoen lyhyiden
matkojen liikenteen hyödyllisyys käsitettiin vasta, kun oli syntynyt liikkumista
haittaavia tekijöitä. Itse asiassa myös pitkien matkojen liikenteen hyöty syntyi
ongelman tai haitan olemassaolosta: pitkien matkojen liikenteessä ongelmana tai
liikkumista haittaava tekijä oli etäisyys tai kokonaan puuttuvat yhteydet. Lyhyi-
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den matkojen liikenteessä ja erityisesti kaupungeissa ongelmana olivat sen sijaan
etenemistä eli liikenteen sujumista haittaava ahtaus ja jossain määrin myös ah-
taasta liikenteestä aiheutuvat haitat muille toiminnoille ja ympäristölle. Toisin
sanoen lyhyillä matkoilla (kaupunkiliikenteessä) havahduttiin modernin liiken-
neongelman välttämisestä koituviin hyötyihin, kun taas pitkien matkojen (alueel-
lisessa liikenteessä) hyötyjen ajateltiin syntyvän perinteisen liikenneongelman
ratkaisemisesta (vrt. luku 4.1). Liikenteen hyöty on siis yhtä kuin liikenteen hai-
tan negaatio ja toisinpäin: hyötyä ei voida määritellä tai nähdä ilman haittaa, ja
haittaa ei voida määritellä tai nähdä ilman hyötyä.

Kuten jo mainitsin, taloudellinen hyöty (tai haitta) liitettiin ensin pitkiin matkoi-
hin. Tämä johtuu siitä, että etäisyysongelma on todellakin ikiaikaisempi kuin
sujuvuusongelma. Ennen voimakasta kaupungistumista kaupungin sisäisten arki-
päiväisten matkojen teko ei vaatinut kovinkaan paljon erillistä pohtimista tai eri-
tyisiä resursseja samalla tavalla kuin pitkien matkojen teko, joihin vaadittiin
useimmiten kulkuneuvo, paljon rahaa ja useita päiviä (vrt. Giddens 1997, 470).
Lyhyet jokapäiväiset henkilöliikenteen matkat voitiin tehdä kävellen, eikä niitä
varten tarvinnut investoida kulkuvälineeseen. Kaupunkiliikenne tai yleisesti ly-
hyet matkat sujuivat yleisesti ottaen melko hyvin muutamia häiriöitä lukuun ot-
tamatta. Koska lyhyiden matkojen teko ei ongelmattomuudessaan vaatinut
erityisiä resursseja ja erityistä suunnittelua, niitä ei mielletty selkeästi matkojen
lähtö- ja määränpäistä erillisenä toimintana – liikenteenä. Pitkät matkat olivat sen
sijaan selkeästi omia projektejaan, matkan lähtö- ja määräpaikoista erillistä toi-
mintaa, joka vaati omia erillisiä toimenpiteitä, kuten kulkuneuvon, rahaa ja väy-
lien rakentamista. Pitkien matkojen teko ei ollutkaan kovinkaan yleistä
tavallisten ihmisten keskuudessa ennen voimakasta kaupungistumista ja moder-
nia aikaa (Giddens 1997, 470).

Vasta kun kaupunkiliikenne kasvoi ja alkoi häiriintyä, lyhyiden matkojen liiken-
ne alkoi vaatia erityistä huomiota ja suunnittelua sekä yksilöiden että yhteiskun-
nan taholta. Tämä näkyy erityisesti paroni Haussmannin suunnittelussa (ks. luku
4.1). Haussmannin suunnittelun tavoitteena oli nimenomaan poistaa liikenteen
sujuvuuden esteet, jotta ihmiset, tavarat ja raha voisivat virrata tai kiertää mah-
dollisimman nopeasti toimintojen välillä (Schivelbusch 1996, 156, 167–169;
Sachs 1992, 163–164). Toisin sanoen lyhyistä matkoista – tai pikemminkin kau-
pungissa liikkumisesta – tuli liikennettä vasta, kun niiden hyödyt havaittiin eli
sujuvuushaitat kasvoivat tarpeeksi suuriksi. Jos pitkien matkojen liikenteen hyöty
syntyi etäisyyksien voittamisesta, niin lyhyillä matkoilla liikenteen hyöty syntyi
ajan voittamisesta. Ajasta ja siten myös liikenteen sujuvuudesta tulikin kaupun-
gistumisen ja erityisesti junaliikenteen myötä aikaisempaa tärkeämpi taloudelli-
nen resurssi. Moderniin aikakäsitykseen kuului täsmällisyys, kiire ja iskulause
”aika on rahaa” (Sachs 1992, 162, 164).

On toki huomattava, että kaupunkiliikenteen kasvu ei johdu pelkästään lyhyiden
matkojen kasvusta, vaan myös kaupungin markkina-alueen laajentumisesta, eli



110

kaupunkiin tullaan pidempien matkojen päästä. Toisin sanoen kaupunkien kas-
vaessa myös pitkän matkan liikenne kaupunkiin ja kaupungista kasvaa. Se, että
tässä liitän kaupunkiliikenteen nimenomaan lyhytmatkaisuuteen johtuu siitä, että
liikenteen kasvusta syntyvä ahtaus on haitta nimenomaan kaupungissa tehtäville
lyhyille matkoille tai pitkien matkojen lyhyille osille. Lyhyillä matkoilla viittaan
siis tässä sekä kaupungin sisällä tehtäviin lyhyisiin matkoihin että kaupunkiin ja
kaupungista tehtävien pitkien matkojen kaupungin sisällä tehtäviin osiin.

Vaikka liikenteen käsitteen juuret ovat pitkien matkojen teosta syntyneessä ta-
loudellisessa hyödyssä, niin vasta lyhyiden, päivittäisten matkojen käsittäminen
taloudellisesti hyödylliseksi liikenteeksi nosti liikenteen tai liikennesuunnittelun
todella keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnassa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Kuten
luvussa 4.1 ja 5.1 tuli esille, itsenäisen liikennetekniikan ja -suunnittelun sisäl-
töön ja institutionalisoitumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti kaupunkiliikentee-
seen liittyvät kysymykset kuten liikenteen ohjaus ja sääntely. Lyhytmatkaisen
liikenteen merkitys syntyi kaupunkiliikenteen kasvusta, johon puolestaan vaikut-
tivat itse kaupungistuminen eli kaupunkiväestön kasvu, junaliikenteen tulo kau-
punkeihin sekä erityisesti autoliikenteen kasvu. Autoistuminen sekä lisäsi
ajoneuvoliikenteen määrää yleisesti (ks. kuva 13) että muutti lyhyiden ja pitkien
matkojen välisen jyrkän dikotomian jatkumoksi, eli syntyi myös ”keskipitkän”
matkan liikennettä. Eniten autoistumisen aiheuttama liikenteen kasvu tuntui juuri
lyhytmatkaisessa liikenteessä kaupungeissa, koska siellä oli vähemmän tilaa, eli
sujuvuushaitat ilmenivät nopeammin. Massiivisen autoliikenteen aiheuttamat
ongelmat olivatkin keskeisin sysäys liikennetekniikan ja -suunnittelun itsenäis-
tymiselle ja institutionalisoitumiselle 1950–1960-luvulla (ks. luku 5.1).

Vaikka autoistumisen aiheuttamat ongelmat – ja niiden välttämisestä syntyvät
sujuvuushyödyt – tuntuivat erityisesti lyhyillä matkoilla kaupungeissa, auto lisäsi
kuitenkin myös toista liikenteen hyötykomponenttia. Auto nimittäin mahdollisti
useampien toisistaan pitkien matkojen päässä olevien toimintojen yhdistämisen,
eli autoliikenne mahdollisti toimintapiirin spatiaalisen laajenemisen, jolloin va-
linnanmahdollisuuksien määrä, tavaroiden ja palveluiden vaihto sekä hyvinvointi
kasvoi. Lyhyillä matkoilla auton hyöty tai pikemminkin ”hyödyn lupaus” perus-
tui puolestaan lyhyiden matkojen nopeutumisen synnyttämään toimintavaihto-
ehtojen ja siten vaihdon lisäykseen ajassa. Ilmaisu ”hyödyn lupaus” johtuu siitä,
että autoliikenteen nopeutumisesta ei tosiasiassa voida suoraan johtaa hyödyn eli
vaihdon lisäystä lyhyiden matkojen liikenteessä, sillä autoliikenteen määrä ja
nopeus aiheutti itse esteitä omalle hyödyn lupaukselleen (ks. myös Sachs 1992,
176). Paradoksaalista kuitenkin on, että hyödyn lupaus havaittiin vasta näiden
”itseaiheutettujen” esteiden, ongelmien tai haittojen synnyttyä. Joka tapauksessa
autoliikenne lisäsi (tai sen ajateltiin lisäävän) kumpaakin liikenteen hyötykom-
ponenttia. Tämän seurauksena liikenteen – ja erityisesti autoliikenteen – yhteydet
ja sujuvuus käsitettiin aikaisempaa voimakkaammin pelkkien välttämättömyyk-
sien sijaan taloudellisina resursseina, joihin tulee investoida. Tämän ajattelutavan
voimistuminen liittyy yleisesti moderniin ideaan mahdollisuudesta kontrolloida
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ja optimoida hyötyä, hyvinvointia ja maailmaa pelkän kohtalon väistelyn sijaan
(ks. luku 5.2.4).

1970–1990-luvulla alettiin kiinnittää enemmän huomiota liikenteen – tai erityi-
sesti autoliikenteen – muille yhteiskunnan toiminnoille (ihmisille ja ympäristölle)
aiheuttamiin negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin eli ulkoishaittoihin12 (ks. luku 6.1).
Toisin sanoen, liikenteen ymmärrettiin tuottavan yhteiskunnalle taloudellisen
hyödyn lisäksi haittoja. 1990-luvulla ulkoishaittoihin on herätty jopa siinä mää-
rin, että liikenteen suuri määrä ja kasvu on asetettu kyseenalaiseksi (Ruostetsaari
1995, 39; Sairinen ym. 1997a, 82).

Huolimatta haittojen saamasta huomiosta, käsitys liikenneyhteyksien ja sujuvan
liikenteen synnyttämästä taloudellisesta hyödystä ei ole horjunut vaan pikem-
minkin voimistunut. Liikennejärjestelmän ja sujuvan liikenteen merkitystä on
korostettu aikaisempaa voimakkaammin elinkeinoelämän alueelliseen ja jopa
kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä. Ruostetsaari (1995, 133)
onkin todennut, että taloudellinen kasvu on ollut Suomen liikennepolitiikan do-
minoiva arvo 1970–1990-luvulla, ja että taloudellisuuden painoarvo on jopa vah-
vistunut laman ja markkinaohjauksen (eli liberalisoinnin ja sääntelyn
purkamisen) myötä.

Liikennepolitiikassa ja yleisemmin -suunnittelussa hyöty- ja haittanäkökulmat on
yhdistetty toisiinsa vain toteamalla, että liikenteen tuottamien hyötyjen ja haitto-
jen välillä vallitsee ristiriita (vrt. Ruostetsaari 1995, 133; Sairinen ym. 1997b).
Paljon tämän pidemmälle ei olla vielä päästy. Toisin sanoen liikenteen ulkois-
haittoihin havahtuminen ei ole vielä vaikuttanut itse liikenteen hyödyn käsittee-
seen. Liikenteen hyöty – tai tarkemmin sanottuna liikenteen yhteiskunnallinen
hyöty13 – syntyy kuitenkin ainoastaan haitan negaatiosta, kuten aikaisemmin täs-
sä luvussa totesin, eli liikenteen hyöty ja liikenteen haitat tai ulkoishaitat eivät ole
toisistaan riippumattomia käsitteitä, eivätkä ne näin ollen voi olla myöskään risti-
riitaisia.

Tätä ongelmaa voidaan valottaa myös Vallin (1998, 68) määrittelemillä liikenne-
keskeisellä ja yhteiskuntakeskeisellä näkökulmalla. Tässä hyötynäkökulmaksi
kutsumaani (eli liikenteen taloudellista hyötyä korostavaa) lähestymistapaa voi-

                                           
12 Ulkoishaitalla tarkoitan tässä muille toiminnoille kuin liikkumiselle itselleen aiheutuvaa haittaa. Näin
määriteltynä ruuhka (tai ahtaus) ei ole liikenteen ulkoishaitta, vaan pikemminkin liikenteen ”sisäinen”
haitta. Samaan logiikkaan perustuen voitaisiin myös kutsua liikenteen hyötyä yhteiskunnalle
”ulkoishyödyksi”, koska kyse on liikenteen hyödystä muille toiminnoille (etupäässä taloudelliselle vaih-
dolle) eikä liikkumiselle itselleen. Tämä on kuitenkin tavanomaisesta poikkeava tapa määritellä ulkois-
hyöty, joten en käytä sitä tässä.
13 Tarkoitan tässä tutkimuksessa liikenteen hyödyllä liikenteen yhteiskunnallista hyötyä, sillä kuten aikai-
semmin totesin, liikenteen hyöty määrittyy (vallitsevan käsityksen mukaan) nimenomaan vaihtoehtojen ja
vaihdon lisäyksestä yhteiskunnassa, eli liikenteen hyöty on hyötyä muille toiminnoille kuin liikkumiselle
itselleen (vrt. alaviite 12). Käytän siis liikenteen hyötyä liikenteen yhteiskunnallisen hyödyn synonyymi-
na.
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daan pitää liikennekeskeisenä näkökulmana, joka lähtee siitä oletuksesta, että
kaikki liikenne on automaattisesti tarpeellista eli hyödyllistä (vrt. Valli 1998, 68).
Itse asiassa liikenne määrittyy sen hyödystä, kuten edellä olen osoittanut: liiken-
teeksi käsitetään ainoastaan sellainen liikkuminen, joka tähtää tai josta syntyy
taloudellista hyötyä tai yleisemmin hyvinvoinnin lisäystä, jos ja kun hyvinvointi
samaistetaan taloudelliseen hyvinvointiin. Tästä näkökulmasta liikennemäärän
rajoittaminen tarkoittaisi samalla taloudellisen hyödyn ja hyvinvoinnin rajoitta-
mista. Väite liikenteen hyötyjen ja haittojen ristiriitaisuudesta perustuu juuri tä-
hän liikennekeskeiseen ajatteluun, koska liikenteen haittojen vähentäminen
liikenteen määrää rajoittamalla näyttää tämän näkökulman valossa todellakin
taloudellisen hyödyn rajoittamiselta (vrt. Valli 1998, 61; Ruostetsaari 1995; 133
ja luku 5.2.4).

Yhteiskunnallisessa näkökulmassa lähdetään siitä, että liikenne ei ole yhteiskun-
nalle automaattisesti hyödyllistä, vaan liikenteen yhteiskunnallinen tarve tai
hyöty voidaan määrittää vasta, kun tiedetään mitä yksittäisiä hyöty- ja haitta-
komponentteja liikenne synnyttää koko yhteiskunnalle, eli mikä on yksittäisten
hyöty- ja haittakomponenttien nettovaikutus (vrt. Valli 1998, 68; Ruostetsaari
1995, 133). Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna ei siis ole olemassa lii-
kenteen yhteiskunnallisten hyötyjen ja haittojen välistä ristiriitaa, koska liiken-
teen hyöty syntyy vasta liikenteen yhteiskunnallisten hyöty- ja
haittakomponenttien nettovaikutuksesta.

Mielenkiintoista on, että liikenteen hyödyn käsittäminen ja näin ollen liikkumi-
sen käsittäminen liikenteenä perustuu nimenomaan hyödyn käsittämiseen haitan
negaationa: etäisyys- tai tungoshaitan vähentäminen tuo hyötyä yhteiskunnalle.
Tällöin kyse oli liikkumista itseään haittaavan tekijän vähentämisestä. Nyt kes-
keinen haaste on käsittää myös liikenteen ulkoishaittojen vähentäminen (tai ne-
gaatio) olennaisena osana liikenteen yhteiskunnallisen hyödyn muodostumista.
Toisin sanoen, sekä liikenteen ”sisäisten” että ulkoisten haittojen vähentäminen
kasvattaa liikenteen yhteiskunnallista hyötyä. Tällä hetkellä tilanne on se, että
alun perin haitan negaationa käsitetty liikenteen yhteiskunnallinen hyöty on alka-
nut elää omaa elämäänsä itsenäisenä, haitoista riippumattomana ja muuttumatto-
mana absoluuttisena liikenteen hyötynä, toisin sanoen se on institutionalisoitunut.
Liikenteen muulle toiminnalle kuin liikkumiselle aiheutuvat haitat eli ulkoishaitat
ovat vasta 1970–1990-luvulla saaneet jonkinlaista asemaa liikennesuunnittelussa,
mutta niiden vähentämisestä syntyvää hyötyä ei vielä käsitetä varsinaisesti lii-
kenteen hyödyksi (so. liikenteen yhteiskunnalliseksi hyödyksi, ks. alaviite 13).

Jonkinlaisella asemalla viittaan siihen, että liikennehankkeiden yhteiskuntatalou-
dellista arviointia on erityisesti 1990-luvulla kehitetty siten, että niissä pyritään
ottamaan huomioon myös liikenteen ulkoishaitat (esim. YHTALI-kehikko Suo-
messa). Puhutaan myös ulkoishaittojen sisäistämisestä liikennepalvelujen hintoi-
hin kuten polttoaineen hintaan tai autoveroon. Tässä puhun kuitenkin hieman eri
asiasta, sillä puhun liikenteen ulkoishaittojen sisäistämisestä liikenteen hyödyn
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käsitteeseen. En siis puhu pelkästään ulkoishaittojen huomioonottamista liiken-
nehankkeiden yhteiskuntataloudellisessa arvioinnissa, vaan paljon yleisemmällä
tasolla liikenteen hyödyn käsitteen rakenteellisesta muuttamisesta tai muuttumi-
sesta. Toisin sanoen puhun tiedollisen institutionaalisen rakenteen – liikenteen
hyödyn käsitteen – muuttamisesta. Tämä on paljon perustavanlaatuisempi asia
kuin ulkoishaittojen sisällyttäminen yhteiskuntataloudelliseen arviointiin. Käsit-
teellisen muutoksen järkevyys tai mahdollisuus on tietenkin vaikea havaita, kos-
ka kognitiivisen instituutionäkökulman mukaan instituutiot ovat juuri sellaisia
itsestäänselvyyksinä pidettyjä tiedollisia rakenteita, joiden emme ymmärrä voi-
van olla toisin.

Käsitteeseen sisäistämisen ja yhteiskuntataloudelliseen arviointiin sisäistämisen
välistä eroa voidaan havainnollistaa seuraavasti. Yhteiskuntataloudelliset ar-
viointimenetelmät ovat vain yksi osa liikennesuunnittelua. Se, että ulkoishaitat
sisällytetään – tai yritetään sisällyttää14 – näihin menetelmiin, ei tarkoita sitä, että
yleeensä liikenteen hyödyistä puhuttaessa miellettäisiin liikenteen ulkoishaittojen
vähentämisestä syntyvä yhteiskunnallinen hyöty samalla tavalla liikenteen hyö-
tynä kuin perinteisten liikkumista itseään haittaavien tekijöiden – etäisyyden ja
ahtauden – voittamisesta syntyvä yhteiskunnallinen hyöty. Siis perinteisistä hyö-
dyistä puhutaan edelleen useissa yhteyksissä liikenteen hyötyinä yhteiskunnalle
ilman mainintaa liikenteen ulkoishaittojen vähentämisestä syntyvästä hyödystä.
Toisin sanoen ulkoishaittojen sisäistämisen käytäntö yhteiskuntataloudellisissa
laskelmissa ei ole vielä institutionalisoitunut kaikilla kentillä, eli vallitseva lii-
kenteen hyödyn käsite viittaa yleensä vain perinteisistä etäisyys- ja ahtaushai-
toista koituvaan yhteiskunnalliseen hyötyyn. Sellainen ajattelu- tai
käsitteellistämistapa, joka on vallitsevaa tai yleistä, on institutionaalinen rakenne,
ja tällaisia rakenteita tässä tutkimuksessa juuri pyrin hahmottamaan.

7.2.2 Liikenne on ulkoisella voimalla kulkemista

Toinen keskeinen liikennettä määrittävä tekijä vaikuttaa olleen jollain muulla
kuin omalla lihasvoimalla liikkuminen. Vaikka kävely on kaikkein vanhin liik-
kumis- ja liikennemuoto, ei kävelyä kuitenkaan ole mielletty samalla tavalla lii-
kenteeksi kuin esimerkiksi laiva- ja hevosliikennettä. Kulkuneuvolla – ja vieläpä
ulkoista voimaa käyttävällä kulkuneuvolla – kulkemisen mieltäminen voimak-
kaammin liikenteeksi kuin omalla lihasvoimalla kulkeminen juontaa juurensa
osittain liikenteen ja taloudellisen hyödyn kiinteästä suhteesta. Kulkuneuvo ni-
mittäin nopeuttaa liikkumista ja siten mahdollistaa pidempien matkojen kulkemi-
sen kuin kävellen. Lisäksi suurien tavaramäärien kuljetus on jokseenkin
mahdotonta ilman kulkuneuvoa. Kun liikenne aikoinaan miellettiin ennen kaik-
kea kaukana toisistaan sijaitsevien paikkojen välillä tapahtuvaan tavaroiden

                                           
14 Tosiasiassa ulkoishaittojen kvantifioiminen ja rahallinen arvottaminen on hyvin vaikeaa, eivätkä nykyi-
set menetelmät vielä kykene ottamaamaan kaikkia tiedettyjäkään ulkoishaittoja huomioon.
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vaihtoon liittyvänä liikkumisena eli kaupankäyntinä, ei ole mikään ihme, että
liikenteeseen kuului olennaisena osana ulkoisella voimalla kulkeva kulkuneuvo.

Ulkoisella voimalla kulkevan kulkuneuvon merkitys ei kuitenkaan perustunut
pelkästään sen hyödyllisyyteen pitkien matkojen teossa ja/tai tavarankuljetukses-
sa. Ulkopuolisen voiman tai resurssien valjastaminen omaan yksilölliseen käyt-
töön on aina ollut osoitus korkeasta yhteiskunnallisesta tai sosiaalisesta asemasta:
vallasta ja rikkaudesta. Oman henkilökohtaisen tai yksilöllisen kulkuneuvon ku-
ten hevosen omistaminen ja ylläpitäminen on nimittäin aina ollut mahdollista
enimmäkseen varakkaille; rahvas on saanut tyytyä kävelemään tai kulkemaan
joukkoliikenteellä (Kalanti 1998, 47). Tässä merkityksessä kulkuneuvoa on käy-
tetty myös lyhyillä matkoilla. Rikkauden osoituksena oman kulkuneuvon käyttö
liittyy jossain määrin liikenteen ja taloudellisen hyödyn väliseen suhteeseen. To-
sin lyhyillä matkoilla omalla ulkopuolista voimaa käyttävällä kulkuneuvolla kul-
keminen ei tuottanut varsinaisesti taloudellista hyötyä vaan oli pikemminkin
merkki kyseisen yksilön taloudellisesta hyvinvoinnista. Kulkuneuvottomuus tai
joukkoliikenteellä liikkuminen liitettiin ja se liittyy edelleen köyhyyteen tai vä-
hätuloisuuteen.

Oman kulkuneuvon käytön arvoa lyhyillä matkoilla voidaan tietysti perustella
yksinkertaisesti siisteydellä, sillä ennen vanhaan ja edelleenkin sadesäällä liikut-
taessa kulkuneuvo suojaa likaantumiselta (vrt. Sachs 1992, 5). Tosin tämäkin
perustelu johtaa kulkuneuvolla kulkemisen ja varakkuuden korrelaatioon, sillä
siisteys liitetään enemmän rikkaiden tai hyvätuloisten elämään kuin köyhien
elämään. Nykyään siisteyden sijaan puhutaan yleisemmin mukavuudesta. Autolla
ajamista pidetään usein nautintona sinänsä, jolloin esimerkiksi ruuhkassa seiso-
minen ei välttämättä ole niin ikävää, koska yksin ajettaessa auto voi olla se ainoa
paikka, jossa on aikaa itselle, omille ajatuksille ja musiikin kuuntelulle. Auton
merkitystä yksityisyyden turvaajana ja mukavuuden keitaana – eräänlaisena ko-
din jatkeena – on sosiologisesti analysoinut mm. Kalanti (2001, 1998).

Henkilöautossa yhdistyi sekä ulkoisen voiman valjastus että yksilöllisyys. Juuri
tähän ominaisuuteen henkilöauton arvostus on perustunut. Muututtuaan harvojen
rikkaiden ylellisyydestä massakulkumuodoksi, henkilöauton merkitys ei enää
perustu suoranaisesti rikkauteen ja korkeaan sosiaaliseen asemaan vaan suoraan
yksilöllisyyteen, vapauteen ja riippumattomuuteen (ks. Sachs 1992, 99–101),
joista tasa-arvokehityksen myötä voivat nauttia yhä enemmän myös tavalliset tai
keskiluokkaiset ihmiset.

Ulkoisen voiman valjastamisesta koituvan taloudellisen hyödyn ja voiman yksi-
löllisen käytön lisäksi ulkoista voimaa käyttävän kulkuneuvon liikennettä mää-
rittävää merkitystä voidaan selittää modernilla edistysuskolla. Sachsin (1992,
105) mukaan edistys ymmärrettiin teollistumisen, kaupungistumisen ja yleisesti
modernin ajan alkuvaiheessa nimenomaan lihasvoiman korvautumisena mekaa-
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nisella ulkoisella voimalla. Auto moottoreineen ja suurine nopeuksineen edusti
tämän teknologisen kehityksen huippua.

Toisin sanoen kulkuneuvon ja ulkoisen voiman merkitystä liikennettä määrittä-
vänä tekijänä voidaan selittää kolmella tekijällä – taloudellisella hyödyllä, sosi-
aalisella asemalla ja yksilöllisyydellä sekä edistyksen ihannoinnilla – jotka kaikki
liittyvät jossain määrin toisiinsa, mutta selittävät kulkuneuvon tärkeyttä myös
toisistaan riippumatta.

7.2.3 Liikenteen ja pyöräilyn erottelu

Pyöräily ei ole hyödyllistä liikkumista

Polkupyörällä oli huomattavaa taloudellista merkitystä etäisyyden voittamisen
mielessä, koska pyörällä saattoi kulkea samassa ajassa moninkertaisesti pidem-
mälle kuin kävellen (ks. luku 3.2). Mauranen (2001) huomauttaa, että polkupyö-
rän keksiminen oli linja-auton ohella tärkeintä, mitä maanteiden henkilöliiken-
teessä oli tapahtunut sitten kärryjen keksimisen. Laajentamalla toimintapiiriä
pyöräily mahdollisti useampia työpaikka- ja muita toimintavaihtoehtoja ja lisäsi
siten taloudellista ja kulttuurista vaihtoa. Pyöräilyn toimintapiiriä laajentava mer-
kitys jäi kuitenkin auton vielä enemmän toimintapiiriä laajentavan vaikutuksen
varjoon. Tässä suhteessa pyöräilyn ”epäonni” näyttää juontavan juurensa siitä,
että polkupyörä ja auto keksittiin suurin piirtein samoihin aikoihin. Toisin sanoen
lupaus autosta oli jo olemassa silloin, kun pyöräily massaliikennemuotona yleis-
tyi 1900-luvun alussa. Huomio kiinnittyi parhaaseen tai edistyneimpään vaihto-
ehtoon eli siihen, joka eniten laajensi toimintapiiriä, eli autoon. Polkupyörä ei
myöskään mahdollistanut ihanteellisena pidettyä lähiöihin ja toimintojen erotte-
luun perustuvaa kaupunkirakennetta samalla tavalla kuin henkilöauto. Lähiöra-
kentamiseen oli kuitenkin jo totuttu raideliikenteen myötä. Henkilöauto
mahdollisti vieläkin täydellisemmän toimintojen erottelun.

Polkupyörä ei vienyt yhtä paljon tilaa kuin hevonen tai hevosvaunut, eikä pyörä-
liikenne muutenkaan vaatinut yhtä paljon ylläpitotoimenpiteitä kuin hevosliiken-
ne. Toisaalta pyöräily vei enemmän tilaa kuin kävely, mutta viimeistään
autoliikenteelle pyöräliikenne ”hävisi” liikennetungoksen ja muidenkin liiken-
teen aiheuttamien ongelmien aiheuttajana. Kuten luvussa 4.3.1 tuli esille, jo vä-
häinenkin automäärä vaati paljon enemmän toimenpiteitä yhteiskunnalta kuin
massapyöräliikenne. Alankomaissa tosin pyöräliikennettäkin oli tungokseen asti
ja pyörien pysäköinti oli todella pulmallinen kysymys jo varhain 1900-luvulla
(ks. luku 4.2.3). Tästä huolimatta Alankomaissakin autoliikenne sujuvuus- ja
muine haittoineen sai enemmän huomiota osakseen, mikä johtui osittain auton
edellämainitusta suuresta lupauksesta etäisyysongelman voittamisessa. Pyöräilyä
ei siis koettu lyhyilläkään matkoilla taloudellisesti hyödyllisenä, koska pyörälii-
kenne ei aiheuttanut tarpeeksi haittoja – erityisesti sujuvuushaittoja itselleen –
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joiden poistamisesta olisi syntynyt hyötyä. Sillä, että pyöräily oli lyhyillä mat-
koilla yhtä nopea tai nopeampi kuin auto, ei ollut merkitystä, koska liikenteen
sujuvuuden hyöty ymmärrettiin vasta potentiaalisen sujuvuuden merkittävästi
estyttyä. Toisin sanoen pyöräilyn hyödyllisyys ja siten asema liikenteenä kärsi
siitä, että pyöräily oli suhteellisen ongelmatonta eikä pyöräliikenne aiheuttanut
itse itselleen merkittävästi sujuvuushaittoja edes suurina määrinä.

Myöskään muut kuin pyöräliikenteen määrästä itsestään aiheutuvat sujuvuuses-
teet, joista pyöräilijät nykyään valittavat (esim. tietyömaat ja pyörätielle pysäköi-
dyt autot), eivät tee pyöräliikenteen sujumista täysin mahdottomaksi, koska
pyöräilijän on periaatteessa ”helppo” – ainakin autoilijaan verrattuna – kiertää
esteet: pyöräilijähän voi tarvittaessa jalkautua ja ujuttautua hyvinkin ahtaista vä-
leistä ja jopa kulkea polkupyörä kainalossa portaita pitkin. Autoliikenne sen si-
jaan tukkeutuisi nopeasti, jos yli puolet kadun leveydestä olisi poissa käytöstä
jossain kohdassa. Tietenkään autoliikenteenkään suhteen ongelma ei olisi niin
suuri, jos autoliikennettä olisi vähemmän, jolloin jonoa ei ehtisi muodostua niin
nopeasti. Joka tapauksessa tilavuudeltaan useamman kuutiometrin ja painoltaan
monen tonnin ajoneuvon kanssa on huomattavasti vaikeampi joustaa kuin polku-
pyörän kanssa. Paradoksaalista tässä on se, että periaatteessa pyöräilyn jousta-
vuus on äärimmäisen hyödyllistä, mutta juuri joustavuutensa vuoksi
pyöräliikenteen ei huomata tarvitsevan ylimääräistä huolenpitoa yhteiskunnan
taholta. Kuitenkin juuri pyöräilijät olivat monessa maassa ensimmäisenä vaati-
massa parempia teitä (ks. luku 4.2.1), eli tarvetta yhteiskunnan interventioon
pyöräliikenteen sujuvuuden parantamiseksi oli ja on edelleen.

Sen lisäksi, että pyöräily ei ole tarpeeksi ongelmallista, pyöräilyn hyödyllisyyden
näkymättömyyteen lyhyillä matkoilla vaikuttaa se, että pyöräilyä ei koeta auton
tavoin hyödyllisenä pitkillä matkoilla, kuten tämän luvun alussa totesin. Etäisyy-
den voittamisesta koituva hyöty on nimittäin paljon vanhempi tapa käsittää lii-
kenteen hyöty kuin ahtauden tai ajan voittamisesta koituva sujuvuushyöty
lyhyillä matkoilla. Siksi tietyn kulkutavan asema liikennemuotona korostuu, mitä
pidempiä matkoja aikayksikköä kohti sillä on mahdollista tehdä, vaikka kaupun-
kiliikenteessä matkan pituus sinänsä ei olekaan olennaista. Itse asiassa matkojen
lyhyys ei ollut 1950–1960-luvulla edes mikään tavoite, vaan pikemminkin oli
hienoa, että auto mahdollisti kaukaistenkin määränpäiden tavoittamisen lyhyessä
ajassa (ks. luku 5.2.4). Vasta 1990-luvulla keskimääräisen matkapituuden kasvu
on todella alkanut huolestuttaa suunnittelijoita ja päättäjiä, koska liikennesuori-
tetta halutaan vähentää siitä aiheutuvien ulkoishaittojen vuoksi (ks. luku 6.1).
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen onkin ollut ehkä keskeisin yhdyskunta- ja
liikennesuunnittelukysymys 1990-luvulla.

Vaikka pyöräilyn arvostus liikennesuunnittelussa on noussut erityisesti 1990-
luvulla, ”ongelmana” on se, että pyöräilyn hyödyllisyys käsitetään yhteiskunnal-
lisesta näkökulmasta eli pyöräilyn hyödyllisyyden ymmärretään syntyvän ennen
kaikkea siitä, että korvatessaan autoliikennettä pyöräilyn lisääntyminen vähentää
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autoliikenteen ulkoishaittoja. Kuitenkin vallitseva, tai kognitiivisessa mielessä
institutionaalista asemaa omaava liikenteen hyödyn käsite on liikennekeskeinen,
eli kaikki etäisyyden ja ajan voittaminen käsitetään automaattisesti hyödylliseksi
tai tarpeelliseksi riippumatta siitä, mitä haittoja tästä voittamisesta aiheutuu
muulle yhteiskunnalliselle toiminnalle. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, on tie-
tysti olemassa vallitsevasta käsityksestä poikkeaviakin tapoja, kuten esimerkiksi
nykyiset yritykset sisäistää ulkoishaitat yhteiskuntataloudellisiin laskelmiin. Täs-
sä kuitenkin puhun yleisestä eli institutionaalista asemaa omaavasta käsitteelli-
sestä rakenteesta. Vaikka pyöräilyn hyödyllisyys on jossain määrin huomattu
myös perinteisessä liikennekeskeisessä mielessä (esim. korostetaan pyöräilyn
nopeutta ja joustavuutta lyhyillä matkoilla), ei pyöräily kuitenkaan edelleenkään
pärjää autoilulle etäisyyden voittamisessa tai sujuvuusongelmien synnyttämises-
sä, eikä pyöräilyä siten mielletä yhtä vahvasti hyödyllisenä liikkumisena eli lii-
kenteenä.

Pyöräily on halpaa ja vaatii lihasvoiman käyttöä

Vaikka polkupyörä oli nimenomaan edullisuutensa ja yksilöllisyytensä vuoksi
merkittävimpiä laajojen kansankerrosten liikkumista edesauttavia keksintöjä, ei
polkupyörää kuitenkaan mielletty eikä edelleenkään mielletä yhtä vahvasti kulku-
tai ajoneuvona ja siten liikennemuotona kuin autoa, muita moottoriajoneuvoja tai
hevosvaunuja. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että pyöräily vaatii lihasvoiman
käyttöä eikä siten perustu ulkopuoliseen voimaan, joka on keskeinen liikennettä
määrittävä tekijä. Näin ollen polkupyörä ei edusta modernia edistystä samalla
tavalla kuin auto (Sachs 1992, 105–106), eikä pyörällä myöskään ole mahdollista
kulkea erittäin pitkiä matkoja tai kuljettaa paljon tavaraa. Kuitenkin auto on kul-
kuvälineenä paljon velkaa polkupyörän tekniselle kehitystyölle (ks. luku 4.2.1).

Toiseksi, polkupyörää ei ulkoisen voiman puutteen takia mielletty hevosajoneu-
vojen ja henkilöauton tapaan korkean yhteiskunnallisen aseman merkkinä – aivan
muutamaa ensimmäistä vuosikymmentä lukuun ottamatta (Sachs 1992, 104–
105). Näin huolimatta siitä, että nimenomaan polkupyörä lisäsi huomattavasti
ihmisten vapautta ja yksilöllisen liikkumisen mahdollisuuksia, joita ulkoisen
voiman valjastamisen suhteen menestyksellinen junaliikenne ei puolestaan
kyennyt tarjoamaan (Sachs 1992, 7–8, 103). Jos junan myötä totuttiin voimaan ja
nopeuteen, niin polkupyörä puolestaan antoi esimakua yksilöllisestä ja vapaasta
liikkumisesta. Henkilöauto kuitenkin yhdisti voiman ja yksilöllisyyden ja jätti
sekä junan että polkupyörän varjoonsa. Sekä junaa15 että varsinkin polkupyörää
pidettiinkin vain väliaikaisina korvikkeina, joista tulevaisuudessa siirryttäisiin
auton käyttöön (Sachs 1992, 106).

Pyöräilyn sopimattomuutta statussymboliksi edesauttoi myös se, että polkupyö-
rän hankkiminen ja ylläpito eivät vaatineet enää massatuotannon alettua kovin-
                                           
15 Suomessa alettiin 1950-luvulla puhua jopa Valtionrautateiden lopettamisesta (Seppinen 1992, 149).
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kaan suuria rahallisia resursseja. Polkupyörä on edelleenkin hyvin halpa kulkuta-
pa. Pyöräily ei toisin sanoen vaadi suurta taloudellista sitoutumista, jolloin pyö-
rän omistaminen ilman ahkeraa käyttöä ei tunnu hukkaan heitetyltä
investoinnilta. Sen sijaan auton hankkiminen ja ylläpito vaativat hyvin paljon
resursseja. Pyörän omistaminen ei siis ole osoitus henkilökohtaisesta vauraudesta
ja korkeasta yhteiskunnallisesta asemasta samalla tavalla kuin auton omistami-
nen. Halpuus ja taloudellisten resurssien sitoutumattomuus on samalla tavalla
sekä pyöräilyn etu että haitta kuin edellä käsitelty joustavuuskin: toisaalta pyö-
räily on yksilön kannalta hyvin edullinen ja tehokas tapa liikkua mutta juuri siksi
se ei voi toimia statussymbolina. Yhteiskunnankaan taholta pyöräliikenne ei vaa-
di yhtä mittavia investointeja kuin autoliikenne.

 Pyöräilyn kompastuskiveksi koitui toisin sanoen sen liikunnallisuus. Pyöräily
olikin sen alkuaikoina, erityisesti ison etupyörän aikaan, nimenomaan harrastus
ja urheilumuoto. Ensimmäiset pyöräily-yhdistykset olivat urheiluyhdistyksiä
(esim. Kuva 1988, 24). Tosin aivan samaa voidaan sanoa autonkin alkuvaiheista.
Itse asiassa samat pyöräilyurheilijat ja -yhdistykset kiinnostuivat myöhemmin
autoilusta (ks. luku 4.2.1). Molemmat olivat alun perin rikkaiden harrastuksia,
joissa korostui yksilöllisyys, vapaus ja vauhdin hurma. Molempia tosin myös
vastustettiin aluksi epäterveellisinä laitteina, jotka ”olivat vaaraksi jalankulki-
joille ja hevosille sekä pöllyttivät ja roiskuttivat kuraa” (Lay 1992, 143, 173–
174).

Idea liikunnasta kaikkien ihmisten melkeinpä välttämättömänä tarpeena on suh-
teellisen nuori. Liikuntamuotona pyöräilyn suosion voidaan sanoa yleistyneen
vasta 1960-luvun lopulla (Kuva 1988, 255). Nykyään liikunnallisuutta, eli oman
lihasvoiman käytön tarpeellisuutta, pidetään yhtenä pyöräilyn tärkeimmistä hyö-
dyistä, koska liikunta on keskeinen keino vähentää hyvinvointisairauksia ja pa-
rantaa kansanterveyttä. Liikunnan ja liikenteen yhdistämistä eli ns. hyötyliikuntaa
(esim. työmatkojen tekoa kävellen, pyöräillen, rullaluistimilla tms.) pidetään te-
hokkaana ja yksinkertaisena tapana lisätä ihmisten liikuntaa. Ajatus on kuitenkin
hyvin uusi eikä valitettavasti edesauta pyöräilyn mieltämistä liikenteeksi, koska
liikenteen käsitettä hallitsee edelleen voimakkaasti ulkoisen voiman käyttö.

Pyöräily on joko haitallista tai turvatonta

Pyöräilyä ei siis ole mielletty eikä edelleen mielletä vakavasti hyödyllisenä lii-
kenteenä. Sen sijaan autossa täydellistyivät kaikki liikennettä määrittävät merki-
tykset: etäisyyden voittamisesta saatava hyöty, ahtauden tai ajan voittamisesta
saatava sujuvuushyöty sekä ulkoisen voiman ja yksilöllisen kulkuneuvon yhdis-
telmä. Ei mikään ihme, että autosta tuli 1950–1960-luvulla oletusarvoinen kul-
kutapa ja liikennemuoto (ks. luku 5.2). Perustuihan itse liikennetekniikan ja
-suunnittelun itsenäistyminenkin nimenomaan autoliikenteen aiheuttamiin on-
gelmiin. Nykyinen liikennejärjestelmä liikennesääntöineen kaikkineen on raken-
tunut auton – tai hieman yleisemmin moottoriajoneuvon – oletusarvoisuuden
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pohjalta. Pyöräilijän asema tässä maailmassa on verrattavissa naisen ”toiseuteen”
miesten maailmassa: pyöräilijä on autoilijan rinnalla ”toinen” (Sipilä & Gylling
2000).

Auton oletusarvoisuus on vuosien mittaan koko ajan syventynyt. Toiskallio
(2001) kuvaa Henri Lefèbrveen viitaten autoilun asemaa nyky-Suomessa arjen
alajärjestelmänä, joka on niin olennainen osa yhteiskuntaa, että sitä ei edes ky-
seenalaisteta. Vaikka auton oletusarvoisuuden perusta on siihen alkuaikoina lii-
tetyissä vapauden ja yksilöllisyyden merkityksissä, niin 1990-luvun arjessa auton
oletusarvoisuus perustuu välttämättömyyteen ja pakkoon sekä taloudellisessa,
psykologisessa että kulttuurisessa mielessä. Tämä perustuu siihen, että ”autosta
on tullut sellaisen aika-paikka-suhteita venyttävän elämäntavan kantaja, jonka
rakenteellinen osa se itse on” (Toiskallio 2001).

Samalla kun autoilu on yhä enemmän uppoutunut ihmisten tietoisuuteen liiken-
nettä eniten määrittävänä elementtinä, pyöräilyn mahdollisuus ottaa osansa lii-
kenteen määritelmästä on koko ajan heikentynyt. Tarkoitan tällä sitä, että vaikka
pyöräilyä liikennepoliittisella tasolla onkin 1990-luvulla alettu pitää enemmän
liikenteenä kuin aikaisemmin, on yhteiskunta kuitenkin rakentunut – sekä fyysi-
sesti että kognitiivisesti – niin voimakkaasti autoilun varaan, että pyöräilyn on
vaikea kilpailla ja löytää paikkansa tässä järjestelmässä. Yksi osoitus tästä on,
että pyöräily, samoin kuin kävely, otetaan liikennesuunnittelussa useimmiten
huomioon vain ”kylkiäisinä”, eli pyörä- ja kävelyliikenteelle tehdään jotain vain,
jos samalla rakennetaan jotain myös auto- tai muulle moottoriliikenteelle (vrt.
Langmyhr 2001). Liikennesuunnitelmien rungon tai perustan – hanke- sekä jär-
jestelmätason suunnittelussa – muodostavat siis isot moottoriliikennehankkeet.
Tämä näkyy nykyään esimerkiksi Helsingissä keskustatunnelin suunnittelussa:
keskustatunnelin rakentamista perustellaan mm. sillä, että se mahdollistaa laajan
kävelykeskustan toteuttamisen (KSV 2000a). Myös Porvoon Aleksanterinkadun
sillan rakentamista perustellaan kävelykeskustan mahdollistumisella (Uusimaa
10.9.2001). Se, että pyöräily ja kävely ylipäänsä otetaan huomioon, on tietysti
jonkinasteista parannusta 1950–1960-lukuun, jolloin pyöräilyä ei käytännöllisesti
katsoen ollut olemassa lainkaan tai se oli vähintäänkin häviämässä. Kylkiäisen
asema kuitenkin kertoo siitä, että pyöräilyä tai kävelyä ei edelleenkään mielletä
varsinaisena liikenteenä. Toisaalta monessa keskieurooppalaisessa kaupungissa
kävelykeskustat ovat nousseet itseisarvoiseen asemaan, eivätkä välttämättä enää
toimi moottoriliikennehankkeiden oikeutuksena. Toisaalta taas monessa kaupun-
gissa kävelykeskustojen toteuttaminen kohtaa edelleen suurta vastustusta juuri
siksi, että ne rajoittaisivat autoliikennettä.

Sen sijaan, että pyöräilyyn suhtauduttaisiin varsinaisena liikenteenä, sitä on pi-
detty pikemminkin (varsinaisen) liikenteen haittana (ennen itsenäistä liikenne-
suunnittelua, ks. luku 4.3.2), tai sen turvatonta asemaa liikenteessä on korostettu
(itsenäisestä liikennesuunnittelusta eteenpäin, ks. luvut 5.2.4 ja 6.3.1). Molemmat
ovat johtaneet käytäntöön, jota kutsutaan liikennemuotojen erotteluksi. Koska
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pyöräilyn asema liikennemuotona on edellä esitetyn perusteella ollut ja on edel-
leen kyseenalainen, osuvampaa olisi kutsua käytäntöä pelkästään pyöräilyn ja
liikenteen erotteluksi. Samoin voidaan tietysti puhua kävelyn ja liikenteen erot-
telusta. Liikennemuotojen erottelun lisäksi muutkaan erottelujen periaatteet eivät
ottaneet huomioon pyöräilyä sujuvuutta tarvitsevana liikennemuotona, vaan su-
juvuus huomioitiin vain autoliikenteen osalta (ks. luvut 5.2 ja 5.2.4).

Vaikka liikennemuotojen erottelu modernissa muodossaan alkoi kehittyä vasta
1900-luvun alkupuoliskolla ja institutionalisoituneessa muodossa (esim. SCAFT)
vasta itsenäisen liikennesuunnittelun aikana, niin liikenne ja muu liikkuminen on
aina jossain määrin erotettu toisistaan. Eli muut kuin ulkoista voimaa käyttävillä
kulkuneuvoilla liikkuneet, ja kävelijöidenkin keskuudessa yhteiskunnalliselta
asemaltaan vähäisemmät henkilöt, ovat aina olleet ”laitapuolen kulkijoita” ja
väistämisvelvollisia (ks. Lay 1992, 197; Masonen & Hänninen 1999, 204).

Muutos, joka tapahtui siirryttäessä 1900-luvun alkupuoliskolta sen loppupuolis-
kolle, oli pyöräilyn roolin muuttuminen haitallisesta ei-liikenteestä turvattomaksi
ei-liikenteeksi. Sujuvuustavoite koski edelleen ensisijaisesti autoliikennettä, kos-
ka vain se miellettiin varsinaiseksi taloudellista hyötyä tuottavaksi tieliikenteen
muodoksi. Tämä muutos oli pyöräilyn kannalta siinä mielessä ongelmallinen, että
se niputettiin yhteen toisen haavoittuvan kulkutavan eli kävelyn kanssa, jolloin
pyöräilyn erityispiirteet kävelyyn verrattuna unohtuivat ainakin parin vuosikym-
menen ajaksi (ks. luku 5.2). Toisaalta niputtaminen myös paransi ja uudisti sekä
pyöräilyn että kävelyn asemaa liikennesuunnittelussa ja -politiikassa (ks. luku
6.2.1).

Erityisesti 1990-luvulla on alettu kiinnittää huomiota jopa pyöräilyn sujuvuuteen,
mikä tosin on vaatinut kevyen liikenteen purkamista uudelleen pyöräilyksi ja kä-
velyksi. Tästä huolimatta pyöräliikennesuunnittelua eniten määrittävä konteksti
on edelleen turvallisuus, eikä pyöräily siten nauti kaikista liikennemuodon ase-
maan kuuluvista eduista. Kuvassa 27 on havainnollistettu vallitsevan liikenteen
käsitteen muodostumista ja pyöräilyn suhdetta siihen. Kuvassa harmaat kuusi-
kulmiot esittävät ratkaisukeinoja, joilla haitat (pyöristetyt nelikulmiot) saadaan
muutettua yhteiskunnalliseksi hyödyksi (lihavoitu suorakulmio). Suuren neliön
sisältö kuvaa vallitsevaa tapaa käsittää liikenne ja sen hyödyt (vrt. liikennekes-
keinen näkökulma). Neliön ulkopuolella olevien tekijöiden ja nuolien katkovii-
voitus kuvaa niiden heikkoa suhdetta vallitsevaan liikenteen käsitteeseen. Osa
vallitsevan liikennekäsitteen ja ulkoishaittojen vaikutussuhteista on kuitenkin
tunnistettu (yhtenäiset viivat ja nuolet) kuten se, että liikenne aiheuttaa ympäris-
tö- ja turvallisuusongelmia ja että pyöräily kärsii turvattomuudesta. Ne eivät
kuitenkaan sisälly itse liikenteen ja sen hyödyn (so. yhteiskunnallisen hyödyn)
käsitteeseen. (Ulkoisen voiman ja yksilöllisyyden välillä olevan +-merkin ja ta-
loudellisen hyödyn yhdistävä nuoli on kaksisuuntainen siksi, että ulkoisen voi-
man valjastaminen yksilölliseen käyttöön on pikemminkin merkki taloudellisesta
hyvinvoinnista kuin taloudellista hyötyä tuottavaa.)



121

Kuva 27 Liikenteen käsittäminen ja pyöräilyn erottaminen siitä.

7.3 Pyöräily ja suunnittelu

7.3.1 Väyliä tarpeelliselle ja luonnollisesti kasvavalle liikenteelle

Koska pyöräily on suljettu taloudellisesti hyödyllisenä toimintana määrittyvän
liikenteen käsitteen ulkopuolelle, se ei pääse nauttimaan (auto- tai mootto-
ri)liikenteen erityisasemasta liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa. Tämä erityis-
asema on (auto)liikenteen kasvun kuvaaminen luonnollisena tapahtumana, joka
ei riipu suunnittelussa tehdyistä valinnoista. Liikenteen kasvu nähdään siis luon-
nollisena merkkinä ”siitä, että toimeliaisuus ja yleensä myös hyvinvointi ovat
yhteiskunnassa lisääntyneet” (LM 1997b, 28–29/Valli 1998, 62). Liikenteen kas-
vun ymmärtäminen luonnollisena asiana ei anna mahdollisuutta kyseenalaistaa
sitä, koska luonnollisia asioita pidetään automaattisesti oikeina ja hyvinä. Kun
liikenteen kasvu nähdään luonnonkaltaisena prosessina, suunnittelun tehtäväksi
jää ainoastaan reagoida tähän vääjäämättömään kehitykseen infrastruktuuria pa-
rantamalla. Liikenteen kasvun naturalisoiminen saa aikaisemman kehityksen
näyttämään siltä, kuin suunnittelijat ja päätöksentekijät eivät olisi lainkaan vai-
kuttaneet siihen, vaan liikenteen kasvu olisi itsessään toimiva subjekti. (Lapintie
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1997; 1998; Sairinen ym. 1997, 91–92.) Tämä näkyy siinä, miten liikenteen kas-
vusta puhutaan: ”liikenne kasvaa” on useammin esiintyvä ilmaisu kuin esimer-
kiksi ”liikennettä kasvatetaan”. Silloinkin kun liikenteen kasvusta puhutaan
joidenkin tekijöiden seurauksena, nämä tekijät kuvataan usein luonnollisina tai
ainakin sellaisina, joihin nimenomaan liikenne- tai yhdyskuntasuunnittelulla ei
ole vaikutusta. Esimerkkejä tällaisista tekijöistä ovat taloudellinen kasvu, väestön
kasvu, autonomistuksen kasvu, tulotason kasvu, muutokset ihmisten elämänta-
voissa ja asenteissa, tuotantorakenteen muutos, jne.16

Jos kaikki liikenteen kasvu näyttäytyy hyvänä tai tarpeellisena, erottelua tarpeel-
lisen ja tarpeettoman liikenteen välillä ei tarvitse pohtia. Itse asiassa tarpeetonta
liikennettä ei vallitsevan liikennekäsitteen valossa ole edes olemassa, koska sen
mukaan liikennettä on vasta hyödyllinen eli tarpeellinen liikkuminen. Tämä nä-
kyy myös siinä, että ihmiset kokevat oman liikkumisensa jotain päämäärää varten
lähes aina tarpeellisena, jolloin sitä kutsutaan liikenteeksi (Lehtonen ym. 1995,
115). Kuitenkin 1990-luvulla kestävän kehityksen nimissä keskeisenä tavoitteena
pidetään liikenteen tai liikennetarpeen minimoimista tai vähentämistä, mikä si-
sältää implisiittisen oletuksen siitä, että on olemassa joko tarpeetonta liikennettä
tai liian paljon liikennetarvetta (ks. Ruostetsaari 1995, 39; Sairinen ym. 1997,
49). Liikennetarve tai tarpeellinen ja tarpeeton liikenne jätetään kuitenkin aina
määrittelemättä (Ruostetsaari 1995, 39; Sairinen ym. 1997, 49, 59). Tämä johtuu
nimenomaan siitä, että tarpeeton liikenne on vallitsevan liikennekäsityksen mu-
kaan mahdottomuus.

Jos liikenne ja sen kysyntä nähdään aina tarpeellisena ja sen kasvu luonnollisena,
tähän kysyntään vastaaminen tai sen turvaaminen tarpeeksi runsaalla tarjonnalla
(väyläkapasiteetilla) todellakin näyttäytyy ainoana oikeana ratkaisuna (ks. Ruos-
tetsaari 1995, 41–42). Kääntäen voidaan sanoa, että hankkeiden tarve on liiken-
teen kasvun luonnollisuuden vuoksi automaattisesti perusteltu. Hankkeiden
tarpeen määrittely on toisin sanoen varsin yksinkertaista: tarvitsee vain osoittaa
liikenteen kasvaneen, jolloin liikennesuunnittelun pääpaino onkin väylähankkei-
den suunnittelussa ja toteuttamisessa eikä niiden tarpeen selvittämisessä. Liiken-
nesuunnittelu- ja politiikka on todella ollut pitkälti väylien suunnittelua ja
väyläpolitiikkaa (Ruostetsaari 1995, 131). Tällaista suunnittelua voidaan kutsua
hankekeskeiseksi liikennesuunnitteluksi.

Hankekeskeisen suunnittelun tai näkökulman ongelma on se, että hankkeet alka-
vat elää omaa elämäänsä, ja niistä tulee varsinkin pitkän suunnitteluhistorian ku-
luessa itsetarkoituksellisia, jopa alkuperäisestä tarpeestaan – liikenteen kasvusta
– irrallisia kokonaisuuksia. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka tilanne ja tavoitteiden
                                           
16 Korostan edelleen sitä, että tässä tutkimuksessa tarkastelen vallitsevia, institutionalisoituneita rakentei-
ta, jolloin olennaista ei ole se, että jotkut näkevät asiat toisella tavalla. Se, että liikenteen kasvuun vaikut-
taa myös suunnittelussa tehdyt toimet, on toki tunnistettu monien tutkijoiden ja asiantuntijoiden parissa,
mutta tämä näkemys ei ole läpäissyt kaikkia liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun tasoja käytännössä eikä
edes teoriassa, puhumattakaan siitä, että se dominoisi liikenteen kasvuun liittyvää keskustelua.
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priorisointi yhteiskunnassa muuttuisivat, niin ”ikuisuushankkeet” säilyttävät
asemansa suunnitteluagendalla. Niitä vain legitimoidaan kulloiseenkin ilmapiiriin
sopivin perustein (ks. Lapintie 1997; Langmyhr 2000; 2001).

Langmyhr (2000) on tutkinut, kuinka Nordtangenten-nimistä moottoritietä
Trondheimin ympärille perusteltiin aluksi suurilla liikenne-ennusteilla; sitten ta-
loudellisen laskusuhdanteen aikana perusteluksi kelpasivat pelkästään raskaan
liikenteen vaatimukset tai nykyinen liikenne. Lisäksi tiehankkeita perustellaan
nykyään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteiden parantumisella esimer-
kiksi siten, että uusi ohikulkutie rauhoittaa keskustaa autoliikenteeltä. Kuten jo
edellä mainitsin, esimerkiksi Helsingin keskustatunnelin ja Porvoon Aleksante-
rinkadun sillan yhtenä merkittävänä perusteena mainitaan nykyään kävelykes-
kustan toteuttaminen (KSV 2000a; Uusimaa 10.9.2001). Molemmat hankkeet
kuitenkin juontavat juurensa varhaisemmilta ajoilta. Helsingin keskustatunneli
juontaa juurensa keskustan kehäväyläsuunnitelmista jo 1950–1960-luvulta läh-
tien (aluksi kyse oli sillasta; 1970-luvulta eteenpäin suunniteltiin tunnelia)
(Kaihlanen 2002). Varsinaisesti keskustatunnelia ryhdyttiin suunnittelemaan
1980-luvulla (KSV 2000a, 7). Aleksanterinkadun silta on niin ikään ollut Por-
voon kaupungin yleiskaavassa jo 1960-luvulla (Puumalainen 2002). Alkuperäiset
tavoitteet ovat olleet aivan toiset ja keskittyivät ensisijaisesti autoliikenteen suju-
voittamiseen.

Itse asiassa usein pelkkä suunnitteluprosessin pituus näyttää toimivan hankkeiden
perusteluna: suunnitteluun jo käytetyt rahat tuntuvat menevän hukkaan, jos han-
ketta ei toteuteta (Sairinen ym. 1997, 85). Tämä näkyy myös tavassa, jolla hank-
keiden etenemisen hitautta valitellaan, ja asioiden käsittelyn pitkittymistä
pidetään vain hanketta viivyttävänä, ei hankkeen kielteiseen toteuttamispäätök-
seen johtavana:

Liikenne paisuu, mutta rakennuspäätökset viipyvät (Helsingin Sano-
mat 17.11.2001).

Rakennusaikataulut laahaavat kaukana liikenteen kasvukertoimista…
(Helsingin Sanomat 17.11.2001)

Lainsäädäntö ja tuomioistuimet viivyttävät (Tieaho 1991).

Aleksanterinkadun tuleva siltanäkymä saattaa jälleen kerran kohdata
vastustusta (Uusimaa 6.3.2001).

Siten valitusten viivyttämästä siltaurakasta ei ole ainakaan näillä nä-
kymin tiedossa lisälaskua veronmaksajille (Uusimaa 9.1.2002).

Yllä olevat lausumat antavat sellaisen kuvan, että hankkeen vastustaminen ja
lainmukainen käsittely eivät voisi tarkoittaa hankkeen toteuttamisesta luopumista
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vaan ainoastaan hankkeen viivästymistä. Myös Rietveld (1997) toteaa liikenne-
suunnittelun ongelmien, tavoitteiden ja osallisten määrän lisääntymisen hidasta-
van tarvittavan liikenneinfrastruktuurin tuottamista. Hänkään ei kuitenkaan
määrittele tarvittavaa liikennettä tai -infrastruktuuria. Pelkkä viivyttäminen ei
kuitenkaan välttämättä ole vastustajien tai lakipykälien tarkoitus, vaan vastustajat
useimmiten pyrkivät koko hankkeesta luopumiseen, ja lakipykälien tarkoitus on
puolestaan turvata mahdollisimman oikeudenmukaisen ratkaisu löytäminen, mikä
voi tarkoittaa myös hankkeesta luopumista. Hankkeiden viivästymisen päivittely
antaa kuitenkin sellaisen kuvan, ikään kuin kaikki olisivat pohjimmiltaan yhtä
mieltä hankkeen tarpeellisuudesta, ja kyse olisi vain sen toteuttamisen hienosää-
töä koskevista erimielisyyksistä.

On olemassa ainakin yksi esimerkki suunnitelmasta, jonka toteuttamisesta todel-
lakin luovuttiin kokonaisuudessaan, nimittäin Smith & Polvisen (1968) Helsingin
seudun liikennesuunnitelma. Suunnitelman massiiviset Helsingin keskustaan
tunkeutuvat moottoritiet järkyttivät niin vapaan yksityisautoilun vastustajia kuin
kannattajiakin siinä määrin, että metron kannattajien asema vahvistui ja sen to-
teutuminen vauhdittui (ks. Rytilä 1992, 85).

Hankekeskeisessä suunnittelussa ei pohdita yksittäisen hankeen merkitystä tar-
peeksi yhteiskunnallisesta näkökulmasta, vaan liikennekeskeinen näkökulma
painottuu. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisen hankkeen laajakantoiset merki-
tykset yhteiskunnalle ja ympäristölle (esim. ilmaston lämpeneminen ja liikenteen
kasvun noidankehämäiset vaikutukset ja autoriippuvuuden syntymekanismi) jä-
tetään usein tarkastelematta (ks. Sairinen ym. 1997, 90; Lapintie 1997; 1998).
Hankekeskeisessä suunnittelussa keskitytään liikenteen sujuvuus- ja yhteyson-
gelmien lisäksi ainoastaan niihin sivuongelmiin, joihin voidaan vaikuttaa han-
ketta hienosäätämällä, koska hanketta sinänsä pidetään itsestään selvänä
ratkaisuna (ks. Ruostetsaari 1995, 133). Tästä syystä todellisten vaihtoehtojen
selvittäminen ja niiden tasapuolinen suunnittelu on myös vähäistä. Vaihtoehdot
muodostuvat ainoastaan yhden hankkeen muunnelmista ja hienosäädöstä. Todel-
lisilla vaihtoehdoilla tarkoitan esimerkiksi eri liikennemuotoihin perustuvia
vaihtoehtoja ja rakentamatta jättämisen vaihtoehtoa. Jos näitä todellisia vaihto-
ehtoja ylipäänsä suunnitellaan, ne saavat huomattavasti vähemmän suunnittelure-
sursseja käyttöönsä. Varsinainen hanke ja sen todelliset vaihtoehdot eivät siis ole
tasa-arvoisia keskenään.

Yhden hankkeen hienosäätöön keskittyvä suunnittelu on suodatinpolitiikkaa,
koska siinä ei puututa yhteiskunnallisiin rakenteisiin (vrt. luku 6.1). Kuitenkin
liikenteen suhde yhteiskuntaan on liikennesuunnittelun keskeisin lähtökohta.
Määrittyyhän liikenne vallitsevankin käsityksen mukaan yhteiskunnalle hyötyä
tuottavana liikkumisena. Hankekeskeistä suunnittelua voidaan siis syyttää olen-
naisten kysymysten laiminlyönnistä ja suunnitteluresurssien tuhlaamisesta epä-
olennaisuuksiin (hienosäätöön). Tällainen harhauttava argumentaatio on
yhdyskuntasuunnittelussa hyvin yleistä (ks. Lapintie 2001).
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Toisin sanoen, koska ratkaisu tai keino (eli hanke) on jo valmiina, suunnittelussa
onkin ratkaisun etsimisen sijaan kyse sopivien ongelmien määrittelystä (vrt. La-
pintie 1997). Tämä ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä, sillä konstruktionistisen
käsityksen mukaan todellisuus – liikenneongelmat mukaan lukien – on aina toi-
mijoiden vuorovaikutuksen tuotos eli konstruktio. Liikenneruuhka ei ole ongel-
ma, ennen kuin se on sellaiseksi määritelty ja päätetty tehdä jotakin sen
ratkaisemiseksi (Willson 2001). Nykyinen suunnittelukäsitys perustuu kuitenkin
instrumentaaliseen rationaalisuuteen, joka lähtee siitä oletuksesta, että ongelma
on itse suunnittelutoiminnasta riippumaton objektiivinen ilmiö, ja että suunnitte-
lun pääasiallinen tehtävä on optimoida keinot (vrt. hienosäätää hankkeet) tämän
ongelman ratkaisemiseksi (ks. Willson 2001). Kuitenkin se, että jotkut toimijat
määrittelevät tietyn liikennetilanteen ruuhkaksi ja ongelmaksi ei tarkoita sitä, että
kaikki kokevat saman tilanteen yhtä ongelmalliseksi tai priorisoivat sen samalla
tavalla suhteessa muihin yhteiskunnassa kokemiinsa ongelmiin. Toisin sanoen
ongelma ei ole toimijoista riippumaton eikä useinkaan yksiselitteinen tai objek-
tiivinen. Koska ongelman, ja siihen kiinteästi liittyen tavoitteiden ja tarpeen,
määrittely tai konstruointi on liikennesuunnittelun olennaisin sisältö, se tulisikin
avoimesti nostaa suunnittelun pääasialliseksi kysymykseksi hankkeiden hieno-
säädön sijaan. Pääasialliseksi kysymykseksi nostaminen tarkoittaa myös suun-
nitteluresurssien painottamista aikaisempaa enemmän ongelman tai tarpeen
määrittelyyn.

Ongelmien tai tarpeiden näkeminen sosiaalisina konstruktioina edellyttää suun-
nittelulta kommunikatiivisen rationaalisuuskäsityksen soveltamista. Se tarkoittaa
sitä, että ongelmien, tarpeiden ja keinojen muodostamisen tulisi perustua demo-
kraattiseen kommunikaatioon (Willson 2001). Toisin sanoen kaikkien osapuolten
tulisi saada osallistua ongelmien, tarpeiden ja keinojen määrittelyyn, sillä objek-
tiivista, osapuolista riippumatonta ongelmaa ei ole olemassa. Suunnitteluun osal-
listumista on kehitetty paljon erityisesti 1990-luvulla, mutta osallistuminen on
tällä hetkellä painottunut keinojen eli hankkeiden hienosäätöön eikä suunnittelun
pääasialliseen kysymykseen eli ongelmien ja tarpeiden määrittelyyn. Tosin pää-
kaupunkiseudulla on kehitetty kansalaisten osallistumista (mm. internet-
keskustelun muodossa, (YTV 2001b)) jo liikennejärjestelmäsuunnittelun alku-
vaiheessa, kun puhutaan pääkaupunkiseudun kehittämisen visioista.

Ongelmien ja tarpeiden määrittelyn alistaminen avoimelle kommunikaatiolle on
kuitenkin hyvin vaikeaa, sillä retoriikkaa (eli keinolla millä hyvänsä suostuttelua)
ja harhauttavaa argumentaatiota esiintyy suunnittelukeskustelussa paljon (ks. La-
pintie 2001). Yksi esimerkiksi harhaisesta argumentaatiosta on juuri kaiken lii-
kenteen pitäminen tarpeellisena ja liikenteen kasvun naturalisoiminen. Toisin
sanoen luonnollisuusretoriikan avulla on viety pohja mahdollisuudelta erotella
tarpeellinen ja tarpeeton liikenne ja määritellä liikenteen määrä tai kasvu itses-
sään ongelmaksi, johon voitaisiin vaikuttaa. Näin ollen keskustelu liikenneon-
gelmista palautuu hyvin helposti hankekeskeiseksi eli keinojen hienosäätöön
keskittyväksi huolimatta pyrkimyksistä toteuttaa avointa kommunikaatiota.
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Luonnollisuusretoriikka tekee siis oikeaoppisen  argumentaation mahdottomaksi:
luonnollista kehitystähän ei voida kyseenalaistaa. Ongelmien perusteellisen ja
demokraattisen määrittelyn lisäksi täytyy siis kiinnittää huomiota myös suunnit-
teluargumentaation rehellisyyteen ja johdonmukaisuuteen (ks. Lapintie 1998;
2001).

Liikenteen kasvu ei kuitenkaan ole luonnollinen tai vääjäämätön tosiasia, johon
yhteiskunnallisella toiminnalla, kuten suunnittelulla (ml. liikenteen hinnoittelusta
päättäminen), ei olisi vaikutusta. Liikenteen määrään vaikuttaa ratkaisevasti mm.
toimintojen ja liikenneyhteyksien sijoittelu ja muotoilu eli yhdyskunta- ja liiken-
nesuunnittelu. Liikenteen hinnoittelu nähdään nykyään asiantuntijoiden keskuu-
dessa ja ylimmän tason liikennepolitiikassa keskeisenä ja tehokkaana keinona
liikenteen määrän ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi (esim. Euroopan
yhteisöjen komissio 2001; Moilanen 2000; Milne ym. 2000). Käytännössä lii-
kenteen hinnoittelua on kehitetty vasta kaikkein ruuhkaisimmissa kaupungeissa
erityisesti Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

7.3.2 Ristiriidattomat kokonaisuudet

Erityisesti 1990-luvulla liikennesuunnittelussa on ollut tyypillistä puhua liiken-
nejärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena. Tämän puhe- tai ajattelutavan
keskeinen ilmenemismuoto on liikennejärjestelmäsuunnittelu. Langmyhr (2001;
2000) puhuu myös pakettiratkaisuista tai investointipaketeista (package solution,
investment packages). Sekä liikennejärjestelmä- että pakettisuunnittelussa on ky-
symys jonkin laajemman kokonaisuuden suunnittelusta, jossa pyritään ottamaan
huomioon paljon asioita. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa kokonaisvaltaisuus
viittaa nimenomaan kaikkien liikennemuotojen huomioonottamiseen sekä maan-
käytön ja liikenteen yhtäaikaiseen suunnitteluun. Pakettisuunnittelu on hieman
suppeampi käsite ja voi tarkoittaa yksinkertaisesti useasta hankkeesta muodostu-
vaa kokonaisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja pakettisuunnittelun on tar-
koitus edustaa strategista pitkän aikavälin suunnittelua pelkkien yksittäisten
hankkeiden suunnittelun lisäksi tai niiden ohjaamiseksi. Keskeistä tällaisessa ko-
konaisvaltaisessa suunnittelussa on pyrkimys yhteiskunnalliseen näkökulmaan,
eli ympäristö- ja muiden  ulkoisvaikutusten huomioonottamiseen taloudellisen
hyödyn lisäksi. Kokonaisvaltaisen suunnittelun tarve on syntynyt juuri siitä, että
liikennesuunnittelun ongelmat ja niiden myötä toimijat ovat lisääntyneet: pelk-
kien liikenteen sujuvuustavoitteiden lisäksi liikennesuunnittelulta edellytetään
mm. ympäristön ja tasa-arvon huomioonottamista (ks. Rietveld 1997; Langmyhr
2000; Willson 2001). Tässä mielessä kokonaisuussuunnittelu voidaan nähdä yri-
tyksenä sisällyttää liikenteen ulkoishaitat liikennesuunnitteluun.

Kokonaisuussuunnittelun ongelmana on kuitenkin ollut se, että kokonaisuuden
osien – ongelmien, tavoitteiden ja keinojen – suhdetta toisiinsa ei usein, tai käy-
tännössä tarkastella (poikkeuksia tietysti on, vrt. alaviite 16). Erityisesti eri lii-
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kennemuotojen kehittämisen ja kilpailukyvyn suhdetta toisiinsa ei huomioida.
Keskustelu jää siihen, että sanotaan tai toivotaan kaikkia liikennemuotoja kehi-
tettävän kokonaisuutena toisiaan täydentäen, tasapuolisesti tai rinta rinnan (ks.
Ruostetsaari 1995, 44). Kuitenkin liikennepolitiikka (eli ylimmän tason liikenne-
suunnittelu) ymmärretään kaikkein yleisimmin asiaksi, joka liittyy liikennemuo-
tojen väliseen työnjakoon ja siitä päättämiseen (Ruostetsaari 1995, 130). Toisin
sanoen eri liikennemuotojen ja niiden hankkeiden keskinäisten suhteiden tarkas-
telun ja priorisoinnin pitäisi olla keskeisin osa liikennejärjestelmä- ja muita ko-
konaisuussuunnitelmia (vrt. Bull & Seale 1994, 31/Langmyhr 2001). Muuten ne
jäävät pelkästään toisistaan irrallisten hankkeiden listoiksi, mikä ei ole kaukana
hankekeskeisestä suunnittelusta ja pelkästä väyläpolitiikasta.

Kokonaisuuden osien väliset suhteet jätetään usein tarkastelematta (tosin tiedos-
tamatta) siksi, että niiden välillä on ristiriitoja. Ristiriitaisten suhteiden huomioi-
minen olisi kuitenkin erityisen tärkeää silloin, kun halutaan vaikuttaa
kulkutapajakaumaan eli vähentää jonkin ja lisätä toisen liikennemuodon osuutta.
Liikennemuodon osuus riippuu sen kilpailukyvystä suhteessa toisiin liikenne-
muotoihin, mihin taas vaikuttaa sekä kyseisen liikennemuodon olosuhteiden ke-
hittäminen tai kehittämättä jättäminen että toisten liikennemuotojen olosuhteiden
kehittäminen tai kehittämättä jättäminen (olosuhteiden kehittämisellä tarkoitan
tässä myös käyttökustannuksiin vaikuttamista ei hinnoittelua). Toisin sanoen
henkilöautoliikenteen olosuhteiden kehittäminen automaattisesti parantaa sen
kilpailukykyä suhteessa muihin liikennemuotoihin. Tällöin joukkoliikenteen ja
pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseksi täytyy niiden olosuhteisiin inves-
toida tai niiden käyttöhintaa alentaa paljon enemmän verrattuna sellaiseen tilan-
teeseen, jossa autoliikenteen olosuhteita ei paranneta. Lisäksi täytyy ottaa
huomioon eri liikennemuotojen kilpailukyvyn ja kulkutapajakauman suhteet
lähtötilanteessa: sellaisen liikennemuodon olosuhteiden kehittäminen, jonka kil-
pailukyky toisiin liikennemuotoihin verrattuna on jo entuudestaan suuri, kasvat-
taa entuudestaan kyseisen liikennemuodon etumatkaa muihin nähden. Tämän
logiikan mukaan yksinkertaisin tapa vaikuttaa kulkutapajakaumaan olisi lakata
parantamasta tai jopa huonontaa (vrt. tehdä kalliimmaksi) sen liikennemuodon
olosuhteita, jonka osuutta halutaan vähentää. Näin ollen investoinnit niihin lii-
kennemuotoihin, joiden osuutta halutaan kasvattaa, olisivat mahdollisimman te-
hokkaita, jos siis niiden kulkutapaosuuden kasvu on keskeinen tavoite.

Nykyisissä kokonaisuussuunnitelmissa ei kuitenkaan yleensä pohdita kilpailu-
asetelmasta aiheutuvia ristiriitoja eri liikennemuotojen hankkeiden välille. Risti-
riitojen esiintuominen ei ole nimittäin omiaan lisäämään kokonaisuussuunnitel-
man tai yksittäisen hankkeen hyväksyttävyyttä ja toteutettavuutta (Langmyhr
2000). Yleisesti ottaen ihmiset pyrkivät välttämään ristiriitoja kommunikaatioti-
lanteissa (Lapintie 1998). Argumentaatiota ei kuitenkaan synny ilman ristiriitoja.
Siksi kokonaisuussuunnitelmien tavoitteena mainittua liikennemuotojen tasapuo-
lista kehittämistä on vaikea kritisoida, koska lausuma antaa ymmärtää, että kaikki
pyritään ottamaan riittävästi huomioon. Perusteellisempi tarkastelu kuitenkin



128

paljastaa, että tasapuolisen kehittämisen tavoite on epämääräinen tai määrittele-
mätön, koska sitä ei ole suhteutettu mihinkään tavoitteisiin esimerkiksi liikenne-
muotojen työnjaosta ja tavoitteellisista kulkutapaosuuksista. Tasapuolisuudelle ei
siis ole olemassa kriteerejä. Näin ollen tasapuolisuus voi tarkoittaa joko kaikkien
liikennemuotojen mainitsemista kokonaisuussuunnitelmassa, sitä että jokainen
saa edes jotain tai sitä, että kaikkia liikennemuotoja kehitetään yhtä suurella in-
vestointiosuudella. Viimeksi mainittu ei ainakaan näyttäisi toteutuvan, sillä lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmien investoinnit näyttävät painottuvan henkilöauto-
liikenteen olosuhteiden puolelle (ks. luku 6.3.2). Suunnitteluresurssien jako
näyttää siis tässä suhteessa noudattavan vallitsevaa kulkutapajakaumaa.

Vaikka kaikki liikennemuodot mainitaan, ja niille osoitetaan joitakin hankkeita,
kutakin liikennemuotoa käsitellään kuitenkin erikseen, ja niiden ongelmia hae-
taan kyseisen liikennemuodon sisäisistä järjestelyistä eikä kysynnän ohjaamisesta
muihin liikennemuotoihin niiden olosuhteita parantamalla. Toisin sanoen koko-
naisuussuunnittelu on vielä pitkälti erillisten osien liittämistä samojen kansien
väliin ilman pohdintaa näiden osien välisistä suhteista. Monissa liikenteen ja
maankäytön vuorovaikutusta simuloivissa malleissa tosin tarkastellaan eri liiken-
nemuotojen – tai ainakin eri mooottoriliikennemuotojen – kehittämisen ja maan-
käyttöön liittyvien toimenpiteiden vaikutusta toisiinsa (esim. Pesonen ym. 1999).
Kuitenkin liikennejärjestelmäsuunnitelmien tiivistelmissä tai kansalaisille näky-
vimmissä osissa vuorovaikutussuhteet usein ohitetaan ja puhutaan jokaisesta lii-
kennemuodosta erikseen (esim. YTV 1999; YTV & LM 1994).

Liikenteen kasvun naturalisoiminen ja ristiriitojen välttäminen ovat yhteydessä
toisiinsa. Liikenteen kasvun luonnollisuus vie pohjan sen kyseenalaistamiselta,
jolloin tietyn liikennemuodon kasvuun vastaaminen näyttäytyy välttämättömyy-
tenä eikä suunnittelussa tehtynä valintana, jolla olisi kilpailevia vaihtoehtoja esi-
merkiksi muiden liikennemuotojen kehittämisessä. Jos ei nähdä todellisia
valintoja, ei myöskään nähdä ristiriitoja näiden valintojen välillä. Luonnolliseen
kasvuun vastaavat hankkeet ohjaavat kokonaissuunnittelua ensisijaisina ja vält-
tämättöminä hankkeina, ja muiden hankkeiden toteuttamisen ajatellaan olevan
mahdollista vain, jos nämä välttämättömät toteutetaan ensin (vrt. Langmyhr
2000; 2001). Esimerkiksi kävelykeskustan tai ympäristön parantamisen toteutta-
misen ajatellaan olevan mahdollista vain, jos luonnolliselle autoliikenteelle ensin
osoitetaan uusia yhteyksiä tai uutta kapasiteettia. Toisin sanoen kokonaissuun-
nittelu palautuu hankekeskeiseksi suunnitteluksi, jonka ensisijainen tehtävä on
vastata tarpeeseen, jonka määrittelee nykyinen tai tuleva, useimmiten kasvava
liikenteen kysyntä ja kulkutapajakauma.

Itse asiassa puhe liikenteen kysyntää vastaavasta tai kysyntäohjauksisesta suun-
nittelusta on harhaanjohtavaa, sillä suunnittelun perusteena käytetty nykyinen tai
tuleva liikenteen määrä ei ole täysin sama asia kuin liikenteen kysyntä. Nykyiset
liikennemäärät ja kulkutapaosuudet eivät nimittäin kerro mitään siitä kysynnästä,
joka haluaisi kulkea jollain muulla liikennemuodolla, kuin millä on tällä hetkellä
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pakotettu kulkemaan puutteellisten infrastruktuuriolosuhteiden vuoksi (vrt. Hill-
man 1990). Tällaisen potentiaalisen kysynnän olemassaolosta kertoo esimerkiksi
Suomessa tehty kansalaisten ja päättäjien liikenneasenteiden vertailu, joka on
esitetty kuvassa 28 (LM 1999b).
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kansalaisten toiveista

Kansalaisten käsitys
päättäjien toiveista
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Joukkoliikenne, kävely ja pyöräily (%) Henkilöautoliikenne (%)

Kuva 28 Kansalaisten ja päättäjien toiveet ja käsitykset toistensa toiveista
eri liikennemuotojen painotuksien suhteen liikennepolitiikassa
Suomessa (perustuu kyselytutkimukseen) (LM 1999b, 28).

Päättäjät arvioivat kansalaisten odottavan liikennepolitiikalta suurempaa henkilö-
auton suosimista, kuin kansalaiset itse sanovat odottavansa. Sama pätee myös
toisinpäin, eli kansalaiset arvioivat päättäjien olevan henkilöautomyönteisempiä,
kuin päättäjät itse sanovat olevansa. Todellisuudessa kansalaiset ja päättäjät ovat
suurin piirtein yhtä vähän automyönteisiä (21 ja 25 % vastaajista) ja yhtä paljon
joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilymyönteisiä (75 ja 79 %). Päättäjät ovat kui-
tenkin niitä, jotka viime kädessä vaikuttavat suunnitteluun eli tarjonnan muo-
dostumiseen. Kuvaa 28 voisi tulkita seuraavasti: vaikka päättäjät itse
”haluaisivat” jakaa suunnitteluresurssit suurin piirtein kansalaisten todellisen tai
vapaaehtoisen kysynnän mukaisesti, he kuitenkin toimivat sen mukaan, mitä
luulevat kansalaisten haluavan, koska päättäjien kuuluu edustaa kansalaisia (Eu-
ropean Commission 1998b, 14). Päättäjien luulo kuitenkin perustuu ilmenevään
kulkutapajakaumaan, joka ei välttämättä vastaa ”halukasta kysyntää”. Koska
tarjonta vaikuttaa siihen, miten kansalaisten on mahdollista liikkua, ei ole mikään
ihme, että kansalaiset liikkuvat tarjonnan ja päättäjien käsitysten mukaisesti:
vuonna 1998–1999 henkilöautoliikenteen osuus oli 54 % ja joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn osuus 44 % (LM 1999a). Eli toisin sanoen tarjonta vaikuttaa
kysyntään.

Toisaalta kansalaisten väitteitä omista toiveistaan ei voida pitää täysin luotettavi-
na todellisten valintojen mittareina. Tämä ongelma liittyy yleisesti SP- eli stated
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preference -tutkimusten tulkintaan. Vaikka tarjonta mahdollistaisikin ihmisten
väittämien toiveiden toteuttamisen, tarjonnan lisäksi on olemassa paljon muita
tekijöitä, joiden vuoksi ihmiset saattavat kuitenkin valita auton esimerkiksi pyö-
räilyn sijaan, vaikka ovatkin sanoneet toivovansa pyöräilyn edistämistä. Lisäksi
ihmiset saattavat väittää suosivansa joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä vain
siksi, että tuntevat velvollisuutta käyttää näitä kulkutapoja, mutta eivät todelli-
suudessa kuitenkaan käytä. Näistä ongelmista huolimatta kuvan 28 painotuseroja
voidaan pitää suuntaa antavina huomioina siitä, että liikenteen kysyntää ei voida
yksiselitteisesti mitata ilmenevillä liikennemäärillä tai -suoritteilla, ja että tarjon-
nalla on jotakin vaikutusta kysyntään. Väyläkapasiteetin lisäämisen liikenteen
kysyntää generoiva vaikutus on myös todettu muutamissa tutkimuksissa (ks. luku
2.1.1).

Autoliikenteen kasvu ei siis ole luonnollinen ilmiö, vaan suunnittelulla on vai-
kutusta siihen, miten ja mitkä liikennemuodot kasvavat. Jos liikennesuunnittelun
keskeisimmäksi tavoitteeksi kestävän kehityksen nimessä on asetettu henkilöau-
toliikenteen minimointi ja vastaavasti joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
kulkutapaosuuden kasvattaminen, liikennesuunnittelu pitäisi pohjimmiltaan näh-
dä valintojen tekemisenä eri liikennemuotojen priorisoinnin välillä, mikä edel-
lyttää liikennemuotojen välisten ristiriitojen sekä kilpailuasetelman tunnistamista
ja tunnustamista.

Liikennemuotojen välinen kilpailu niukoista suunnitteluresursseista vaikuttaa
suoraan niiden kilpailuun käyttäjistä. Ensinnäkin tila autoilulle on pois kävelyltä
ja pyöräilyltä ja toisinpäin. Tila pyöräilylle on puolestaan pois kävelyltä ja toi-
sinpäin. Toisaalta tila ajoneuvoliikenteelle (pyöräily mukaan lukien) on pois
muilta toiminnoilta kuten torielämältä ja puistokävelyiltä ja toisinpäin. Tilalla on
puolestaan suora vaikutus liikennemuodon olosuhteisiin ja suhteelliseen kilpailu-
kykyyn.

Toiseksi, investoiminen yhteen liikennemuotoon on useimmiten pois muiden lii-
kennemuotojen ja toimintojen (esim. terveydenhuollon ja koulutuksen) inves-
toinneilta. Poikkeuksen tekevät sellaiset hankkeet, joissa esimerkiksi
autoliikenteen verkkoa kehitetään siten, että autoliikennettä rajoitetaan (esim.
kadun muuttaminen piha- tai hidaskaduksi), jolloin tuloksena on itse asiassa kä-
velyn ja pyöräilyn suhteellisen aseman parantuminen. Näitä hankkeita tai inves-
tointeja tulisikin ainakin osaksi pitää investointeina kävelyn ja pyöräilyn
kilpailukyvyn parantamiseksi. Uusia ohikulkuteitä tai tunneleita voidaan myös
pitää tällaisina hankkeina, jos ne siirtävät autoliikennettä kävelyä ja pyöräilyä
vähemmän häiritseviin paikkoihin. Tällaiset hankkeet voivat kuitenkin lisätä au-
toliikenteen kokonaiskapasiteettia ja siten autoliikenteen määrää, jolloin siirtymi-
sestä aiheutuvat positiiviset vaikutukset yhdessä paikassa voivat kumoutua
liikenteen kasvusta seuranneen turvattomuuden ja ympäristön pilaantumisen kas-
vun myötä jossain muualla.
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Kolmanneksi, käyttäjille koituvat kustannukset eivät kaikkien liikennemuotojen
kohdalla vastaa niiden kaikkia yhteiskuntataloudellisia kustannuksia. Eri liiken-
nemuotojen kustannusrakenteeseen puolestaan vaikutetaan voimakkaasti yhteis-
kunnallisessa päätöksenteossa (esim. subventio, verotus, pysäköintipolitiikka).
Jos jonkin kulkutavan käytön kustannukset eivät vastaa sen yhteiskuntataloudel-
lisia kustannuksia, syntyy tästä kilpailuetua kyseiselle kulkutavalle, jolloin se
syrjäyttää vähemmän haittaavia kulkutapoja ja tuloksena on yhteiskunnan kan-
nalta tehoton liikennejärjestelmä.

Neljänneksi, liikennemuodot kilpailevat tiedollisilla resursseilla (ks. luku 6.3.2).
Eri liikennemuotojen hankkeita ei arvioida samoin menetelmin eikä yhtä perus-
teellisesti, jotta niiden todellinen vertailu olisi mahdollista (Langmyhr 2001). Eri
liikennemuotojen hankkeiden suunnittelu on eri tasoista: toisista esitetään hyvin
yksityiskohtaisia suunnitelmia ja tietoja, ja toisista sanotaan vain, että niitä
”edistetään” eikä esitetä kvantitatiivisia tavoitteita (Langmyhr 2001). Toisten
liikennemuotojen  ominaisuuksien, merkityksen ja vaikutusten tutkimukseen
myös investoidaan enemmän rahaa ja aikaa kuin toisten liikennemuotojen.

Käyttäen Friedmannin (1973, 172–173) termejä voidaan sanoa, että prosessoi-
dulla tiedolla on vankemmat perinteet joillakin liikennemuodoilla, kun taas tois-
ten liikennemuotojen tarkastelu nojaa enemmän henkilökohtaiseen
kokemustietoon. Prosessoidulla tiedolla on puolestaan enemmän auktoriteettia
modernissa tieteeseen ja tutkimukseen perustuvassa suunnittelussa. Esimerkkejä
ovat kompleksiset matemaattiset mallit, joita niitä laativat tahot voivat käyttää
kritiikin vaimentamiseksi niiden taholta, joilla ei ole menetelmien edellyttämää
spesifistä asiantuntemusta (Ruostetsaari 1995, 77). Mallien perustavanlaatuisia
olettamuksia ei yleensä tuoda esille, jolloin malleja tuntemattomat eivät voi ar-
gumentoida näitä oletuksia vastaan. Näin ollen mallien avulla on helppo muuttaa
poliittisesti kiistanalaiset arvokysymykset teknisiksi ja objektiivisiksi tosiasioiksi
(Ruostetsaari 1995, 77). Tieto ja sen tuottaminen ovat kiinteässä yhteydessä val-
lankäyttöön (Ruostetsaari 1995, 83). Koska saatavilla tai esillä oleva tieto mää-
rittää todellisuutta, niin se mitä ja millä tavalla tietoa tuodaan esille, vaikuttaa
suuresti siihen, miten todellisuus hahmottuu.

Hieman toisin ilmaistuna voidaan sanoa, että eri liikennemuotojen suunnittelussa
vallitsevat erilaiset diskurssit eli puhetavat tai -maailmat, jolloin yhden liikenne-
muodon edustajan on vaikea ymmärtää toisen liikennemuodon edustajaa tai
kääntää omat argumenttinsa toisen diskurssiin sopiviksi. Yleensä eri diskurssien
raja kulkee suunnittelijoiden ja kansalaisten tai maallikoiden välillä: suunnitteli-
joiden diskurssi koostuu suurelta osin prosessoidusta tiedosta ja maallikoiden
puolestaan kokemustiedosta, mikä on varsin ymmärrettävää, koska suunnittelijat
ovat saaneet tieteisiin pohjaavaa erityistä koulusta. Lisäksi on tyypillistä, että
joko silkkaa tottuneisuuttaan tai antaakseen itsestään ammattimaisen vaikutelman
suunnittelijat käyttävät sellaista ammattislangia, joka olisi varsin hyvin käännet-
tävissä tavalliselle yleiskielelle (Lapintie 2001). Myös eri alan suunnittelijoilla on
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usein erilaiset diskurssit, eli heidän tapansa puhua asioista ja muodostaa niiden
välille yhteyksiä eroaa toisistaan. Usein tällainen ero huomataan mm. insinöörien
ja arkkitehtien välillä: esimerkiksi karkeasti yleistäen insinöörit perustelevat nä-
kökulmiaan matemaattisten mallien avulla ja arkkitehdit estetiikalla. Hyvä argu-
mentaatio on kuitenkin mahdollista vain, jos kaikki osapuolet pyrkivät
käyttämään sellaista kieltä ja viestintätapoja, jotka ovat yhteisesti jaettuja (La-
pintie 2001).

Viidenneksi, kaikilla liikennemuodoilla ei ole niin sanottuja puolestapuhujia tai
asianajajia (European Commission 1998b, 18). Samoin kuin oikeusjärjestelmässä
yhteiskunta periaatteessa takaa jokaiselle syytetylle varallisuuteen ja yhteiskun-
nalliseen asemaan katsomatta asianajan, suunnittelussa tulisi kaikilla osapuolilla
ja intresseillä olla omat asianajajansa tai puolestapuhujansa, jotka kykenisivät
kääntämään asiakkaidensa näkemykset suunnittelussa käytetylle kielelle (ks. Da-
vidoff 1965). Tämä on tärkeää nimenomaan sellaisessa tilanteessa, jossa eri osa-
puolten diskurssit poikkeavat toistaan. Voimakkaita puolestapuhujia ovat sekä
etujärjestöt että julkiset suunnitteluorganisaatiot. Suunnitteluorganisaatioiden
asema puolestapuhujina tai lobbaajina on erityisen korostunut järjestelmässä, jos-
sa organisaatiot ovat jakautuneet liikennemuodoittain (esim. Tiehallinto, Rata-
hallintokeskus, Merenkulkulaitos ja Ilmailulaitos) (ks. LM 1996c, 34).
Tietyntyyppisen diskurssin lisäksi näillä puolestapuhujilla on muitakin resursseja
(esim. tietoa, rahaa ja poliittista valtaa) intressiensä toteuttamiseksi.

Tiedolliset resurssit ja puolestapuhujat sekä niiden verkostot antavat niitä omaa-
valle liikennemuodolle vaikutusvaltaa, joka ohjaa myös tilan ja investointien ja-
kautumista sekä käyttökustannuseroja eri liikennemuotojen välillä. Näiden
kaikkien resurssien jakautuminen vaikuttaa liikennemuotojen väliseen kilpailu-
asetelmaan eli lopulta kunkin liikennemuodon määrään ja kulkutapaosuuksiin.

7.3.3 Liikennesuunnittelun kehäpäätelmät

Koska pyöräilyä ei ole mielletty hyödyllisenä liikkumisena eli tarpeellisena lii-
kenteenä, sen kasvua ei myöskään ole pidetty luonnollisena asiana. Sen sijaan
pyöräilyn häviämistä on pidetty itsestäänselvyytenä 1960-luvulla (ks. luku 5.2).
Ajatukset pyöräilyn häviämisestä loppuivat kuitenkin viimeistään 1970-luvulla,
jolloin pyöräilyn suosio lisääntyi. Pyöräilyyn on liitetty jonkun verran kasvun
ajatuksia myös ennen itsenäistä liikennesuunnittelua, mutta silloinkin autoliiken-
ne vei tulevaisuuden liikennemuotona suurimman huomion. Tämän lisäksi pyö-
räilyn suurta suosiota 1900-luvun alussa ei nähty oikein, sillä pyöräilyn kasvua
pidettiin 1930–1940-luvulla ”viime aikaisena” ilmiönä samalla, kun todettiin
autoliikenteen olevan katuliikenteelle leimaa antavaa, ikään kuin autoliikenne
olisi yleistynyt ennen pyöräilyä (ks. luku 4.3.1).

Vaikka pyöräilyn merkitystä nykyään korostetaan ja halutaan kasvattaa sen mää-
rää, niin puheet pyöräliikenteen kasvusta ovat vähäisiä. Pyöräliikenne ei siis kas-
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va itse, vaan sitä täytyy kasvattaa. Pyöräilymäärien ennustamiseenkaan ei olla
panostettu, ja harvoin näkee varsinkaan numeromuodossa esitettyjä arvioita pyö-
räliikenteen ennusteista (ks. luku 6.3.2). Sen sijaan autoliikenne kasvaa itse, ja
kasvuprosentteja arvioidaan ja esitetään paljon. Tosin nykyään ei puhuta pyöräi-
lyn häviämisestäkään tai korosteta pyöräilyn osuuden vähäisyyttä, vaikka pyö-
räilyn osuus on itse asiassa hyvin monessa paikassa laskemaan päin.
Suunnitteludiskurssissa pyöräilyn kehitys on siis muuttunut luonnollisesta il-
miöstä toiminnan kohteeksi.

Siinä missä autoliikenteen kasvu ei ole niin luonnollista kuin suunnittelutekstit
antavat ymmärtää, ei myöskään pyöräilyn häviäminen ollut itsestään tapahtuvaa.
Kuten edellä osoitin, suunnittelu on toimintaa, joka vaikuttaa eri liikennemuoto-
jen olosuhteisiin ja keskinäisiin kilpailuasetelmiin. Liikennesuunnittelun historiaa
tarkastelemalla (kuten olen tässä tutkimuksessa tehnyt) voidaan todeta, että
suunnittelutoiminta ja -resurssit ovat ohjautuneet voimakkaasti auto- tai vähin-
täänkin moottoriliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Nämä resurssit ovat ol-
leet pois muiden liikennemuotojen tai toimintojen suunnittelulta. Pyöräilyn
olosuhteisiin ei ole missään vaiheessa käytetty läheskään niin paljon fyysisiä tai
tiedollisia resursseja kuin autoliikenteen olosuhteisiin (ks. luvut 4.3, 5.2 ja 6.3).
Autoliikenne ei olisi voinut kasvaa niin voimakkaasti kuin se on kasvanut, jos
tälle kasvulle ei olisi aktiivisesti luotu edellytyksiä. Pyöräliikenteen suhteen oltiin
sen sijaan passiivisia erityisesti 1950–1960-luvulla. Helsingin kaupungin liiken-
nesuunnitteluohjeissa todettiin, että ”mikäli kaupunkiseudulla ei ole mahdollista
käyttää polkupyörää liikkumisvälineenä, tulee sen käyttö vähitellen häviämään”
(KSV 1969a). Polkupyörän käyttö ei kuitenkaan vain ”ole” tai ”ei ole” mahdol-
lista, vaan nämä mahdollisuudet ovat seurausta jostain, esimerkiksi yhdyskunta-
ja liikennesuunnittelussa tehdyistä valinnoista (vrt. Lapintie 2001). Kyse on siis
ollut todellisesta valinnasta auton hyväksi: pyöräilyn olosuhteiden parantamisen
ei katsottu olevan mahdollista juuri siksi, että tilaa haluttiin autoliikenteelle. En-
nen havahtumista autoliikenteen haittoihin, kun auto todella näyttäytyi paljon
hyödyllisempänä kuin pyörä, tällä valinnalla saattoi hyvinkin olla laaja kannatus
takanaan, mutta se oli silti valinta eikä luonnollisen kehityksen tulos.

Se, että itsenäisen liikennesuunnittelun alkuvuosikymmenillä suunnittelua ei
nähty autoliikenteen kasvuun ja pyöräilyn vähenemiseen vaikuttavana toiminta-
na, johti tosiasiassa kehäpäätelmän omaiseen virheelliseen argumentaatioon:
autoliikenteen kasvu ja pyöräliikenteen väheneminen oletettiin riippumattomiksi
tosiasioiksi, joilla perusteltiin toimintaa, joka kuitenkin vaikutti vahvistavasti
näihin riippumattomiksi oletettuihin ”tosiasioihin”. Kuvan 29 yhtenäiset nuolet
kuvaavat niitä vaikutussuhteita, jotka havaittiin ja tunnistettiin, ja katkoviivoite-
tut nuolet niitä suhteita, joita ei nähty tai tunnistettu, mutta jotka olisivat paljasta-
neet argumentaation kehäpäätelmän omaisen luonteen.



134

Kuva 29 Liikennesuunnittelun kehäpäätelmä 1950–1960-luvulla.

Usko pyöräilyn häviämiseen ja siitä seurannut pyöräilyn näkymätön asema lii-
kennesuunnittelussa oli erityisen kriittistä pyöräilyn aseman kannalta juuri 1950–
1960-luvulla, koska silloin liikennesuunnittelu itsenäistyi. Se, että liikennesuun-
nittelu itsenäistyi voimakkaan auto- tai vähintäänkin moottoriliikennepainottei-
suuden aikana (tai itse asiassa itsenäistyminen oli autoistumisen seurausta),
vaikutti merkittävästi liikennesuunnittelun keskeisten käsitteiden, tavoitteiden,
keinojen ja toimijoiden institutionalisoitumiseen auto- tai moottoriliikenteen
lähtökohdista. Toisin sanoen liikennesuunnittelun prosessoitu tieto kehittyi voi-
makkaasti autoliikenteen osalta. Esimerkkejä ovat liikennelaskentamenetelmät,
liikennemallit ja -ennusteet sekä liikennehankkeiden arviointimenetelmät. Pyö-
räilyä ei otettu huomioon näitä liikennetutkimusmenetelmiä kehitettäessä 1950–
1960-luvulla. Siksi pyöräilystä ei ole olemassa yhtä prosessoitua tietoa kuin auto-
liikenteestä. Selkein esimerkki on pyöräliikennelaskentojen olemattomuus tai
satunnaisuus. Kuitenkin juuri määrä on vallitsevan liikennekäsityksen mukaan
keskeisin tekijä, joka viime kädessä tekee jostain liikkumisesta merkityksellistä
liikennettä, koska liikkumisen määrä on osoitus (taloudellisen) vaihdon määrästä
(ks. luku 7.2.1). Määrää ei kuitenkaan ole olemassa, ellei siihen kiinnitetä huo-
miota tai merkityksiä esimerkiksi laskemalla tai ennustamalla sitä. Pyöräilyn
määrään ei kiinnitetty erityisiä merkityksiä, jolloin pyöräliikennettä ei käytän-
nöllisesti katsoen ollut olemassa. Olemassaolematon ilmiö on puolestaan olemas-
saolematon suunnittelukohde.

Vaikka 1950–1960-luku oli liikennesuunnittelun institutionalisoitumisen vuoksi
kriittistä aikaa pyöräilyn asemalle, se ei tarkoita sitä, että pyöräilyn asema olisi
ollut vahvempi ennen itsenäistä liikennesuunnittelua. Instituutiothan eivät synny
tyhjästä vaan pohjautuvat olemassaoleviin käsityksiin. Kuten luvussa 4.3 ja 7.2.3
osoitin, pyöräilyn heikko asema liikenteenä juontaa juurensa hyvin pitkältä ajalta.
Auto vastasi – ja vastaa edelleen – vanhojen käsitysten mukaan paremmin liiken-
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nettä tai liikennevälinettä kuin polkupyörä. Vaikka liikennesuunnittelu- ja tutki-
musmenetelmät kehittyivät merkittävästi 1950–1960-luvulla, niin useat mene-
telmät olivat saaneet alkunsa jo paljon aikaisemmin junaliikenteen ja
hevosliikenteenkin aikana (ks. luku 4.1), eikä pyöräilyllä silloinkaan ollut kovin
suurta osaa näissä menetelmissä. Liikennelaskennat ovat poikkeus, sillä niissä
pyöräily huomioitiin paremmin ennen itsenäistä liikennesuunnittelua kuin sen
itsenäistyttyä.

Pyöräilyn asema liikenteenä on alkanut vahvistua vasta autoliikenteen ulkois-
haittojen havaitsemisen jälkeen 1970–1990-luvulla. Instituutioita, varsinkaan
kognitiivisia rakenteita (kuten liikenteen käsitettä) ei kuitenkaan muuteta, tai ne
eivät muutu, hetkessä. Muuten ne eivät instituutioita olisikaan, sillä instituution
merkitys on juuri siinä, että pysyvyydellään ne ylläpitävät yhteiskunnan stabii-
liutta. Siksi institutionaalisten – ja erityisesti kognitiivisten institutionaalisten
rakenteiden – muutos on radikaali muutos, eli koskettaa niitä perustavanlaatuisia
eli konstitutiivisia rakenteita, joiden varassa ymmärrämme ja toimimme. Tällai-
nen muutos merkitsee lähes aina vallitsevan organisatorisen kentän muuttumista,
koska jos toimintaa ohjaavat instituutiot muuttuvat, muuttuu myös organisaatioi-
den toiminta. Joillekin organisaatioille ja toimijoille ei ole institutionaalisen
muutoksen myötä välttämättä laisinkaan tarvetta, tai niiden merkitys saattaa vä-
hetä. Tämän vuoksi toimijat eivät mielellään pyri muuttamaan vallitsevia insti-
tuutioita toimimalla niiden näkökulmasta epäloogisesti tai rikkomalla niitä, koska
toimijoiden oma asema ja stabiili toimintaympäristö vaarantuisivat (Hukkinen
1999, 7). Vasta kun tarpeeksi monta toimijaa jakaa vallitsevien instituutioiden
vastaisia käsityksiä, on heillä valmiutta toimia näiden käsitystensä mukaisesti.
Tästä institutionaalinen muutos lähtee liikkeelle (vrt. Hukkinen 1999, 182). Ins-
tituutiot itsessään tukevat vain niitä säilyttävää eli konservatiivista toimintaa.

Liikenteen käsitteen muuttaminen siten, että liikenteen ulkoishaitat sisällytettäi-
siin liikenteen hyödyn ja siten itse liikenteen käsitteeseen on konstitutiivinen
muutos. Tämä muutos on olennainen osa kestävän kehityksen periaatteen omak-
sumista liikennesuunnittelussa. Myös pyöräilyn institutionaalisen aseman paran-
taminen liikenteenä edellyttää tätä muutosta. Liikenteen ulkoishaittojen
sisäistämisen myötä aikoinaan autoilun hyväksi tehty valinta ei nimittäin olisi
enää niin perusteltu, sillä valinnan perusteena oleva auton suhteellinen hyöty olisi
ulkoishaittojen sisäistämisen myötä pienempi. Liikenteen käsitteen muuttuminen
siis muuttaisi eri liikennemuotojen suhteellista hyödyllisyyttä ja siten niiden vä-
listä valintatilannetta. Toinen pyöräilyn asemaa parantava institutionaalinen
muutos on autoliikenteen kasvun ja pyöräilyn kasvamattomuuden käsittäminen
luonnollisten tapahtumien sijaan ilmiöinä, joihin suunnittelulla on vaikutusta.
Nämä kaksi institutionaalista muutosta ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa. Au-
toliikenteen kasvun näkeminen luonnollisena ilmiönä on nimittäin seurausta val-
litsevasta liikenteen käsitteestä, jonka mukaan kaikki liikenne on tarpeellista,
hyvää ja hyödyllistä, koska ulkoishaitat eivät määritä tarvetta, hyvyyttä ja hyötyä.
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Koska edellä mainitut institutionaaliset muutokset ovat luonteeltaan konstitutiivi-
sia, ne mitä todennäköisimmin vaativat liikennesuunnittelun vallitsevan organi-
satorisen toimijakentän muuttamista. Hukkisen (1999, 162–166) mukaan
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lyhyen aikavälin ta-
loudelliseen etuun liittyvän toiminnan erottamista pitkän aikavälin ympäristön-
suojeluun liittyvästä toiminnasta, koska nämä sisältävät nykyisessä muodossaan
ristiriitaisia tavoitteita ja periaatteita. Esimerkkinä Hukkinen käyttää mm. pää-
kaupunkiseudun jätehuoltoa, jossa sama organisaatio pyrkii molempiin tavoittei-
siin, mutta koska tavoitteet ovat ristiriitaisia keskenään, uudemmat
ympäristönsuojelutavoitteet saavat väistyä perinteisten lyhyen aikavälin talou-
dellisten tavoitteiden tieltä. Vastaavasti liikennesuunnittelussa samat organisaa-
tiot tähtäävät sekä lyhyen aikavälin taloudelliseen hyötyyn (esim. ruuhkan
purkamiseen, aikasäästöihin, elinkeinoelämän hyötyihin) että 1990-luvulta
eteenpäin myös ympäristönsuojeluun, tai laajemmin ilmaistuna, ottavat huomi-
oon liikenteen ulkoishaittoja. Koska pyöräilyn asema liikennemuotona riippuu
juuri liikenteen ulkoishaittojen merkityksen korostamisesta, tällainen organisato-
rinen järjestely saattaa estää pyöräilyn ja muidenkin kestävän kehityksen kulku-
tapojen institutionaalisen aseman vahvistumista.

Edellä esitetty näkemys on vastakkainen nykyään vallitsevalle läpäisyperiaat-
teeksi kutsutulle näkemykselle, jonka mukaan ympäristöasiat tulisi nimenomaan
sisäistää olemassaoleviin organisaatioihin. Halusin tuoda edellä esitetyn näkö-
kulman esille siksi, että läpäisyperiaatteen toteuttamisessa on esiintynyt ilmeisiä
vaikeuksia, jolloin on syytä pohtia, mistä ongelmat johtuvat. Tietenkään ympä-
ristöasioiden irrottaminen omaan organisaatioonsa ei ole järkevää siinä tapauk-
sessa, että tämä organisaatio muodostuu hyvin heikoksi vaikuttajaksi. Tarkoitus
on, että tällaisesta organisaatiosta tulisi tasa-arvoinen puolestapuhuja muiden or-
ganisaatioiden rinnalle. Irrottamisen ei myöskään tarvitse tarkoittaa sitä, että
muut organisaatiot eivät lainkaan pohtisi ympäristöasioita. Erillisen organisaation
tarkoituksena olisi pikemminkin varmistaa, että olennaiset asiat tulevat käsitel-
lyiksi, ja kriittisesti arvioida muiden organisaatioiden toimintaa ulkopuolelta.

Pyöräilyn asemaa vaikeuttaa myös se, että sillä ei ole vastaavanlaista puolestapu-
hujaorganisaatiota kuin moottoriliikennemuodoilla. Sama pätee myös kävelyyn.
Vaikka pyöräily ja kävely ovat merkittäviä kulkutapavaihtoehtoja vain paikalli-
sessa liikenteessä, niin se, että moottoriliikennemuodoilla on valtakunnantasoiset
suunnittelu- ja hallinto-organisaatiot, vaikuttaa ratkaisevasti moottoriliikenne-
muotojen kävelyä ja pyöräilyä vahvempaan asemaan myös paikallisessa liiken-
teessä. Kyseiset organisaatiot toimivat esimerkiksi neuvottelevina osapuolina ja
oman liikennemuotonsa puolestapuhujina kaupunkiseutujen liikennejärjestelmä-
suunnittelussa. Ne ovat myös merkittäviä liikennesuunnittelun tiedollisten resurs-
sien tuottajia ja käyttäjiä, millä on merkitystä koko liikennesuunnittelulle sekä
paikallisella että alueellisella tasolla. Näin ollen siitä, että pyöräilyllä ja kävelyllä
on merkitystä vain paikallisessa liikenteessä, ei voida johtaa sitä, että pyöräilyllä
ja kävelyllä ei voi olla omaa valtakunnantasoista suunnitteluorganisaatiota.
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Periaatteessa valtakunnallinen tieliikenteen suunnitteluorganisaatio vastaa myös
kevyen liikenteen suunnittelusta kaupunkien ulkopuolella ja osallistuu nykyään
kevyen liikenteen tiedollisten resurssien tuottamiseen. Tämä toiminta on kuiten-
kin alkanut varsinaisesti, tai positiivisessa17 mielessä vasta 1970-luvulla. Koska
pyöräily ja kävely ovat kuitenkin autoliikenteen kanssa kilpailevia liikennemuo-
toja, ei tällaisessa organisatorisessa järjestelyssä ole pyöräilylle ja kävelylle to-
dellista vahvaa ja riippumatonta puolestapuhujaa. Näin ollen ei ole olemassa
sellaisia vahvoja toimijoita, jotka laajentaisivat tai muuttaisivat liikennesuunnit-
telun moottoriliikennekeskeisiä tiedollisia resursseja pyöräilyn ja kävelyn kan-
nalta tärkeillä elementeillä. Nykyinen moottoriliikennekeskeinen liikenne-
suunnitteludiskurssi ei tarjoa riittävästi välineitä pyöräilyn ja kävelyn käsitteel-
listämiselle hyödyllisinä liikennemuotoina. Pyöräilyltä ja kävelyltä puuttuu siis
sekä puolestapuhujista ja niiden verkostoista että tiedollisista resursseista muo-
dostuvaa vaikutusvaltaa.

Koska liikennesuunnittelun organisatorinen rakenne eli toimijakenttä muistuttaa
edelleen vahvasti itsenäisen liikennesuunnittelun alkuvuosikymmenten aikaisia
muotoja, jotka puolestaan pohjautuvat pitkälti vieläkin aikaisempiin muotoihin,
ei ole mikään ihme, että Kuvan 29 kehäpäätelmä on pääperiaatteissaan voimassa
edelleen (ks. kuva 30). Ainoastaan muutamat vaikutussuhteet nähdään nykyään
paremmin kuin 1950–1960-luvulla (kuvan ohuet yhtenäiset nuolet). Ne koskevat
pyöräilyn kilpailukyvyn, vähäisen määrän ja suunnitteluresurssien käytön vuoro-
vaikutusta. Tämä liittyy juuri siihen, että pyöräilystä on ryhdytty puhumaan toi-
minnan – kasvattamisen, lisäämisen tai edistämisen – kohteena.

                                           
17 Alankomaissa pyöräilyyn on tehty valtiontason interventioita jo aikaisemmin, mutta silloin pyöräily
käsitettiin vielä enimmäkseen häiriönä (ks. luku 4.3.2).
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Kuva 30 Liikennesuunnittelun kehäpäätelmä 1990-luvulla.

Sen sijaan autoliikenteen kasvua tai suurta määrää ei edelleenkään yleensä pidetä
resurssien käytön eli toiminnan kohteena, vaan ensisijaisesti toiminnan – tai pi-
kemminkin reagoinnin – aiheuttajana. Toisin sanoen liikennesuunnittelua ei
käytännössä nähdä eri liikennemuotojen keskinäiseen kilpailukykyyn vaikuttami-
sena suunnitteluresurssien jakoa koskevia valintoja tekemällä. Vaikka pyöräilyn
kehityksestä onkin tullut toiminnan kohde, sen suhdetta autoliikenteen toimenpi-
teisiin tai sen kasvuun ei edelleenkään tarkastella kovin usein. Autoliikenteen
kasvusta puhutaan usein edelleen luonnollisena ja riippumattomana ilmiönä,
vaikka sitä ei enää pidetäkään yksiselitteisesti hyvänä tai hyödyllisenä asiana
vaan sitä halutaan jopa hillitä.18

Autoliikenteen kasvun näkeminen hyödyllisenä asiana kuitenkin alun perin syn-
nytti luonnollisuusilluusion. Periaatteessa voisi kuvitella, että nykyinen kasvun
hyödyllisyyden kyseenalaistaminen silloin rikkoisi myös luonnollisuusilluusion.
Illuusio ei kuitenkaan ole niin helposti purettavissa, koska se on institutionali-
soitunut. Institutionalisoituneiden rakenteiden keskeinen ominaisuus puolestaan
on niiden kyseenalaistamattomuus, eli toimijat eivät joka kerta muistele, mistä
tietyn toimintatavan noudattaminen johtuu. Naturalisointi perustuu juuri siihen,
että jokin ilmiö mielletään instituutiona, tai siitä tulee instituutio: pysyvä ja toi-
minnasta riippumaton, mutta toimintaa määräävä rakenne, samalla tavalla kuin
luonnolliset asiat ovat riippumattomia ihmisten toiminnasta tai heidän niille an-
tamista merkityksistä.

                                           
18 Korostan edelleen sitä, että on toki olemassa muunlaisia ajattelutapoja, mutta ne eivät ole institutionali-
soituneita eli vallitsevia ja kaikkien käsitystä määrittäviä tiedollisia rakenteita, eli ne eivät dominoi ny-
kyistä, erityisesti käytännön toimintaa.
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Se, että autoliikenteen ulkoishaittoihin havahtuminen on saanut aikaiseksi auto-
liikenteen kasvun hyödyllisyyden kyseenalaistamisen, ei siis vielä tarkoita sitä,
että kasvun luonnollisuus kyseenalaistettaisiin. Ensin täytyy palauttaa mieliin,
mistä kasvun naturalisoinnin perusta eli liikenteen hyöty syntyi, ja sitten arvioi-
tava tätä hyötyä uudelleen sisäistämällä siihen ulkoishaitat. Tällainen perusta-
vanlaatuinen liikenteen ja suunnittelun käsitteiden uudelleen ymmärtäminen on
pyöräilyn aseman parantamisen ja yleisesti kestävän kehityksen periaatteen
omaksumisen edellytys liikennesuunnittelussa.
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8 Päätelmät ja tutkimustarpeet

Asetin tutkimukseni tavoitteeksi selvittää, mistä pyöräilyn moottoriliikenne-
muotoja vähäisempi huomio liikennesuunnittelussa, ja siten sen heikompi kil-
pailukyky ja pieni kulkutapaosuus johtuvat. Pyöräilyn nykyisiä kulkutapaosuuk-
sia voidaan pitää liian pieninä, jos liikennesuunnittelun tavoitteena on kestävän
kehityksen periaatteen mukaisesti vähentää henkilöautoliikenteen aiheuttamia
haittoja korvaamalla sitä muilla, vähemmän haittoja aiheuttavilla liikennemuo-
doilla. Lähdin etsimään pyöräilyn asemaan vaikuttavia tekijöitä liikennesuunnit-
telun kognitiivisista institutionaalisista rakenteista (etupäässä käsitteistä), koska
konstruktionistiseen todellisuuskäsitykseen perustuvana tämä instituutionäkö-
kulma mahdollistaa liikennesuunnittelun tarkastelun toimintana, jolla on vaiku-
tusta sekä fyysiseen että sosiaaliseen todellisuuteen.

Korostan vielä, että on olemassa paljon muitakin näkökulmia tarkastella pyöräi-
lyn asemaa ja liikennesuunnittelua. Yleensä kulkutapaosuutta on tarkasteltu yk-
silöiden valintojen tuloksena. Kuten luvussa 2.1.2 toin esille, pyöräilyn tai
yleisesti kulkutavan valintaan vaikuttavat tekijät voidaan jakaa toisaalta yksilölli-
siin (oman lihasvoiman käyttöön, säältä suojaamattomuuteen ja osittain matka-
ketjuihin liittyviin) tekijöihin ja toisaalta kollektiivisiin (infrastruktuurin
turvallisuuteen ja sujuvuuteen sekä yhdyskuntarakenteeseen liittyviin) tekijöihin.
Näiden ero on siinä, että kollektiivisiin tekijöihin vaikutetaan liikenne- ja yhdys-
kuntasuunnittelulla. Tässä tutkimuksessa olen nimenomaan halunnut tuoda esiin
sen, että suunnittelulla – erityisesti suunnittelun instituutioilla – on vaikutusta
kulkutapaosuuteen eli yksilöiden tekemiin valintoihin eri kulkutapojen välillä.
Sen selvittäminen, kuinka paljon suunnittelun institutionaaliset tekijät vaikuttavat
kulkutapaosuuteen yksilöllisiin tekijöihin verrattuna, ei ole ollut tämän tutkimuk-
sen tarkoitus. Se on jatkotutkimuksen tehtävä. En siis väitä, että pyöräilyn vä-
häistä osuutta liikenteestä voitaisiin selittää yksinomaan suunnittelun
institutionaalisilla tekijöillä. Halusin kuitenkin tuoda tämän näkökulman esille,
koska keskustelua pyöräilyn osuuteen vaikuttavista tekijöistä näyttää tällä het-
kellä dominoivan yksilölliset tekijät.

Toinen tutkimuksen lähtökohtiin liittyvä korostamista vaativa seikka on se, miten
olen määritellyt liikennesuunnittelun. Tässä tutkimuksessa olen määritellyt lii-
kennesuunnittelun käsittämään – yleisestä tai arkiajattelusta hieman poikkeavasti
– kaikki ne yhteiskunnan liikennejärjestelmään kohdistamat toimenpiteet, joilla
pyritään vaikuttamaan liikennejärjestelmään tulevaisuudessa (ks. luku 2.2.1).
Näin ollen liikennepolitiikka on vain yksi osa liikennesuunnittelua. Liikennetut-
kimus voidaan puolestaan nähdä liikennesuunnittelun tiedollisten resurssien
tuottamisena, jolloin tutkimus ja suunnittelu kietoutuvat erottamattomasti toisiin-
sa. Tarkasteltava kenttä on siis ollut hyvin laaja, ja tämä onkin aiheuttanut monia
vaikeuksia ja puutteita tutkimuksessani.
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Yhtenä tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että en ole kentän laajuuden
vuoksi pystynyt erottelemaan kovin hyvin sitä, mitä kentän osaa kulloinkin tar-
kastelen, esimerkiksi analysoinko liikennesuunnittelun teoriaa vai käytäntöä.
Olen siis analysoinut ja kritisoinut kumpaakin, ehkä kuitenkin enemmän käytän-
töä (joka monessa yhteydessä ja arkikielessä samaistuu usein liikennepolitiik-
kaan). Toisaalta teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa. Monet käytännön suunnitte-
lussa esiintyvät epäkohdat, joita olen kritisoinut, ovat jo pitkään olleet – ainakin
joidenkin – liikennetutkijoiden tai -teoreetikoiden tiedossa ja niitä on heidän toi-
mestaan kritisoitu. Yksi tällainen usein teoriassa kritisoitu seikka on liikenteen
kasvun ja talouskasvun yksiselitteinen positiivinen korrelaatio. Eräissä tapauksis-
sa tämä yhteys kyseenalaistetaan jopa käytännön tasolla. Esimerkiksi EU:n uu-
simmassa liikennepoliittisessa ohjelmassa on todettu, että liikenteen kasvu ja
talouskasvu on ”irrotettava toisistaan” (decouple) (Euroopan yhteisöjen komissio
2001). Myös esittämäni liikennesuunnittelun kehäpäätelmä on usein tiedostettu
teoriassa tai joidenkin asiantuntijoden toimesta.

Toisaalta täytyy muistaa, että tutkimukseni kohteena ovat olleet liikennesuunnit-
telun instituutiot, jolloin olennaista on tarkastella dominoivia käsityksiä tai me-
nettelytapoja riippumatta siitä, ovatko ne teoriassa tunnistettuja vai ei. Pyöräilyn
aseman kannalta sillä ei nimittäin ole merkitystä, että esimerkiksi autoliikenteen
kasvun ja talouskasvun positiivinen korrelaatio on kyseenalaistettu teoriassa tai
joidenkin suunnittelijoiden toimesta, jos kuitenkin käytännössä tai useassa yhtey-
dessä pidetään välttämättömänä kasvavan autoliikenteen sujuvuuden turvaamista
väyläkapasiteettia lisäämällä. Se, että jokin asia ymmärretään teoriassa ei vielä
tee siitä instituutiona. Toisaalta teoriassakin esiintyy paljon institutionalisoitu-
neita rakenteita, joilla on epäedullinen vaikutus pyöräilyn asemalle, kuten esi-
merkiksi ilmenevän liikennemäärän mieltäminen liikenteen kysynnäksi.

Edelleen laajaan liikennesuunnittelun määritelmään liittyen tutkimukseni ongel-
maksi muodostuu liikennesuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun suhteen tar-
kastelemattomuus. Vaikka viittaan useasti molempiin enkä ole varsinaisesti
määritellyt liikennesuunnittelua yhdyskuntasuunnittelusta erilliseksi osaksi19,
saattaa tutkimukseni antaa ymmärtää, että näen liikennesuunnittelun yhdyskunta-
suunnittelusta riippumattomana tai jopa sille vastakkaisena voimana. En kuiten-
kaan tässä tutkimuksessa tarkoita liikennesuunnittelulla yhdyskuntasuunnittelusta
irrallista aluetta, vaan nimenomaan sen osaa. Ehkä olisi ollut parempi, jos olisin
puhunut liikenteen suunnittelusta sen sijaan että olen puhunut liikennesuunnitte-
lusta. Olisi myös ollut tarpeen tutustua enemmän yhdyskuntasuunnittelun yleis-
ten dokumenttien liikennettä käsitteleviin osiin. Muutamiin tällaisiin olen kyllä
viitannut. Tarkoitukseni ei siis ole väittää, että yhdyskuntasuunnittelu olisi ollut

                                           
19 Itsenäisen liikennesuunnittelun alkuvuosikymmenten kuvauksessa puhun liikennesuunnittelun eriytymi-
sestä yhdyskuntasuunnittelusta. Tällä olen kuitenkin tarkoittanut ammatillista eriytymistä, en suinkaan
suunnittelun jakautumista kahteen toisistaan irralliseen osaan. Eriytynyt liikennesuunnittelukin on silti osa
yhdyskuntasuunnittelua.
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moitteetonta ja että vain liikennesuunnittelu olisi kaiken pahan alku, vaan tässä
tutkimuksessa esittämäni kritiikki tulee nähdä yhdyskuntien liikenteen suunnitte-
lun kritiikkinä.

Näitä taustoja vasten olen tässä tutkimuksessa osoittanut, että pyöräilyn vähäistä
huomiota liikennesuunnittelussa voidaan selittää ensinnäkin sillä, että pyöräilyä
ei ole käsitetty varsinaisesti liikenteenä, joka vallitsevan käsityksen mukaan
mielletään yhteiskunnalle taloudellista hyötyä tuottavana liikkumisena sellaisilla
kulkuneuvoilla, jotka kulkevat ulkoisella voimalla. Hyöty puolestaan syntyy liik-
kumista haittaavien tekijöiden – etäisyyden ja ahtauden – poistamisesta eli hait-
tojen negaatiosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pyöräily tuottaisi
lainkaan näiden haittojen poistamisesta koituvaa taloudellista hyötyä, vaan pyö-
räilyn ongelma on lihasvoiman käytön lisäksi se, että autoliikenteen koetaan
tuottavan enemmän näitä hyötyjä tai haittoja. Koska liikenteen hyöty kuitenkin
määrittyy haittojen poistamisesta, pyöräilyn aseman ja yleisesti kestävän kehityk-
sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta olisikin olennaista sisällyttää myös lii-
kenteen aiheuttamat ulkoishaitat liikenteen hyödyn käsitteeseen, eikä jättää
keskustelua pelkästään eri hyöty- ja haittakomponenttien ristiriitaisuuden totea-
miseen. Se, että ulkoishaittoja pyritään sisäistämään liikennehankkeiden yhteis-
kuntataloudellisiin arviointeihin, ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että
ulkoishaittojen vähentämisestä syntyvä hyöty olisi sisäistetty tai institutionali-
soitunut liikenteen hyödyn käsitteeseen.

Itse asiassa tämä käsitteellinen institutionaalinen muutos tarkoittaa yksinkertai-
sesti sitä, että asioita ryhdytään katsomaan vastakkaisesta suunnasta kuin mihin
on totuttu: kun nykyään sanotaan ulkoishaittojen kasvun vähentävän yhteiskun-
nalle koituvaa hyötyä, niin tässä ehdotan, että sanottaisiinkin ulkoishaittojen vä-
hentämisen kasvattavan yhteiskunnan hyötyä. Muutos saattaa tuntua
epäolennaiselta, mutta sillä on suuri merkitys pyöräilyn asemalle, koska ensin
mainitussa ajattelutavassa pyöräilyn lisääntyminen henkilöautoliikenteen kustan-
nuksella ei tuota hyötyä, mutta jälkimmäisessä kylläkin.

 Toinen keskeinen analyysini tulos on se, että vallitseva liikenteen käsite on teh-
nyt liikennesuunnittelusta pelkästään liikenteen kasvuun reagoimista, ikään kuin
suunnittelu ei olisi toimintaa ja valintojen tekemistä. Jos liikenne nimittäin mää-
rittyy hyödyllisenä liikkumisena, kaikki liikenne on automaattisesti tarpeellista,
ja tällaisen tarpeellisen asian kasvua pidetään hyvänä ja luonnollisena asiana.
Koska pyöräilyä ei ole tällaisena liikenteenä pidetty, ei siihen myöskään ole
suunnittelemalla reagoitu samalla tavalla kuin autoliikenteeseen, eli parantaen
sekä turvallisuutta että sujuvuutta. Pyöräilyn pääasiallinen konteksti liikenne-
suunnittelussa on edelleen turvallisuus. Ennen itsenäistä liikennesuunnittelua
pyöräily nähtiin jopa pikemminkin liikenteen haittana kuin osana liikennettä.
Liikennemuotojen erottelu juontaakin juurensa pääasiassa liikenteen ja sitä hait-
taavien tekijöiden erottamisesta, ei pelkästään turvallisuudesta. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että pyöräilyn aseman parantaminen vaatisi liikennemuotojen
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erottelukäytännöistä luopumista. Näiden käytäntöjen tavoitteita, vaikutuksia ja
muotoja täytyy vain tarkastella perusteellisemmin ja kehittää uusia muotoja, jot-
ka ottavat paremmin huomioon pyöräilyn sujuvuuden. Liikennemuotojen erotte-
lussa ei esimerkiksi ole sovellettu lähestulkoon ollenkaan ajallista vaihtelua kuten
esimerkiksi pysäköintipolitiikassa. Pohtimisen arvoinen idea olisi esimerkiksi
joidenkin tavallisten katujen varaaminen pelkästään pyöräilylle ja kävelylle (ja
tietysti huoltoliikenteelle) kesäisin, kun pyöräilyn potentiaali korvata autoliiken-
nettä on suurimmillaan.

Kuten liikennemuotojen erottelussa, myös muussa liikennesuunnittelussa on siis
todellakin ollut kyse valintojen tekemisestä eri liikennemuotojen olosuhteiden
kehittämisen välillä. Nämä olosuhteiden erot ovat puolestaan vaikuttaneet siihen,
minkälaiset edellytykset eri liikennemuotojen kasvulla on. Toisin sanoen autolii-
kenteen kasvu ei ole luonnollinen ilmiö, vaan riippuu voimakkaasti siitä, että
suunnitteluresurssit ohjataan autoliikenteen olosuhteiden kehittämiseen, tai auton
käyttökustannuksiin ei sisällytetä kaikkia ulkoisia kustannuksia, jolloin autolii-
kenteen kilpailukyky suhteessa muihin liikennemuotoihin paranee.

Liikennemuotojen välinen kilpailuasetelma on liikennesuunnittelun keskeisin
lähtökohta, jos tavoitteena pidetään kestävän kehityksen mukaisesti henkilöauto-
liikenteen määrän ja kulkutapaosuuden pienentämistä. Kuitenkin liikennesuun-
nittelu on vallitsevan liikennekäsityksen ja liikenteen kasvun luonnollisuusilluu-
sion vuoksi ollut pääasiassa yksittäisten hankkeiden suunnittelua eli keinojen
hienosäätöä, koska jos kaikki liikenne on tarpeellista, suunnitteluongelma todella
näyttää hyvin yksinkertaiselta: väyläkapasiteettia ei ole riittävästi. Jos liikenteen
käsite sisältäisi liikenteen ulkoishaitat ja suunnittelu nähtäisiin valintojen tekemi-
senä, ongelman määrittely ei olisikaan enää niin yksinkertainen, koska ulkois-
haittojen sisäistämisen myötä autoliikenteen suhteellinen hyödyllisyys muihin
liikennemuotoihin verrattuna muuttuisi, jolloin myös liikennesuunnittelun valin-
tatilanne muuttuisi ratkaisevasti. Edellytyksenä tietysti on, että nimenomaan on-
gelman – ei vain keinojen – määrittely todella (siis käytännössä ja yleensä, ei
vain teoriassa) nostetaan keskeiseksi suunnittelukysymykseksi ja valintojen koh-
teeksi.

Jotta vallitsevasta liikennekäsitteestä ja luonnollisuusilluusiosta syntyvät kehä-
päätelmät voidaan purkaa todellisiin argumentteihin, täytyy kilpaileville argu-
menteille ja osapuolille – kuten eri liikennemuodoille – osoittaa todelliset ja
tasavertaiset puolestapuhujat tiedollisine ja fyysisine resursseineen. Tällä hetkellä
pyöräilyllä ei ole tasavertaista puolestapuhuja eikä tarpeeksi tiedollisia resursseja.
Yksi jatkotutkimuksen kohde olisikin arvioida sitä, miten tällainen puolestapu-
huja voitaisiin muodostaa. En näe ollenkaan mahdottomana sitä, että valtionhal-
linnon tasolle perustettaisiin Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen, Merenkulku-
laitoksen ja Ilmailulaitoksen rinnalle vastaava pyöräilyn ja todennäköisesti myös
kävelyn suunnittelua ja tutkimusta harjoittava tai rahoittava laitos. Tämä ei tie-
tenkään ole ainoa mahdollisuus. Koska pyöräily ja kävely ovat merkittäviä kul-
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kutapavaihtoehtoja kuitenkin nimenomaan paikallisessa liikenteessä, on syytä
miettiä myös paikallisen tason suunnitteluorganisaatioiden rakennetta. Myllylä
(2000, 77) on esimerkiksi ehdottanut eräänlaisen ”polkupyöräliikennelaitoksen”
perustamista joihinkin kaupunkeihin. Tällaiset organisaatiot voisivat ottaa asiak-
seen myös pyöräliikennesuunnittelun ammatillisen koulutuksen kehittämisen se-
kä tavallisen liikenneopetuksen kehittämisen pyöräliikenteen ja kävelyn
näkökulmasta (vrt. autokoulut). Ilmankin ajatusta puolestapuhujaorganisaation
kehittämisestä olisi tärkeää tutkia yksityiskohtaisemmin, miten liikennesuunnit-
telun toimijat ja niiden väliset suhteet vaikuttavat pyöräilyn ja kävelyn asemaan.

Vaikka olen tässä tutkimuksessa keskittynyt pyöräilyn asemaan, olen useaan ot-
teeseen – kuten esimerkiksi edellä – puhunut pyöräilystä ja kävelystä yhdessä.
Tämän tutkimuksen tulokset pätevätkin suurelta osin myös kävelyyn. Kävely on
kuitenkin aivan oma liikennemuotonsa ja tarvitsisi myös vastaavanlaisen histo-
riallisen katsauksen ja institutionaalisen aseman analyysin.

Toimijakentän analyysin lisäksi yksi keskeinen tutkimusta vaativa alue on pyö-
räilyn – kuten myös kävelyn – taloudellisen merkityksen arvioiminen ja kvantifi-
oiminen, sekä vallitsevan liikenteen hyödyn käsitteen näkökulmasta että
ulkoishaitat mukaan lukien. Tähän liittyen hyödyn olemusta yleisesti haittojen
negaationa tulisi tutkia perusteellisemmin. Edelleen hyödyn ja haitan olemusten
ja suhteiden tarkastelusta voitaisiin päätyä tutkimaan tarpeellisen ja tarpeettoman
liikenteen tai liikennetarpeen käsitteitä. Nykyään näitä käsitteitä käytetään ilman
perusteellista määrittelyä.

Myös liikennetutkimus- ja -arviointimenetelmiä (kuten kustannushyöty- ja moni-
kriteerianalyyseja) tulisi kehittää siten, että ne lähtevät liikenteen hyödystä ul-
koishaitat sisäistettynä. Tämä tietysti vaatii ulkoishaittojen kvantifioimista. Jos ja
kun kaikkien vaikutusten kvantifioiminen ei ole mahdollista, menetelmiä täytyisi
myös kehittää siten, että ne ottavat huomioon tästä epätäydellisyydestä syntyvän
epävarmuuden. Kuten olen jo aiemmin todennut, yhteiskuntataloudellisia ar-
viointimenetelmiä on jo paljon kehitetty siten, että niissä pyritään ottamaan huo-
mioon myös ulkoishaitat. Tässä tutkimuksessa esittämäni käsitteelliset muutokset
voisivat kenties tuoda tähän kehittämistyöhän jotain uutta.

Yksi pyöräilyn tiedollisiin resursseihin vaikuttava menetelmien kehittämiskysy-
mys on se, mihin vaikutukset suhteutetaan. Tyypillisesti vaikutukset kuten on-
nettomuudet ilmoitetaan ajo- tai henkilökilometriä kohden, jolloin kilometrit
edustavat hyötyä. Kilometrit edustavat kuitenkin vallitsevankin käsityksen mu-
kaan vain osaa liikenteen hyödystä eli etäisyyden voittamista. Tällä mittarilla
pyöräily näyttäytyy automaattisesti huonompana vaihtoehtona kuin auto. Vallit-
sevankin liikennekäsityksen mukaan mittareita tulisi kehittää siten, että niissä
yhdistyisivät sekä etäisyys että aika, mutta liikenteen hyödyn uudelleen ymmär-
täminen edellyttää vielä ulkoishaittojenkin yhdistämistä mittareihin.



145

Edelleen tiedollisten resurssien kehittämistä koskeva tärkeä kysymys on, miten
mitata todellista tai halukasta liikenteen kysyntää. Nykyiset henkilöliikennetut-
kimukset mittaavat vain ilmenevää määrää, joka sisältää sekä pakotettua että ha-
lukasta kysyntää. Tulisikin tutkia enemmän sitä, miten ihmiset haluaisivat
liikkua, miksi he haluaisivat liikkua juuri niin ja mikä heitä estää toimimasta näin
eli miksi he liikkuvat niin kuin liikkuvat. Lisäksi tulisi tutkia sitä, miten hyvin
ihmisten väitteet omista valinnoistaan tietyissä olosuhteissa todella toteutuvat.
Tällainen näkökulma vaatii perinteisten kvantitatiivisten menetelmien lisäksi
myös kvalitatiivista tutkimusotetta. Myös pitkittäiset (kvalitatiiviset ja kvantita-
tiiviset) tutkimukset ovat tärkeitä tarkasteltaessa ihmisten väitteiden ja todellisen
käyttäytymisen suhdetta. Tärkeää on kehittää myös aktiviteettiperusteista liiken-
netutkimusta, jossa tutkitaan ihmisten päivittäisiä toimintoja ja niiden ketjuttu-
mista toisiinsa sen sijaan, että tutkittaisiin vain aktiviteettien välisiä matkoja ja
niiden ominaisuuksia.

Lisäksi yksi jatkotutkimuksen aihe on tässä tutkimuksessa käsiteltyjen yhteis-
kunnallisten tai institutionaalisten rakenteiden suhde taloustieteelliseen valinta-
teoriaan yksilöiden näkökulmasta. Yksilöiden näkökulman tai yksilöllisiksi
rajoitteiksi kutsumani tekijäthän rajasin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Olisikin
mielenkiintoista selvittää, kuinka yksilöiden valintateoriaa ja -malleja (esim. kul-
kutavan valintaa koskien) voitaisiin kehittää tässä tutkimuksessa esiintulleet ra-
kenteelliset (so. institutionaaliset) tekijät kuten liikenteen hyödyn käsite
huomioon ottaen.

Lopuksi tärkeää olisi tietysti tutkia tässä tutkimuksessa esittämieni väitteiden
pätevyyttä yksityiskohtaisemmin sekä kvalitatiivisesti (esim. tapaustutkimuksina)
että kvantitatiivisesti. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi kvantitatiivista selvitystä
suunnitteluresurssien todellisesta jakaumasta eri liikennemuotojen välillä, ja re-
surssien jakauman ja kulkutapajakauman yhteyden analyysia tilastollisin mene-
telmin.
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Liite 1 Polkupyörien määrän kehitys Helsingissä ja
Alankomaissa

Kuvan 8 laskentaperusteet: polkupyörien ja henkilöautojen määrän ja ajoneuvo-
tiheyksien kehitys Helsingissä vuosina 1895–1999.

Vuosi Sarja Vuoden
viimeinen
rekisteri-
numero

Rekiste-
röintien
(polkupyö-
rien) lisäys

Poistuma
(1/3 lisäyk-
sestä) (1

Polkupyö-
rien netto-
lisäys

Polkupyörien
kertymä

Polku-
pyörä-
tiheys
(ajon/
1000 as)

Rekiste-
röidyt
henkilö-
autot

Henkilö-
auto-
tiheys
(ajon/
1000 as)

1895 1 221 1 221 403 818 818

1896(2 2 726 1 505 497 1 008 2 200 (1 826) 33
1897 4 249 1 523 503 1 020 2 847
1898 6 090 1 841 608 1 233 4 080
1899 8 232 2 142 707 1 435 5 515
1900 9 865 1 633 539 1 094 6 610 84
1901 vuoden alku

1.

10 000 135 45 90 6 700

1901 vuoden loppu 1 035 1 035 342 693 7 393
1902 1 671 636 210 426 7 820
1903 2 208 537 177 360 8 179
1904 2 728 520 172 348 8 528
1905 3 264 536 177 359 8 887 95
1906

2.

3 873 609 201 408 9 295

1907 2 629 2 629 868 1 761 11 056
1908 4 248 1 619 534 1 085 12 141
1909 5 805 1 557 514 1 043 13 184
1910 7 485 1 680 554 1 126 14 310 121
1911

3.

9 415 1 930 637 1 293 15 603

1912 4 595 4 595 1 516 3 079 18 682
1913 8 021 3 426 1 131 2 295 20 977
1914 vuoden alku

4.
10 000 1 979 653 1 326 22 303

1914 vuoden loppu
1915 8 498

8 498 2 804 5 694
27 997 182 169 1

1916(3 ? ? ? ? ?

1917(3

5.

? ? ? ? ?

1918
1919
1920 7 447

7 447 2 458 4 989
32 985 217 514 3

1921 9 021 1 574 519 1 055 34 040
1922 10 467 1 446 477 969 35 009
1923

6.

12 544 2 077 685 1 392 36 400

1924 5 284 5 284 1 744 3 540 39 941
1925 6 801 1 517 501 1 016 40 957 253 1 247 8
1926 6 889 88 29 59 41 016
1927 10 916 4 027 1 329 2 698 43 714
1928 14 206 3 290 1 086 2 204 45 918
1929 16 799 2 593 856 1 737 47 656
1930 18 852 2 053 677 1 376 49 031 238 2 994 15
1931

7.

21 158 2 306 761 1 545 50 576

1932(4 3 000 990 2 010 52 586
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Vuosi Sarja Vuoden
viimeinen
rekisteri-
numero

Rekiste-
röintien
(polkupyö-
rien) lisäys

Poistuma
(1/3 lisäyk-
sestä)

Polkupyö-
rien netto-
lisäys

Polkupyörien
kertymä

Polku-
pyörä-
tiheys
(ajon/
1000 as)

Rekiste-
röidyt
henkilö-
autot

Henkilö-
auto-
tiheys
(ajon/
1000 as)

1933 3 000 990 2 010 54 596
1934 3 000 990 2 010 56 606
1935 3 000 990 2 010 58 616 260 3 297 15
1936 3 000 990 2 010 60 626
1937 3 000 990 2 010 62 636

1938(5 3 625 1 196 2 429 65 065

1939(6 3 625 1 196 2 429 67 494 5 120 20
1940 3 625 1 196 2 429 69 923 277
1941 3 625 1 196 2 429 72 351
1942 3 625 1 196 2 429 74 780
1943 3 625 1 196 2 429 77 209
1944 3 625 1 196 2 429 79 638
1945 3 625 1 196 2 429 82 066 230

1946(6 2 492 7
1950 6 035 16
1955 14 186 35
1960 29 274 65
1965 64 635 131
1970 86 969 166

1976(6 143 980 286 99 423 198
1980 114 796 237

1981(6 223 860 463
1985 240 000 497 141 553 293
1990 280 000 570 171 044 348
1995 350 000 679 157 544 305
1997 358 972 696
1999 180 488 330

Lähteet:
– Vuosien 1985–1945 osalta Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat 1913, 1928, 1939, 1940/41,

1944/45 ja Helsingin poliisilaitoksen polkupyöräluettelot (Valtion arkisto).
– Henkilöautojen osalta vuodesta 1945 eteenpäin Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat 1952,

1956, 1990, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (1970b) ja
Helsingin kaupungin tilastokeskus (1988).

– Polkupyörien osalta vuodet 1976 ja 1981 YTV:n Litusta ja Jotusta, vuosi 1985 Naskila (1985), vuo-
det 1990 ja 1995 Naskila (2001) ja vuosi 1997 YTV (1998).

Selitykset:
1) Olen arvioinut polkupyörien poistumaksi noin 1/3 uusien rekisteröintien määrästä. Tämä on erittäin

liioiteltu arvio, mutta näin laskettuna polkupyörien kertymää voidaan pitää varovaisena alimpana ar-
viona. Toisaalta koska polkupyörän keskimääräinen käyttöikä ei ole tiedossa, menetelmä antanee
1930-luvulle asti liian pieniä kertymiä ja 1940-luvulla puolestaan hieman liian suuria kertymiä.

2) Kuvan (1988) mukaan vuonna 1896 Helsingissä oli polkupyöriä 2 200 kappaletta. Olen käyttänyt tätä
lukua rekisteröintilastoista tekemieni arviointien (1 826 pyörää) sijaan. Polkupyörätiheys perustuu
myös 2 200 polkupyörään.

3) Viidennen rekisterinumerosarjan viimeinen numero (vuonna 1917) ei ole tiedossa. Siksi laskelmista
puuttuu vuosina 1916–1917 rekisteröidyt pyörät. Se, että en ole arvioinut näiden vuosien rekisteröin-
timääriä tekee myös laskemastani varovaisen arvion.

4) Vuosina 1932–1937 pyöriä ei rekisteröity. Edellisten vuosien rekisteröintien perusteella sekä olet-
taen, että 1930-luku oli pyöräilyn kasvuaikaa, olen arvioinut polkupyörien vuosittaiseksi lisäykseksi
keskimäärin 3 000 kappaletta tänä aika. Tämäkin on hyvin varovainen arvio.
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5) Vuosina 1938–1946 pyörät taas rekisteröitiin, mutta täydellisiä luetteloita ei ole olemassa. Vuosina
1940–1943 numerot juoksivat 29 000:een asti. Tätä voidaan siten pitää alimpana arviona vuosina
1938–1945 rekisteröityjen polkupyörien kokonaismäärälle. Näin ollen vuosien 1938–1945 aikana
polkupyöriä rekisteröitiin keskimäärin 3 625 kappaletta vuosittain.

6) Kuvassa 3 olen käyttänyt vuosien 1975 ja 1980 polkupyörämäärien arvioina vuosien 1976 ja 1981
määriä ja vuosien 1940 ja 1945 henkilöautomäärien arviona vuosien 1939 ja 1946 määriä.

Kuvan 7 laskentaperusteet: polkupyörien ja autojen määrän ja ajoneuvotiheyk-
sien kehitys Alankomaissa vuosina 1899–1995.
Vuosi Polkupyörät Pyörätiheys

(ajon/ 1000 as)
Autot Autotiheys

(ajon/ 1000 as)
1899 94 370 19
1906 324 748 59
1908 435 000 77
1912 - 100
1924 1 800 000
1928 308 5
1930 2 700 000 68 000
1937 3 500 000
1939 100 000
1940 4 000 000 500
1945
1950 5 900 000 588 139 000 14
1955 440 25
1960 500 50
1965 530 100
1970 7 000 000 540 2 456 000 190
1975 630 3 400 000 250
1980 9 990 000 709 4 240 000 301
1985 11 035 000 763 4 551 000 315
1990 11 752 000 789 5 118 000 344
1995 12 670 000 821 5 581 000 362

Lähteet: (Ministry of Transport,... 1999, 14–15, 18–19; 1993, 11–12; 2001b, 7, 10).
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Liite 2 Pyöräliikenteen osuus ajoneuvoliikenteestä
Helsingissä

Kuvan 11 laskentataulukko: pyöräilyn osuus ajoneuvoliikenteestä Helsingissä ja
Oulussa vuosina 1929–2000.

Helsingin niemen raja Oulun keskustan kehä
Pyöräliikenne

Vuosi

Laskenta-
tulos

Las-
kenta
pisteet

Lisäys(1
(%)

Arvioitu
määrä

Ajoneuvo-
liikenne
yhteensä

Pyöräilyn
osuus (%)

Pyöräliikenne Ajoneuvo-
liikenne
yhteensä

Pyöräilyn
osuus (%)

1920
1925

1929(2 3 073 2 0 % 3 073 22 507 13,7 %
1930 3 983 3 0 % 3 983 37 823 10,5 %
1935 9 479 4 0 % 9 479 42 921 22,1 %
1939 13 550 4 0 % 13 550 51 253 26,4 %
1940 10 234 5 0 % 10 234 34 553 29,6 %
1945
1950
1951 9 248 4 0 % 9 248 84 655 10,9 %
1955 7 144 4 0 % 7 144 103 726 6,9 %
1960 8 764 6 0 % 8 764 183 968 4,8 %

1961(3 16 700 30 800 54,2 %
1962 15 500 31 700 48,9 %
1963 18 400 36 900 49,9 %
1964 17 100 37 300 45,8 %

1965(4 1 151 3 20 % 1 381 86 057 1,6 % 14 300 39 100 36,6 %
1966 8 900 36 600 24,3 %
1967 24 400 81 600 29,9 %
1968 28 050 91 950 30,5 %

1969(4 1 811 9 20 % 2 173 205 816 1,1 % 25 550 100 700 25,4 %
1970 4 000  - 0 % 4 000 207 622 1,9 % 30 500 108 900 28,0 %

1971(5 24 900 107 000 23,3 %
1972 27 100 109 500 24,7 %
1973 22 400 113 000 19,8 %
1974 30 000 124 400 24,1 %

1975(6 5 800  - 0 % 5 800 243 399 2,4 % 37 300 134 800 27,7 %
1976 36 000 132 100 27,3 %
1977 36 100 128 500 28,1 %
1978 36 200 132 700 27,3 %
1979 39 700 135 400 29,3 %

1980(6 8 900  - 0 % 8 900 243 046 3,7 % 40 100 139 700 28,7 %
1981 35 900 134 800 26,6 %

1982(6 11 000  - 0 % 11 000 243 177 4,5 % 33 000 137 100 24,1 %
1983 31 800 133 700 23,8 %

1984(7 14 000 0 % 14 000 267 360 5,2 % 37 800 139 700 27,1 %
1985 31 200 134 500 23,2 %
1986 30 200 140 300 21,5 %
1987 30 200 144 500 20,9 %
1988 27 900 146 700 19,0 %
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Helsingin niemen raja Oulun keskustan kehä
Pyöräliikenne

Vuosi

Laskenta-
tulos

Las-
kenta
pisteet

Lisäys
(%)

Arvioitu
määrä

Ajoneuvo-
liikenne
yhteensä

Pyöräilyn
osuus (%)

Pyöräliikenne Ajoneuvo-
liikenne
yhteensä

Pyöräilyn
osuus (%)

1989(8 10 200 7 18 % 12 000 287 618 4,2 %
1990 10 200 7 18 % 12 000 284 787 4,2 %

1991(3 11 200 7 18 % 13 200 278 025 4,7 % 27 000 147 500 18,3 %
1992 15 100 13 0 % 15 100 276 681 5,5 %
1993 14 750 7 18 % 17 400 270 726 6,4 % 25 800 151 400 17,0 %
1994 11 650 7 15 % 13 400 271 300 4,9 %
1995 24 500 13 0 % 24 500 281 072 8,7 % 35 300 160 300 22,0 %
1996 16 000 7 15 % 18 400 279 128 6,6 %
1997 16 700 8 10 % 18 300 279 047 6,6 % 33 700 160 000 21,1 %
1998 16 800 13 0 % 16 800 279 097 6,0 %

1999(3 18 600 8 10 % 20 400 282 083 7,2 % 36 587 168 187 21,8 %
2000 17 800 8 10 % 19 500 281 531 6,9 %

Lähteet:
– vuosien 1929–1965 osalta Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat 1929, 1930, 1935, 1940/41,

1952, 1956, 1961, 1965
– vuoden 1969 pyöräliikenne: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (1970a)
– vuosien 1970 ja 1984 pyöräliikenne: Naskila (1995)
– vuosien 1975, 1980 ja 1982 pyöräliikenne: Naskila (1984)
– vuosien 1989–2000 pyöräliikenne: Hellman (2000)
– vuosien 1960–1970 moottoriajoneuvoliikenne: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (1970b)
– vuosien 1971–2000 moottoriajoneuvoliikenne: Lilleberg (2001)
– Oulun liikennemäärät: Martikainen (2001).

Selitykset:
1) Helsingin osalta olen arvioinut vuosien 1969 ja 1989–1991, 1993–1994, 1996–1997 ja 1999–2000

pyöräliikennemääriä ylöspäin jonkun verran. Vuoden 1969 20 % lisäys on puhdas arvio. Vuosien
1989–2000 arviot perustuvat vertailuun vuosien 1992, 1995 ja 1998 laskelmiin, koska näinä vuosina
pyöräliikenne on laskettu 13 pisteessä (ks. taulukko alla, jossa harmaalla merkitty arvioidut määrät).

Laskentapiste 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Lauttasaaren silta 2700 2100 2500 2800 2900 2200 4750 3900 3600 3650 3550 3650
Merikannontie 1100 1900 1100 1900 2300 900 4500 3300 1400 1950 3250 2950
Mechelininkatu 398 398 438 500 576 301 550 413 381 350 424 406
Välskärinkatu 80 80 88 100 115 109 200 150 163 150 182 174
Runeberginkatu 398 398 438 500 576 301 550 413 326 300 364 348
Töölöntorinkatu 239 239 263 300 346 109 200 150 163 150 182 174
Töölönkatu 319 319 350 400 461 219 400 300 544 500 606 580
Mannerheimintie 398 398 438 500 576 711 1300 977 1500 1900 2500 2350
Hesperianpuisto 2100 1500 2100 2400 2300 3200 2600 1900 1800 1500 1500 1750
Töölönlahdenranta 400 400 400 500 500 300 400 500 400 500 400 400
Eläintarhanlahden ranta 1700 1700 2500 2200 2500 3500 2700 2800 3000 2400 2550 2500
Pitkäsilta 1400 1400 1800 2000 2350 800 2900 2000 2200 1850 2300 2450
Hakaniemen silta 800 1200 800 1000 1900 750 3450 1600 2800 1600 2550 1750
Yhteensä 13 pistettä 12033 12033 13213 15100 17400 13400 24500 18404 18278 16800 20357 19481

Yhteensä 7 pistettä 10200 10200 11200 12800 14750 11650 21300 16000 13450
Ero 13 pisteeseen (%) 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 15 % 15 % 15 % 25 %

Yhteensä 8 pistettä 13300 22600 16700 15350 18600 17800
Ero 13 pisteeseen (%) 14 % 8 % 9 % 9 % 9 % 9 %
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2) Helsingin osalta vuosien 1929–1970 liikennemäärät ovat päiväliikennemääriä (ajoneuvoa / klo 6–20)
syyskuussa, paitsi vuoden 1970 pyöräliikennemäärä on syksyn arkivuorokausiliikennearvio.

3) Oulun osalta pyöräilyn osuudet vuosina 1960, 1990 ja 2000 kuvassa 5 on arvioitu vuosien 1961,
1991 ja 1999 määristä.

4) Vuosien 1965 ja 1969 pyöräliikennemäärät ovat todennäköisesti hyvin aliarvioituja, koska ne perus-
tuvat moottoriliikenteen väylillä tehtyihin laskentoihin, ja laskennat on tehty moottoriliikenteen nä-
kökulmasta, jolloin vilkkaimpia pyöräilijöiden käyttämiä tieyhteyksiä ei välttämättä ole huomioitu
puhumattakaan autoteistä erillään olevista pyöräily-yhteyksistä. Siksi olen arvioinut näitä lukuja
20 % ylöspäin, mikä on sekin hyvin varovainen arvio.

5) Helsingin osalta vuosien 1971–2000 moottoriajoneuvoliikennemäärä on syyskuun keskimääräinen
arkivuorokausiliikenne (ajoneuvoa / vrk).

6) Helsingin osalta vuosien 1975, 1980 ja 1982 pyöräliikennemäärät ovat kesän keskimääräisiä arkivuo-
rokausiliikennemääriä (Naskila 1984, 2). Arvioinnissa käytetty apuna myös vuoden 1970 pyörälii-
kennemääräarviota.

7) Helsingin osalta vuoden 1984 pyöräliikennemäärä on kesäkuun alun arkivuorokausiliikenne (Naskila
1995).

8) Helsingin osalta vuodesta 1989 eteenpäin pyöräliikennemäärät ovat kesäkuun arkivuorokausiliiken-
nemääriä. Vaikka moottoriajoneuvoliikenne onkin kesäkuussa vähäisempää kuin syyskuussa (esim.
vuonna 1998 kesäkuun indeksi 104 ja syyskuun indeksi 105 (Lilleberg & Hellman 1999, 1)), ei syys-
kuun moottoriliikennemäärien käyttö tässä tapauksessa aiheuta suurta virhettä pyöräilyn osuuksien
arviointiin.

→ Toisin sanoen taulukko (ja täten myös kuva 11) ilmoittaa pyöräilyn osuuden ajoneuvoliikenteestä
vuosina 1929–1970 syyskuussa ja siitä muina vuosina kesäkuussa. Koska pyöräilyn osuus on tunnetusti
kesällä korkeampi, vuosien 1929–1969 pyöräliikennemääriä ja osuuksia voidaan siis pitää varovaisena
arviona kesäkuun määrille ja osuuksille.
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Liite 3 Suojateiden merkinnän epäjohdonmukaisuus

Vallitsevia liikennesääntöjä kirjaimellisesti tulkiten alla olevan kuvan mukaisessa
tilanteessa ajoradalta tulevan pyöräilijän, joka haluaa ylittää risteävän kadun jat-
kaakseen kyseisen kadun toisella puolella olevaa pyörätietä, tulisi joko taluttaa
oikeanpuoleista suojatietä pitkin, tai taluttaa tulosuunnan kadun ylittävää suoja-
tietä pitkin vasemmalla puolella olevalle pyörätien jatkeelle, jota pitkin hän voisi
ajamalla ylittää kadun. Päinvastaiseen suuntaan pyöräilijä voisi ajaa koko ajan.
Vaikka silloinkin pyörätien jatkeelta tai suojatieltä ajoradalle liittyminen on mää-
rittelemätön toimenpide liikennesäännöissä. Varsinkin kun pyörätien jatke on
ikään kuin väärällä puolella suojatietä. Kuvan mukaisessa tilanteessa pyöräilijä
joutuu nimittäin ylittämään suojatien vinottain, jos hän aloittaa kadun ylittämisen
pyörätien jatkeella ja haluaa päätyä kuvan pystysuoran kadun oikeaan reunaan
(ajosuuntaan nähden). Kaiken lisäksi, jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, autonkuljet-
tajat eivät ole varautuneita siihen, että pyöräilijä ajaa jonnekin täysin muualle
kuin mitä ajorataa pitkin pääsee. Katkoviivoitetun reitin kyseen ollessa pyöräili-
jän pitäisi periaatteessa ajaa suoraan kadun yli, mutta autonkuljettajille näyttäy-
tyvät ainoastaan mahdollisuudet kääntyä oikealle tai vasemmalle.

Kuvan tilanne on todellinen ja sijaitsee Helsingissä Hakaniemen torin kaakkois-
kulmassa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijan Antero
Naskilan (2001) mukaan tilanne johtuu siitä, että pyörätien jatke on vahingossa
maalattu vasemmalle eikä oikealle puolelle jalankulkijoiden suojatietä (vasem-
manpuoleista suojatietä). Jos pyörätien jatke olisi maalattu oikein, pyöräilijän
tulisi Naskilan mukaan haluamalleen reitille päästääkseen ensin näyttää autoili-
joille kääntyvänsä vasemmalle ja sitten pyörätien jatkeelta liittyä pyörätielle,
josta voi sitten jatkaa pyörätietä pitkin oikealle. Missään ei kuitenkaan ole varsi-
naisesti määritelty, että näin tulisi toimia, vaikka pyörätien jatke olisikin oikein
maalattu.

pyörätie
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