
Irmeli Harmaajarvi & Anu Tuominen 
VTT Yhdyskuntatekniikka 

Tutkimusraportti 417 

Y m paristovaikutuksiltaan edullinen 

yhdyskuntarakenne ja liikennejarjestelma 

LYYLI 

KIRJALLISUUSSEL VITYS 

V ALT£0N TEKNll...LINEN TUTKIMUSKESKUS 

ESPOO 1997 

lttO~ l'O'<>IG!l_ 
C.tos~ "to c rnc-s 
1\\lllt<uK ett\~\{01-J(. 



Avainsanat yhdyskuntarakenne, liikenne, ymparistovaikutukset, ekologia 

TIIVISTELMA 

Yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelman valisista suhteista ja niiden 
ymparistOvaikutuksista on tehty paljon selvityksia ja tutkimuksia eri yhteyksissa. 
Taman tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siita, mitka ovat 
olennaisia tekijoita yhdyskuntarakenteessa ja liikennejarjestelmissa, kun puhutaan 
niiden ymparistovaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vahentamisesta seka 
toisaalta mitka ovat yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelman keskinaiset 
suhteet. Tutkimuksessa on koottu yhteen jo olemassa oleva, aihetta kasitteleva 
keskeinen kirjallisuus. 

Keskeisina ongelmina kirjallisuudesta nousivat esiin suomalaisen 
yhdyskuntarakenteen hajanaisuus seka henkiloauton kayton hallitseva asema 
liikenteessa ja liikkumisessa. Nama kaksi tekijaa ovat tiiviissa vuorovaikutuksessa 
keskenaan ja onkin vaikeaa maaritella kumpi on aiheuttaja ja kumpi seuraus. 
Merkittavimpina ymparistohaittoina nahtiin moottoroidun liikenteen kasvusta 
aiheutuneet energiankulutus ja paastot. 

Kestavan kehityksen tavoitteiden kannalta pidetaan tarkeina liikennetarpeen (seka 
henkilOliikenne etta tavarankuljetukset) vahentamista seka joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen kehittlimista. Lisli.ksi katsotaan, etta toimintojen erottelua tulee 
valttaa ja niiden sijoittamiseen lahelle toisiaan tulee pyrkia. Yhdyskuntarakenteen 
taydentamisella ja tiivistamisella saavutettavista eduista seka kustannussaastOista 
on kin jo olemassa huomattava maara tietoa. 

Kirjallisuudesta lOydetyt ymparistOvaikutuksiltaan edulliset kehittamistoimet 
kohdistuvat yhdyskuntarakenteeseen, liikennejarjestelmaan, ohjausjarjestelmaan ja 
ihmiseen. Niiden avulla saastetaan maa-alaa luonnolle, kulutetaan vahemman 
energiaa ja luonnonvaroja seka aiheutetaan vahemman paastoja. 

Yhdyskuntarakenteen ja liikennejlirjestelman vuorovaikutussuhteiden seka 
ymparistOvaikutusten kuvaamiseksi on kehitetty monenlaisia malleja Ja 
menetelmia, joista tassa yhteydessa esitellaan muutamia keskeisimpia. 

Liikennejarjestelmien ja yhdyskuntarakenteen suunnittelun kannalta tarkea 
kehitystehtava olisi keinojen loytaminen henkiloauton kayttOon perustuvan 
liikennekulttuurin ja asenteiden muuttamiseksi jalankulkua, pyorailya ja 
joukkoliikennetta suosivaksi, tai ainakin joukkoliikenteen kaytOn ja 
henkiloautoliikenteen tasavertaistamiseksi. 
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ABSTRACT 

Lots of studies and researches have been made of the relationships between urban 
structure and transportation systems and their environmental impacts. The aim of 
this study is to form a general impression of the most important environmental 
impacts presented in literature concerning urban structure and transportation 
system and on the other hand clarify which are the relationships between them. 

The dispersed urban form in Finland and the dominating role of private cars in 
traffic and mobility are the essential problems presented in literature. These two 
factors are in close interaction with each other and so it is very difficult to 
determine which is an originator and which a consequence. The consumption of 
energy and emissions caused by motorised traffic are seen as the most significant 
environmental disadvantages. 

Reduction of transportation demand and development of prerequisites for light 
traffic and public transportation are important targets on the point of view of 
sustainable development. It is also advantageous to integrate working and housing 
activities. Considerable amount of knowledge already exists about the advantages 
which could be achieved by an increased density and infill of urban areas. 

The environmentally advantageous measures presented in literature are directed to 
urban structure, transportation system, guidance system and human being. With 
these measures land is conserved as a natural element, less energy is consumed 
and less emissions are caused. 

Many models and methods have been developed to describe the interaction 
between urban structure and transportation system and their environmental 
impacts. The most essential of them are presented in this study. 

The important developing target in the urban and transportation planning is to 
change the private car preferring traffic culture and attitudes into public 
transportation and light traffic preferring or at lest equalising direction. 
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ESIPUHE 

Tama esitutkimus kuuluu liikenneministerion suunnitteilla olevan 
"tutkimusohjelman koskien ymparistohaittojen vahentamista vuodet 1996-1998" 
osaan "yhdyskuntarakenne ja liikennejarjestelmat". 

Kirjallisuusselvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siita, mitka ovat 
olennaisia tekijoita yhdyskuntarakenteessa ja liikennejarjestelrnissa, kun puhutaan 
ymparistOvaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vahentamisesta, seka toisaalta, 
rnitka ovat yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelmien keskinaiset suhteet. 
Keskeisena tavoitteena on loytaa ne asiat, joista toistaiseksi puuttuu oleellisia 
tietoja ja joiden tutkiminen on siten erityisen tarkeaa. 

Esitutkimuksen ovat tehneet ryhmapaallikko Irmeli Harmaajarvi ja tutkija Anu 
Tuorninen VTT Yhdyskuntatekniikassa. Tutkimusohjelman johtoryhmaan ovat 
kuuluneet Raisa Valli ja Mikko Ojajarvi liikenneministeriosta, Mauri Heikkonen 
ymparistOrninisteriosta, Tapani Piha sosiaali- ja terveysministeriosta, Veikko 
Heino Suomen Kuntaliitosta, Ulla Priha tielaitoksesta ja Kari Pulli 
ratahallintokeskuksesta. Tutkimusohjelmaa on koordinoinut tutkimuspaallikko 
Pekka Lahti VIT Yhdyskuntatekniikasta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 TUTKIMUKSENTAUSTA 

Dima esitutkimus kuuluu liikenneministerion suunnitteilla olevan 
tutkimusohjelman "Tutkimusohjelma koskien ymparistOhaittojen vahentarnista 
vuodet 1996-1998" osaan "Yhdyskuntarakenne ja liikennejarjestelma". 

Yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelrnien valisista suhteista ja niiden 
ymparistOvaikutuksista on tehty pal jon selvityksia ja tutkimuksia eri yhteyksissa. 
Osa tehdyista tutkimuksista on kuitenkin jaanyt hyodyntamatta yleisemrnin. On 
siis tarkeaa koota aihepiiria koskevan aineiston keskeiset tulokset yhteen niiden 
tehokasta kayttoa varten. 

Aineiston hyodyntamista ja keinojen etsirnista ymparistOvaikutuksiltaan edullisen 
yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelrnien kehittarniseksi edistetaan myos 
muodostamalla yhteysverkko aihepiiria kasittelevien tutkijoiden ja viranomaisten 
ym. tahojen valille. 

1.2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siita, mitka ovat olennaisia tekijoita 
yhdyskuntarakenteessa ja liikennejarjestelrnissa, kun puhutaan niiden 
ymparistOvaikutuksista ja naiden vahentamisesta seka toisaalta, rnitka ovat 
yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelrnien keskinaiset suhteet. Esitutkimuksen 
tavoitteena on koota yhteen ja jalostaa havainnolliseksi kokonaisuudeksi jo 
olemassa eleva, aihetta kasitteleva kirjallisuus yms. aineisto. Tarkoituksena ei 
siten ole biyda lapi kaikkea aiheeseen liittyvaa kirjallisuutta, vaan lahinna 
liikennerninisterion, ymparistoministerion, tielaitoksen, kuntien ym. keskeisten 
tahojen aihetta kasittelevien julkaisujen yhteenveto ja johtopaatOkset. 
Esitutkimuksessa selvitetaan mm. liikennejarjestelmaa koskevien valintojen ja 
paatOsten heijasturninen yhdyskuntarakenteeseen samoin kuin 
yhdyskuntarakennetta ja maankayttoa koskevien valintojen heijastuminen 
liikennejarjestelmiin, mitka ovat syy-seuraussuhteet, -ketjut ja vaikutusten 
suuruusluokat. 

1.3 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMAT 

Esitutkimus on toisaalta selkea kirjallisuusselvitys, toisaalta koordinointi- ja 
tiedonvaihtotehtava viranomaisten, tutkimuslaitosten ja konsulttien valilla. Naiden 
molempien osien tehtavana on varmistaa, etta jo saavutettu tietamys tulee koko 
tutkimusohjelman tehokkaaseen kayttoon seka uusien hankkeiden peruspaaomaksi 
ilman tarpeetonta paallekkaisyytta. 

Kirjallisuusselvityksessa on analysoitu, jasennelty ja tehty yhteenveto keratysta 
Jahdeaineistosta. Aineiston perusteella on tehty johtopaatokset siita, miten 
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yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelmien kehittamiseksi voitaisiin edeUi, ja 
arvio siita, rnista puuttuvat ratkaisevimmat tiedot. Julkaisuja on koottu seuraavilta 
tahoilta: 

• tielaitos 
• liikennerninisterio 
• ymparistOministerio 
• sosiaali- ja terveysministerio 
• kuntaliitto 
• kunnat 
• YTV 
•VTT 
• korkeakoulut 
• konsultit 
• VR Yhtyma Oy ja ratahallintokeskus 
• keskeiset ulkomaiset tutkimukset 

Kirjallisuusselvitys-raportin lahdeluetteloon on koottu ainoastaan ne julkaisut, 
joista on kaytetty suoria lainauksia. Laajempi aiheeseen liittyvan kirjallisuuden 
luettelo on esitetty liitteessa 1. Liitteessa 2 on lyhyita tiivistelmia keskeisista 
tutkimuksista. 

Lisaksi on tehty kirjallisuushaku yhdyskuntarakennetta, liikennejarjestelmaa ja 
ymparistOvaikutuksia koskien. Talla haluttiin varmistaa ettei naiden avainsanojen 
mukaisia julkaisuja jaanyt ottamatta huomioon. 

Yhteysverkko on muodostettu kokoamalla tutkimus- ja kehittamisosapuolet 
yhteisiin neuvottelu- ja seminaaritilaisuuksiin. Lisak:si Internet:iin on suunnitteilla 
oma www-sivu seka asiantuntijoiden valinen keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumi. 
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2YHDYSKUNTARAKENNE 

2.1 YHDYSKUNTARAKENTEENHAJANAISUUS /16,17,29/ 

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan fyysisten rakenteiden, kuten asuin-, palvelu- ja 
tuotantorakennusten, naiden valisia yhteyksia va.Iittavien liikenne- ja teknisen 
huollon verkostojen seka puistojen ja viheralueiden yms. muodostamaa 
kokonaisuutta. Yhdyskuntarakenne muodostaa fyysiset puitteet ihmisyhteisojen 
toirninnalle. Se antaa mahdollisuuksiaja toisaalta asettaa rajoja ihmisen toiminnan 
laadulle ja laajuudelle, sen muotouturniseen vaikuttavat ihmisen tarpeet ja 
mahdollisuudet. Yhdyskuntarakenne vaikuttaa ihmisen toirnintoihin ja yhteisojen 
muodostumiseen. Yhdyskuntarakenne liittyy siten olennaisesti ihrnisyhteisojen 
kehitykseen. 

Suomalaisen yhdyskuntarakenteen eras tyypillinen ja monista muista rnaista 
erottava orninaispiirre on sen hajanaisuus. Suomessa vaentiheys taajarnissa on 
keskimaarin 500 - 600 asukasta/maa-km2 kun se Ruotsissa ja Norjassa on 1 500 -
1 700 asukasta/rnaa-km2

. Kaytamme nain ollen taajarnissamrne naapurirnaihirnme 
verrattuna kaksin- tai kolrninkertaisen maaran rnaa-aluetta asukasta kohti. 
Kaupunkisuunnittelun karkirnaihin Tanskaan, Saksaan tai Hollantiin verrattuna 
ero olisi todennakoisesti vielakin suurempi, rnutta tilastollinen vertailupohja 
niiden osalta puuttuu. Yhdyskuntarakenteemrne hajanaisuus merkitsee rnrn. 
luonnon alueiden tuhlausta, tarpeettoman pitkia verkostoja, vahaisen vaestOpohjan 
takia kannattamattornia tai puuttuvia palveluja seka jatkuvaa turhaa liikennetta. 
Ylirnaaraiset kustannukset niin kunnallis- ja kansantalouksille kuin asukkaillekin 
ovat miljardeja. Kustannusten lisaksi syntyy epaviihtyisaa yrnparistoa, 
puutteellista palvelutasoa, kuluu runsaasti luonnonvaroja ja asukkaiden vapaa
aikaa seka syntyy suuria maaria haitallisia paastoja. 

Paaosa yhdyskuntarakenteesta on keskittynyt suuriin taajarniin, ja niiden joukossa 
erityisesti kaupunkeihin. Suornalaisista noin 80 % asuu (vuonna 1990) taajamiksi 
maaritellyilla alueilla, 57 % kaupunkimaisissa kunnissa. "Kaupunkimaisilla 
kunnilla" tarkoitetaan kuntia, joissa vahintaan 90 % vaestOsta asuu taajarnissa tai 
suurirnrnan taajarnan vakiluku on vahintaan 15 000 asukasta. Taajarnissa asuvien 
maara on jatkuvasti kasvanut. 

Suomessa kuten rnuissakin teollisuusrnaissa eletaan vaihetta, jossa asutuksen 
keskittyminen jatkuu tietylla tavalla ristiriitaisena prosessina. Keskittyrnisen 
ohella tapahtuu samanaikaista hajautumista. Yhdyskunnat hajautuvat reunoilta ja 
laajenevat alueellisesti. Tama merkitsee jatkuvaa painetta laajentaa 
yhdyskuntateknisia verkkoja, joilla kasvavat liikennetarpeet voidaan hoitaa. 

Hallinnolliset rajat ovat omalta osaltaan Jisanneet yhdyskuntarakenteen 
hajoamista. Kuntien valinen kilpailu hyvista veronmaksajista (niin asukkaista kuin 
yrityksistakin) johtaa tilanteeseen, jossa kokonaisuuden edusta piittaamatta 
pyritaan muodostamaan uutta yhdyskuntarakennetta omalle alueelle pois 
naapurikunnan alueelta. Tama suomalainen erityisen voimakas paikallishallinnon 
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itsemaaraamisoikeus kaavoitusmonopoleineen yhdistyneena vanhentuneeseen 
kuntajakoon voi olla juuri eras niista taustasyista, mitka ovat tehneet 
mahdolliseksi nimenomaan suomalaiselle yhdyskuntarakenteelle tyypillisen 
haj anaisuuden. 

Kuva 1. Pirstoutunut energiaparatiisi - kaupungin ja maaseudun lopullinen 
sekoittuminen? /15/ 

Muitakin syita hajautuneeseen kehitykseen tietysti on. Taustalla on usein esim. 
teknologiseen kehitykseen tai siihen kytkeytyvien taloudellisten tai muiden 
yhteiskunnallisten olosuhteiden muutoksiin liittyvia tekijoita. Yleismaailmallisia 
syita ovat esimerkiksi: 

• nopeiden liikennevalineidenja vaylien yleistyminen 
• elintason nousu ja autoistuminen ja naiden tarvitseman 
• energian suhteellisen halpa hinta 
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Taustalla ovat Suomessa eritUiin korostetusti: 

• rakennusmaan ja kaavoitetun rakennusoikeuden runsas tarjonta ja 
suhteellisen alhainen hinta 

• tyomatkaliikenneWi suosiva verotus 
• joukkoliikenteen epatyydyttava palvelutaso (lisaa henkilOauton kayttOa) 
• julkisen sektorin kyky ja halu investointeihin 
• harjoitettu kaavoituspolitiikka 
• tietotekniikan ja -verkkojen kehitys (fyysisen etaisyyden merkityksen lasku) 
• kunnallistekniikan kustannusten huono kohdentuminen 
• "metsasuomalaisuus" - halukkuus asua erillaan, lahella luontoa 

Yleismaailmallisiin kehitysilmioihin liittyviin tekijoihin vaikuttaminen on melko 
vaikeaa. Monet tekijoista ovat kuitenkin tulosta niista paatOksista, joita tehdaan 
kansallisella tai paikallisella tasolla. Kuntatasolla merkittavia paatoksia ovat 
kaavoitukseen liittyvat, erityisesti valinnat tulevista rakennuspaikoista - olivat 
sitten kyseessa uudet asuntoalueet, tuotantolaitokset tai esim. kaupan suuryksikot. 

lttO~ {'O\'JI~ 
C.t.o s E" "to c fll t;" .5 
t\\1-ll~vH eti\~~OI-J( 

Kuva 2. Taydenfynyf ja fiivistynyf, energiaa sdastdvd kaupunki. I /51 
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2.2 HAJA-ASUTUKSEN KALLEUS /111 

Haja-asumisen kustannusten perustekijoiHi ovat pitkiit liikkumisetiiisyydet ja pieni 
vaestOpohja. Tyomatkat ja palvelujen nouto aiheuttavat taajarnia suurempia 
investointi- ja kayttokustannuksia. 

Merkittavii osa kuntien investointikustannuksista kohdistuu koulurakennuksiin ja 
kunnallistekniikkaan. Molemrnissa voi hallitsematon haja-asutusrakentaminen 
aiheuttaa suuria kustannuslisia. Kunnallistalouden kayttokustannuksista 
merkittavimpiii ovat peruskoulun opetus- ja kuljetuskustannukset seka muut 
kuljetuskustannukset (vammais-, vanhus- ym. sosiaalitoimen kuljetukset). 

Yksityistalouden investointikustannuksissa eroja taajamiin nahden aiheuttavat 
maapohjan hinta, teiden rakentarninen, erillisen vesi- ja viemiirijiirjestelmiin 
rakentaminen, osin myos kulkuviilineiden hankinta. Kayttokustannuksissa erot 
muodostuvat pitkistii kulkumatkoista ja henkilOauton kaytostii. 

Haja-asutusalueiden rakentaminen ja asuminen voi olla yksityis- ja 
kunnallistaloudellisesti kohtuullista, jos se tapahtuu suunnitelmallisesti. Kuntien 
kannalta tilanne on ristiriitainen, koska haja-asutusalueen rakentarnispiiiitOksia 
voidaan ohjata vain osittain, mutta rakentamisen monista seurausvaikutuksista 
(kuten opetustoimi) on vastattava kaikissa tapauksissa. 

2.3 TAYDENNYSRAKENTAMISEN EDUT /16, 20, 22/ 

Taydennysrakentamisessa otetaan kayttoon vajaakiiyttOisia maa-alueita 
yhdyskuntarakenteen sisiiltii - vajaasti rakennettuja tai tyhjia tontteja, muusta 
kiiytOsta poistuneita alueita tai joutomaita. Kun yhdyskuntarakennetta 
taydennetiiiin syntyy yleensii kustannussiiastOjii, koska voidaan hyodyntaa jo 
tehtyja investointeja liikenteen ja teknisen huollon verkkoihin seka palveluihin. 
Asuntoalueiden tiiydennysrakentarnisen tutkimuksessa /22/ on selvitetty 
saiistOmahdollisuuksia kunnallistekniikassa ja henkilOliikenteessa koko Suomen 
asuntorakentamisen taydennysrakennuspotentiaalin hyodyntarnisen kautta. 
KokonaissaastOksi muodostui 50 vuoden ajalla liihes 70 mrd rnk, eli noin 16 000 
mk/asukas (kuva 3). 
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TAYDENNYSRAKENTAMISEN SAASTOPOTENTIAALI SUOMESSA 

(INVESTOINNIT + VUOSITTAISEf KUSTANNUK.SET, 50 V/5%) 

20 

10 

0 

• asuntoaluetaso 
gj ybdysk:untataso 

si$liinen ulkQinen 
kunnalhstekniikka kunnallistekniikka 

SAASTOKOHDE 
(saast.Ot palveluissa puuttuvat) 

liikenne 

Kuva 3. Yhteenveto ttiydennysrakentamisella saavutettavista 
saas.tomahdollisuuksista. /22/ 

PlUikaupunkiseudun vaihtoehtoisten rakentamisalueiden yhdyskuntakustannuksia 
vertailleen tutkimuksen /20/ mukaan liikennekustannusten merkitys eroja 
aiheuttavana tekijana on ylivoimainen. Selvityksessa on vertailtu kuuttatoista 
paakaupunkiseudulle esitettya uutta rakentamisaluetta. Kustannuserot aiheutuvat 
suoraan tai epasuorasti alueen sijainnista kaupunkirakenteessa. Kustannuksia 
nostavat kaukaisen sijainnin takia kohoavat tyo- ja asiointimatkojen kustannukset, 
kunnallistekniikan kytkentakustannukset seka palvelujen rakentamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Maan hinnan halpeneminen kompensoi vain osan naista 
kustannuksista. Maan hinnalla ja keskimaaraisella tyomatkapituudella on selva 
kaanteinen korrelaatio: mita lyhyemmat tyomatkat, sita korkeampi maan hinta. 
Tyo- ja asiointimatkojen aiheuttamissa liikennekustannuksissa oleva ero 
(mk/asukas) on kuitenkin lahes kaksi kertaa suurempi kuin maan hinnassa oleva 
ero (mklasukas). Taysi kompensaatio edellyttaisi, etta maan hintavaihtelun tulisi 
olla siis noin kaksi kertaa jyrkempi kuin vuoden 1992 tilanteessa on naiden 
alueiden kohdalla ollut. Tutkimuksen mukaan maan hinnan ja matkakustannusten 
summa on alhaisimmillaan noin 8-9 km keskipituusvyohykkeella ydinkeskustasta. 

Uuden rakentamisalueen sijaintivalinnan taloudellisia vaikutuksia voidaan 
havainnoliistaa vertailemalla esim. 10 000 asukkaan kahta sijoitusvaihtoehtoa 
(kuva 4 ). Toisessa asukkaat sijoitetaan olevaan yhdyskuntarakenteeseen, 
taydentaen sen nykyisUi rakennetta. Toisessa taas perustetaan esim. kolme uutta 
lahioUi kaupungin reuna-alueelle, aivan uudelle rakentamattomalle alueelle. 
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YHDYSKUNTATEKNllKKA 
Yhdyskuntasuunnittelu 10 000 ASUKASTA 

KAKSI SIJAINTIVAIHTOEHTOA 

~A = LUKUISIA PIENEHKOJA 

0 
TAYDENNYSRAKENNUSALUEITA 

B = KOLME UUTT A SUUREHKOA 
ASUNTOALUETT A (LAHIOTA) 

KESKIETAISYYS TYOPAIKOISTA 
JA PERUSRAKENTEISTA: 
(KUVASSA HAVAINNOLLISTETTU 

KESKUSTAETAISYYDELLA) 

A= 4KM 
B = 10 KM 

=> EROTUS = 6 KM 

6 KM:N ETAISYYSEROSTA AIHEUTUVAT KUSTANNUSEROT: 

INVESTOINNIT 

(MMK) 

ULKOINEN KUNNALLISTEKNIIKKA 235 
SISAINEN KUNNALLISTEKNIIKKA 180 
PALVELURAKENN~KSET (KARKEA ARVIO) 50 
LIIKENNE {HENKILO- JA TAVARA-) 
YHTEENSA 465 

ASUKASTA KOHTI (MK/ASUKAS) 46 500 

KUST ANNUSTEN NYKYARVO 
PAAOMITUS 50 VUODELTA JA 
DISKONTTAUS So/oN (MK/ASUKAS) 46 500 

YHTEENSA (MK/ASUKAS) 

VERTAA ASUNTOJEN HINTOIHIN: 

VUOSITTAISET 
KUSTANNUKSET 

(MMKN) 

10 
7 .· 

10 
30 
57 

5 700 

104100 

n. 150 000 

KESKIV ALJYYDELLA 30 AS.K-M2/ASUKAS JA KESKIHINNALLA 5 000 MK/AS.K-M2 
ASUNTOKANNAN ARVO (MK/ASUKAS) 150 000 

ELl 6 KM:N ETAISYYDEN HINTA ON KARKEASTI SAMA KUIN ASUNTOJEN ARVO, 
JOLLOIN AO. ETAISYYSEROLLA A-VAIHTOEHDOSSA 10 000 ASUKASTA SAISIVAT 
ASUNTONSA (TAl KAKKOSASUNNON TAl MOKJN ESPANJASSA) ILMAISEKSI 

Kuva 4. Kahden vaihtoehtoisen s~jaintiratkaisun yhdyskuntataloudellinen vertailu. 
1161 
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Tehdyista tyornatka-analyyseista voidaan paatella, etta keskisuurten kaupunkien 
taydennysrakennusalueilla voidaan saavuttaa keskirnaarin 4 krn tyomatkaetaisyys. 
Uusi lahio tai tytarkaupunki voi taas sijaita paikassa, jossa etaisyys on 10 km tai 
enernrnankin. Syntyva 6 km ero aiheuttaa 10 000 asukkaalle noin 25 milj . rnk 
ylirnaaraisia matkakustannuksia vuodessa. Matkakustannusten lisaksi tulevat 
ylirnaaraiset tavarakuljetusten kustannukset, joten kaikkiaan liikenteen 
lisakustannukset kasvavat noin 30 rniljoonaan rnarkkaan vuodessa. Naiden 
lisakustannusten ohella huomioonotettavia ovat rnyos rnuut liikenteen aiheuttarnat 
haitat kuten melu ja paastOt. 

2.4 TOIMINTOJEN SIJOITTUMISEN V AIKUTUKSET 
ENERGIANKULUTUKSEEN 

SijaintipaatOsten vaikutuksia yhdyskuntien energiankulutukseen kasitelleen 
tutkirnuksen /9/ teoreettinen rnallivertailu osoitti energiankulutuksen kannalta 
edullisirnrnaksi taajarnaksi aile sadantuhannen asukkaan tiiviin kaupungin. 
Toirnintojen sekoitturninen tasaisesti koko kaupungin alueelle tai jakauturninen 
pieniin toirnintayksikoihin vahentaa energian tarvetta. Yrnpyran rnuotoisessa 
pienehkossa kaupungissa (aile 100 000 asukasta), jossa tyopaikat ja palvelut on 
keskitetty ydinkeskustaan, on liikenteen energiankulutus rnuita vaihtoehtoja 
pienernpi. Toirnintojen keskittarninen kaupungin reuna-alueille lisaa liikennetta ja 
kasvattaa keskirnatkapituuksia. Kaupunkikoon kasvaessa lisaantyy sellaisten 
rnallien edullisuus, joissa eri toirninnot ovat sekoittuneet keskenaan. Kaupunkien 
ornat, itsenaiset toirnintayksikot vahentavat liikenteen rnaaraa, eivatka rnallit ole 
siten yhta ruuhka-alttiita kuin keskustakeskitetyt rnallit. Suurissa taajarnissa, kuten 
paakaupunkiseudulla voi liikenteen osuus kasvaa suurirnrnaksi kayttOkustannusten 
aiheuttajaksi. Etaisyydet ja poikittaisliikenteen tarve kasvavat lisaten henkiloauton 
kayttOa. Seka teoreettinen rnallivertailu etta todelliset aluevertailut Suornessa 
puoltavat toirnintojen sekoittarnista keskenaan. 
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3 LIIKENNEJARJESTELMA 

3.1 LIIKENNEJARJESTELMAN KASITE/32/ 

Liikennejarjestelma koostuu niista fyysisista rakenteista ja laitteista seka 
kirjoitetuista saannoista, jotka mahdollistavat liikenteen Ja ohjaavat sita. 
Liikennejarjestelma voidaan jakaa kolmeen osaan: 

• fyysiset liikenneverkot 
• Wkenteen ohjaus- ja hallintajarjestelmat 
• liikennevalineet 

Fyysisen liikenneverkon osat puolestaan ovat: 

• tie- ja katuverkko: yleiset tiet, yksityistiet, kadut ja kaavatiet, kevyen 
liikenteen vaylat, pysakointialueet 

• rataverkko: juna, metro ja raitiovaunu 
• ilmatila seka lentokenttainfrastruktuuri 
• rnerivaylatja satamat 
• solmupisteet (terrninaalit) 

Liikenteen ohjaus- ja hallintajarjestelrnat kasittavat: 

• liikenteen informaatiojarjestelmat (viitoitus, opasteet, telematiikka) 
• liikenteen saantelyn (ajokiellot, nopeusrajoitukset, hinnoittelu) 

Liikennejarjestelma siis mahdollistaa liikenteen ja ohjaa sita. Liikenneverkot 
ulottuvat alueilta toisille, kaupungeista maaseudulle. Liikenneverkot eivat 
myoskaan rajoitu yksittaisen maan rajojen sisapuolelle vaan jatkuvat maasta 
toiseen. Nain on, koska liikennevaylan ja liikennepalvelujen kysynta ei useinkaan 
katso alueellisia tai valtakunnallisia rajoja. 

Talousalueiden erikoistuminen yhdessa liikennejarjestelrnien kehittymisen kanssa 
on johtanut maan sisalla eri alueiden valisen ja kansainvalisella tasolla eri maiden 
valisen kaupan ja tavaraliikenteen nopeaan lisaantymiseen. Myos ihrniset liikkuvat 
aikaisempaa kauemmas tyossa ja vapaa-aikana. 

3.2 AUTOISTUMISEN ONGELMA/1, 26, 31,33/ 

Suornessa noin 115 kotitalouksien kulutusmenoista kohdistuu liikenteeseen. 
Vuonna 1992 keskimaarainen paivittainen matkasuorite oli 51 km. Se on kasvanut 
vuodesta 1974 42% ja vuodesta 1986 22 %, lahinna sen vuoksi, etta liikkurninen 
on muuttunut henkiloauton kayttoa yha suosivammaksi. Vuonna 1974 suomalaiset 
tekivat paivassa keskimaarin 3 matkaa ja kayttivat niihin 1 h 13 min. Vuonna 
1986 kaytettiin matkoihin aikaa 1 h 10 min, vuonna 1992 1 h 17 min. Paivittain 
tehtyjen matkojen lukumaara seka matkoihin kaytetty aika ovat siis pysyneet 

17 



samoma, vaikka matkasuorite henkea kohden (km) on kasvanut yli 40 % 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 

Suurin kaupunkien liikenteeseen Suomessa viimeisen 30 vuoden aikana 
vaikuttanut yksittainen tekija on henkilOautotiheyden (autoa/1000 as.) ja 
henkiloautoliikenteen (henkilOkm) lahes kymmenkertaisturninen. Taloudellisilla 
taanturnillakaan ei ole ollut merkittavaa vaikutusta tahan kehitykseen ja myos 
tulevaisuudessa henkilOautojen maaran ja henkilOautotiheyden odotetaan 
kasvavan. 

Autoistumiseen liittyy aivan auton kayttoonotosta lahtien piirre, joka on toistunut 
monen muunkin teollisuustuotteen kohdalla: uudet keksinnot on otettu vastaan 
'luonnonilmioina', joihin yhteiskunnan on yksinkertaisesti vain sopeuduttava. 
Fordin T -mallin tultua markkinoille 1908 Outlook-lehti kirjoittikin: 
"Automobiilista on tullut melkeinpii viilttiimiittomyys: se on varmasti pysyvii 
liikkumisen muoto, johon yhteiskunnan on sopeuduttava ja jonka 
harkitsemattomalta kiiytoltii yhteiskunnan on suojeltava itseiiiin. "Ill 

Suomen autoistuminen oli osana elintason ja elamantavan muutosta. Vasta kun 
auton osuus henkilOliikenteesta ja kuljetuksista saavutti tietyn tason, kaynnistyi 
yhdyskuntarakenteen muutoksen ja auton kaytOn keha (kuva 5). Mikali auto on 
kayteWi.vissa, sita myos kaytetaan lahinna suuremman nopeutensa ja 
mukavuutensa vuoksi lisakustannuksiakin maksamalla. 

Polttoaineen hintaa ja kotitalouksien autonkayttOa tutkineen selvityksen mukaan 
/311 vasta pysyvat, suurehkot korotukset saavat autollisia kotitalouksia 
vahentamaan autonkayttoaan voimakkaammin (Jos polttoaineen hinta nousisi yli 
70 % eli 3-5 mk litralta, puolet kotitalouksista vahentaisi autonkayttoaan puoleen 
nykyisesta). Autoa pidetaan niin valttamattOmana ettei sen kayttOa vahenneta, 
vaan tuloja ollaan valmiita siirtamaan muusta kulutuksesta autonkaytOn 
kustannuksiin . 

Autolla etaisempikin kohde on helposti saavutettavissa. Autonkayttajan asunnot, 
tyopaikat, palvelut ja virkistys voivat sijaita kauempana. Etaisyyksien kasvaessa 
tarve kayttaa autoa kasvaa. Auton osuuden kasvaessa muut kulkuvalineet 
menettavat merkitystaan. 

Onko siis ihmisten halu kayttaa autojaan syyna asutuksen jatkuvaan hajauturniseen 
ja asuntojen ja tyopaikkojen valisten etaisyyksien kasvuun tai automarketien 
syntyyn, vai luovatko maa- ja kaavoituspoliittiset paatokset hajautusta? Edistaako 
autoa palvelevan tieverkon kehittaminen yha paremrnin autoistumista? 

llmeista kuitenkin on, etta nama kehityskulut etenevat yhdessa. Tama kehitys 
altistaa yhteiskuntamme ja ymparistOmme koville paineille. Naiden paineiden 
vahentamiseen voidaan pyrkia joko muuttamalla liikkumisen tapaa tai sen maaraa. 
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KORKEAMPI TEHOKAS .. . .. 
ELINTASO ELINKEINOELAMA 
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Kuvo 5. "Auton kiiyton kehii"./261 
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4YHDYSKUNTARAKENTEENJA 
LIIKENNEJARJESTELMAN VUOROV AIKUTUS 

4.1 ERILAISTEN LIIKENNEJARJESTELMARATKAISUJEN 
V AIKUTUS KAUPUNKIRAKENTEESEEN 

Liikennehankkeiden kaupunkirakenteellisia vaikutuksia tarkasteltaessa I 19/ 
esimerkkikohteina on kaytetty paakaupunkiseudun kolmea toisistaan poikkeavaa 
liikenneratkaisua: Lansivaylaa, Martinlaakson rataa ja Itametroa. 

Testikohteista voidaan pl:Ui.tella, etta raideliikenteeseen perustuva kaupunkirakenne 
on tiivis, paljon rakentamattornia, virkistyskayttOon soveltuvia alueita sisaltava, 
kustannuksiltaan taloudellinen ja kerrostalovaltainen. Tallaisessa 
kaupunkirakenteessa etaisyydet lahipalveluihin muodostuvat lyhyiksi. 
Raideliikenteeseen (rautatie tai metro) perustuva kaupunkirakenne toteutuu 
johdonmukaisesti, kun aluetta ei ole rakennettu ennen raideliikenneratkaisua. 

Moottoritiehen perustuvan kaupunkirakenteen peruspiirre on hajautuva kehitys. 
Kaupunkirakenne muodostuu molemrnin puolin moottoritieta ja etaalla siita 
sijaitsevista erillisista kaupunkiyksikoista. Rakentamattoman alueen maara on 
vahaisempi kuin raideliikenteeseen perustuvassa kaupunkirakenteessa, mutta 
samalla alueen asuntokanta on pientalovaltainen. Etaisyydet lahipalveluihin 
muodostuvat pidemmiksi kuin raideliikenteeseen perustuvilla alueilla. 

Liikennejarjestelmavalinta nayttaa olevan selvasti sidoksissa siihen, millaiseksi 
kaupunkirakenne muodostuu. Lansivaylan vaikutusalue on piirteiltaan 
henkiloauton kayttoa liikennevalineena suosiva. Martinlaakson radan 
vaikutusalueen maankaytto tukee joukkoliikenteen kayttoa. ltametron 
vaikutusalueen maankaytto ei ole yhta johdonmukaisesti muodostunut 
joukkoliikenteen kayttoa suosivaksi kuin Martinlaakson alueen maankaytto. 
Moottoritien ja ilmeisesti muidenkin leveiden liikennekorridoorien kahden puolen 
jatkuvan yhtenaisen kaupunkirakenteen muodostaminen on erittain vaikeaa. 

Moottoritie liittymineen aiheuttaa itsessaan pinta-alaltaan huomattavan 
aluevarauksen. Sen liikenteen aiheuttamat melu ja pakokaasupaastOt johtavat 
pyrkimykseen kaavoittaa moottontten lahialueet muuhun kuin 
asuntorakentamiseen. Moottoritie suunnitellaan tielaitoksen toimesta seudulliseksi 
vaylaksi, jonka liikenne on paaasiassa nopeaa pitkamatkaista liikennetta. Tasta 
johtuen moottoritien lahialueiden maankaytOn kytkeytyrninen itse moottoritien 
suunnitteluprosessiin on huomattavasti heikompaa kuin vastaavassa 
ratahankesuunnittelussa, jossa joukkoliikenteen jarjestaminen ja lahialueiden 
palveleminen ovat olennaisia suunnittelun lahtokohtia. Autoliikenteeseen 
perustuva liikennejarjestelma ei ohjaa ja sido maankayttoratkaisuja laheskaan niin 
paljon kuin raideliikenteeseen perustuva. 

Esimerkkialueiden tarkastelu 
yhdyskuntarakenteeltaan Ja 

osoitti raideliikenteeseen perustuvat alueet 
-kustannuksiltaan edullisiksi. Raideliikenne 
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joukkoliikennejarjestelman runkona tuo mukanaan sellaisia vaatimuksia 
maankaytolle, jotka ovat ohjaamassa kohti taloudellisia yhdyskuntaratkaisuja. 

Joukkoliikenteeseen perustuvan liikennejarjestelman vaikutuspiirin 
yhdyskuntakustannuksissa saavutettu saastO aiheutuu siita, etta kaupunkirakenne 
muodostuu tiiviimmaksi, jolloin kallista yhdyskuntateknista infrastruktuuria 
voidaan tehokkaammin hyodyntaa Myos liikkumiskustannukset muodostuvat 
joukkoliikenteeseen perustuvassa tiiviissa kaupunkirakenteessa pienemmiksi kuin 
autoliikenteen varaan rakentuvassa harvassa kaupunkirakenteessa. 

4.2 V AIHTOEHTOISTEN KAUPUNKIRAKENNEMALLIEN 
YHDYSKUNTAT ALOUDELLISET V AIKUTUKSET 

Espoon kaupunkirakenteen kehitysta ja sen yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia on 
arvioitu vaihtoehtoisten kaupunkirakennemallien avulla. /2/ Arviointi sisaltaa 
maanhankinnasta, asuntojen ja toimitilojen, liikenteen ja teknisen huollon 
verkkojen seka viheralueiden rakentamisesta, kaytosta, korjauksesta ja 
kunnossapidosta seka asukkaiden liikkumisesta aiheutuvat kustannukset. Lisaksi 
on arvioitu liikenteesta aiheutuva energiankulutus ja paastOt. Tarkasteltavia 
vaihtoehtoja on kolme: yleiskaavan mukainen rakenne, taydennysrakentarnista 
painottava tiivistamisvaihtoehto ja lansimetron rakentamiseen perustuva, myos 
taydennysrakentamista painottava vaihtoehto. Rakennettavan kokonaiskerrosalan 
maara on lahes sama kaikissa vaihtoehdoissa. V aihtoehdot poikkeavat toisistaan 
kerrosalan sijoittumisen, Ui.ydennysrakentamisen osuuden, talotyyppijakauman, 
tarvittavien verkostojen ja osittain palvelujen maaran seka liikenneinvestointien 
subteen. 

Rakennettavien alueiden kokonaiskustannukset ovat suurimmat 
yleiskaavavaihtoehdossa. Tiivistarnisvaihtoehdossa kustannukset ovat 40 vuoden 
ajalta 3,2 miljardia markkaa ja metrovaihtoehdossa 5,6 miljardia markkaa 
yleiskaavavaihtoehtoa pienemmat. Uusia maa-alueita tarvitaan 
yleiskaavavaihtoehdossa 1 600 hehtaaria, tiivistamisvaihtoehdossa 700 hehtaaria 
ja metrovaihtoehdossa vain 400 hehtaaria. Eniten asukkaiden liikkumisesta 
aiheutuu energiankulutusta ja paastoja yleiskaavan mukaisessa vaihtoehdossa, 
vahiten metrovaihtoehdossa. 

Tutkimus osoittaa, etta Espoon kaupunkirakenteen tiivistarninen on seka 
kustannusten etta liikenteen haittojen osalta selvasti yleiskaavavaihtoehtoa 
parempi. Aikaisemmin tehtyjen investointien (mm. liikenteen ja teknisen huollon 
verkot) taysimaarainen hyodyntaminen alentaa kaupunkirakentamisen 
kustannuksia merkittavasti. Tiivistamalla voidaan myos saastaa rakentamatonta 
luonnonymparistoa ja maa-alaa esimerkiksi virkistyskayttOon. Metron 
rakentaminen on suuri yksittainen investointi, rnutta se muodostaa vain pienen 
osan kaikista kaupunkirakentamisen kustannuksista. Metrovaihtoehtoon liittyva 
kaupunkirakenne on sns kokonaisuudessaan halvin, taloudellisin ja 
ymparistoystavallisin. 
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4.3 TEOLLISUUDEN SIJOITTUMINEN /211 

Teollisuuden sijoittumisella ja olemassaolevilla liikenneverkoilla on perinteisesti 
ollut voimakas yhteys. Vesistoilla oli ratkaiseva vaikutus teollisuuden 
sijoittumiseen vuosisadan alussa, mutta vuosikymmenien kuluessa tuo vaikutus on 
heikentynyt. Rautateiden vaikutus teollisuuden sijoittumiseen alkoi heiketa jo 
1950-luvulla, mutta se sililyi kuitenkin merkittavana 1970-luvulle asti. 
Rautateiden merkityksen vahentyessa korostui samanaikaisesti paateiden asema 
teollisuuden sijoittumiseen vaikuttavana tekijana. Koko Suomea koskeva 
taitekohta paateiden ja rautateiden valisessa suhteessa oli kuitenkin vasta 1980, 
noin 20 vuotta sen jalkeen kun teollisuuden kuljetuksista valtaosa siirtyi kiskoilta 
kumipyorille. Paateiden vaikutus teollisuuden sijoittumiseen on korostunut 1980-
luvulta Iahti en, ja tama kehitys nayttaa jatkuvan. Uusien paatieyhteyksien vaikutus 
on voimakkaimmillaan noin kymmenen vuotta tien rakentamisen jalkeen, mutta 
kaupunkien sisaantulo- ja ohitusteiden seka moottoriteiden vaikutus nayttaisi 
korostuvan varsin pian niiden valmistumisen jalkeen. 
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5 VUOROV AIKUTUKSESTA 
YMP ARISTOV AIKUTUKSIIN 

5.1 YMPARISTOV AIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 
(YVA) 

YmparistOvaikutusten arviointimenettelysta saadetyn lain /24/ tavoitteena on 
edistaa ymparistOvaikutusten arviointia ja yhtenaista huomioon ottamista 
suunnittelussa ja paatOksenteossa seka samalla lisata kansalaisten tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. Lain mukaisella ympdristovaikutuksel/a tarkoitetaan 
hankkeen tai toiminnan aiheuttamia valittornia ja valillisia vaikutuksia Suomessa 
ja sen alueen ulkopuolella: 

• ihrnisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyisyyteen 
• maaperaan, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, elioihin, seka naiden 

keskinaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen 
• yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja 

kulttuuriperintOon 
• luonnonvarojen hyodyntarniseen 

Ymparistovaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on selvittaa suunnitteilla 
olevien luontoon, rakennettuun ymparistOon seka yhteiskuntaan merkittavasti 
vaikuttavien hankkeiden vaihtoehdot, vaikutukset, haitallisten vaikutusten 
leviarnismahdollisuudet seka eri osapuolten kannat niihin. 

5.2 LIIKENNEJARJESTELMAN 
KAUPUNKIRAKENNEV AIKUTUKSET /23/ 

Kirjallisuusselvitysaineiston laajin osa-alue muodostui liikennejarjestelmien ja 
yksittaisten liikenneratkaisujen vaikutuksia maankayttoon ja 
yhdyskuntarakenteeseen kasittelevista selvityksista. Liikenteen ja maankaytan 
vuorovaikutuksesta seka kaupunkirakenteellisista ymparistovaikutuksista on siis 
olemassa huomattava maara tutkimusaineistoa. 

Liikennejarjestelman vaikutukset kaupunkirakenteeseen voidaan jakaa esim. 
vaikutustyypin tai vaikutuskohteen mukaan. Vaikutukset voivat olla valittomia tai 
valillisia, fyysisia, toiminnallisia, taloudellisia, esteettisia, ekologisia, psykologisia 
tai sosiaalisia, maarallisia tai laadullisia jne. Tassa yhteydessa rajataan vaikutukset 
niihin, jotka koskevat fyysista ja toiminnallista kaupunkirakennetta. 

Liikennejfujestelman kaupunkirakenteellisista vaikutuksista tyypillisimpia ovat: 

• alueen kayttotarkoituksen muutos (esim. asuinalueesta tyopaikka-alueeksi, 
viheralueesta liikenne- tai palvelualueeksi) 

• rakentamismaarien (tai -tehokkuuden muutos) muutos (esim. metroasemien 
kohdalla tehokkuuden kasvu) 
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• purkamistoimenpiteet ym. "saneeraus" -ja korjaustoimet uudisrakentamisen 
edellytyksena 

• toimintojen valisten suhteiden muutos (esim. yhteyksien paranerninen tai 
heikentyminen, eriytymisilrniot jne.) 

Muita mahdollisia vaikutuksia ovat: 

• muutokset suunnittelu- ja kaavoituspaatOksissa 
• toimintojen keskittyrninen (palvelut, tyopaikat) 
• muutokset vaestO- ja tyopaikkarakenteissa 
• suunnittelun ja toteuttamisen ajoituksen muutokset (esim. kaavoituksen ja 

kaavamuutosten vireillepano, rakentarnisjarjestys) 
• taloudelliset muutokset (esim. asuntojen hinnat, toirnitilojen vuokrat) 

Liikennejarjestelman vaikutus kaupunkirakenteeseen vo1 alkaa jo ennen 
toteutusta, jopa ennen suunnittelupaatosta. Nain kay, mikali jollakin taholla 
paatosta pidetaan niin todennakoisena, etta sen perusteella tehdaan muita 
rakentamista koskevia paatOksia, maanhankintoja jne. Hyva esimerkki ilmiosta on 
ns. odotusarvomaa, jonka yleisesti odotetaan tulevan kaavoitetuksi lahivuosina. 

Seuraavassa on esitetty muutarnia tyypillisia esimerkkeja liikennehankkeiden 
vaikutuksista yhdyskuntiin. 

5.2.1 Ohikulkutien vaikutukset taajamarakenteeseen /10, 13, 14/ 

Vaikka paateita oiottiin kylien liepeilla jo 1950- ja 1960-luvuilla, ohikulkutien 
kasite syntyi vasta 1970-luvulla, kun alettiin rakentaa enemman varsinaisia yhden 
taajaman ohittavia tiejaksoja. Suomessa on noin 200 taajamaa, joiden yhteyteen 
voidaan sanoa rakennetun ohikulkutien. 

Ohikulkuteiden on havaittu vaikuttavan voimakkaasti ohitettavan taajaman 
rakenteeseen ja elinkeinoeHimaan. Uusi, yrittajien rnielesta vilkas liikepaikka on 
uuden ohikulkutien lahin liittyma. Huoltoaseman ja auto-, rakennustarvike- ja 
huonekalukauppojen jalkeen sinne siirtyvat paivittaistavarakauppiaat, varsinkin 
jos myymalaa ollaan samalla muuttamassa halli- tai varastomyymalan suuntaan. 
Tassa vaiheessa vanha keskusta onkin menettanyt paaosan kaupallisesta 
vetovoimastaan. Lopullinen keskustan siirto sinetOidaan kunnallisen tai valtion 
virastorakennuksen siirtymisella uuteen paikkaan. Tama prosessi alkaa 
viimeistaan viiden vuoden kuluttua ohikulkutien valrnistumisesta. Paaosin se 
tapahtuu 20 vuoden aikana ja runsaassa 30 vuodessa se on ohi. Tallainen kehitys 
saastaa vanhan keskustan rakennuskantaa ja luo uudelle liiketoiminnalle tiloja, 
mutta samalla se mullistaa taajaman rakenteen ja saattaa merkita sita, etta 
ohituksella saadut edut on menetetty ja tarvitaan uusi ohikulkutie. 

Ohikulkutien vaikutuksesta lahikuntien kaavoituspaatokset vaikeutuvat. Kunnat 
kilpailevat keskenaan veronmaksajista, seka yrityksista etta asukkaista. Kilpailun 
vaikutuksesta uudisrakentamisen alueet (ensin kauppa ja teollisuus, myohemmin 

24 



myos asuntoalueet) SIJOittuvat ohikulkutielle pain, vaikka Ui.mansuuntainen 
hajautuva kehitys onkin taajamarakenteen kannalta epaedullista. 

Lisaksi liittymien uudet palvelualueet (esim. automarketit) synnyttavat 
laheisyyteensa liikenneongelrnia mm. lisaantyneen henkilOautojen kayton ja 
puutteellisen joukkoliikenteen palvelutason muodossa. 

Edella mainittuja vaikutuksia edistavia tekijoita ovat 

• ohitettavan taajaman suuri kasvunopeus 
• ohitustien suuri liikennemaara 
• lyhyt etaisyys ohituksen ja taajaman valilla 
• useat liittymat ohikulkutielle 
• nakoyhteys taajamasta ohikulkutielle 

Kunta voi kaavoituksella jossain maarin vaikuttaa ohikulkutien seurausten 
nopeuteen. Jos samanaikaisesti vaikuttaa monta muutosta edistavaa tekijaa, 
kaavoituksen rooli nayttaa kuitenkin jaavan vain hidastamiseksi. Jos edistavia 
tekijoita on vahan, kaavoituksella on mahdollista jopa estaa paaosa ohikulkutien 
kielteisista vaikutuksista. 

Hermann Knoflacherin mukaan /10/ toirnintojen etaantyminen asunnoista, ostos
ja teollisuuspesakkeiden muodosturninen kaupunkien ymparistoon ja koko alueen 
laajeneminen ohitusteiden myota luonnehtivat niin kaupunkimaisten kuin 
maaseutumaisten rakenteiden hajoarnista. Nain yhdyskuntarakenne leviaa kuin 
syopakasvain (kuva 6). Ymparistohaitat lisaantyvat kaikilla alueilla. 

5.2.2 KehavayHin toteuttamisesta aiheutuvat muutokset 
yhdyskuntarakenteessa 

Tampereen itaisen ohikulkutien toteuttamisen vaikutuksia tarkastelleen 
tutkimuksen /34/ mukaan hankkeesta aiheutuu muutoksia alueiden 
kayttotarkoituksiin, rakentarnistehokkuuksiin ja verkostojen maariin. Hankkeen 
arvioidaan siirtavan asutusta osittain kauemmaksi nykyisesta 
yhdyskuntarakenteesta kuin ilman tieta olisi tapahtunut. Tie edistaa 
kauppakeskusten sijoittumista liittymien lahialueille, ja kaupallisten palvelujen 
vahenernista asuntoalueilla ja keskustassa. 

Tiehankkeesta aiheutuu yhdyskuntakustannuksia mm. asuntoalueiden sijaintiin, 
valillisiin liikennejarjestelyihin ja asukkaiden liikkumiseen liittyen. 
Asuntoalueiden sijainnista aiheutuu 50 vuoden ajalta kytkentaverkkojen 
lisakustannuksia noin 9 miljoonaa markkaa ja liikennejarjestelyista noin 83 rnilj. 
markkaa. Koska paaosa alueen tyomatkaliikenteesta suuntautuu Tampereen 
keskustaan pain, ohikulkutiesta ei ole merkittavaa hyotya tyomatkaliikenteelle. 
Tien lahialueiden asukkaat ovat kokeneet tien aiheuttamat estevaikutukset erittain 
voimakkaina. 
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A 8 c 0 

v, 
Asuminen siirtyy ulommas 

Tie 

v2 
Tyopaikkoja siirtyy keskustaan 

Prosessi taajenee B:hen 

Uuden tiekapasiteetin 
tarve ~ . 

Asuinatueita C:n m{Xlrist6ha~oja 
ymptlrille 

Ohikulkutie 

Kaikissa omavaraisten joka paikassa 
rakenteiden k6yhtymistti. · 

· Ty6- ja ostospaikat· 
. keskittyvti.t ohitusteiden 
varsille 

Kuva 6. Nopeuden kasvun vaikutukset liikenteeseen ja 
yhdyskuntarakenteeseen.l 10/ 
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5.2.3 Moottoritie kahden kaupungin valilHi /28/ 

Valtatie 3 Helsingin ja Hameenlinnan valilla on Suomen ptsm yhtajaksoinen 
moottoritie. Sen jatkamisesta Tampereelle asti on tehty suunnitelmia ja paatOksia. 
On myos selvitetty miten kunnat ovat muokanneet maankaytOn suunnitteluaan 
tiehankkeen johdosta. 

Valin paatepisteissa Helsingissa ja Tampereella ei tiella ole ollut mainittavaa 
merkitysta kaupunkien kasvusuuntiin. Suurissa kaupungeissa on aina 
vaihtoehtoisia kasvusuuntia. Paatepisteiden valillii olevin kuntien kehityksesta 
voidaan yhteenvetona esittaa seuraavaa: 

• Moottoritien eritasoliittymat ovat alueita, jotka kunnat pyrkivat 
hyodyntamaan maksimaalisesti oman kuntansa kehittymisen takia. 

• Kunnat ovat keskenaan kilpailutilanteessa, mika tarkoittaa sita, etta kaikkien 
on ollut pakko kaavoittaa alueita eritasoliittymien laheisyydessa pysyakseen 
kilpailussa mukana. 

• Kestavan kehityksen mukaista suunnittelua ei ole toteutettu 
kilpailutilanteessa. 

• Maankayton suunnittelua ei ole toteutettu koko valtakunnan etua ajatellen, 
vaan kyseisen kunnan oman hyodyn kannalta. 

• Tielaitoksen rooli on tarkea kuntien maankayton kannalta, silla moottoritien 
linjaus ja eritasoliittymien lukumaara seka sijainti maaraavat kuntien 
maankaytOn pitkaksi ajaksi. 

5.2.4 Kauppakeskukset vastaan automarketit 

Tarkasteltaessa kaupan suuryksikoiden vaikutuksia kunnallistalouteen /12/ eroavat 
automarketit ja keskustassa sijaitsevat kauppakeskukset luonteeltaan selvasti 
totsistaan. Automarkettien aiheuttamat kunnallistaloudelliset menot (mm. 
kunnallistekniikan ja liikennealueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta 
aiheutuvat kustannukset) ovat keskustakohteisiin verrattuna keskimaarin kaksin
tai kolminkertaisia. Kun otetaan huomion myos suuryksikoista saatavat nettotulot, 
keskustoissa sijaisevien kauppakeskusten edut kasvavat entisestaan kiinteistOvero
ja maanmyyntitulojen vuoksi. 

Myos kauppakuolemien ja tyopaikkojen vahenemisen kautta syntyvien valillisten 
kustannusten vaikutus osoittautui tutkimuksessa merkittavaksi, etenkin 
vaikutusten kohdentuessa kauppayksikon sijaintikunnan ohella myos 
naapurikuntien puolelle. Osa kunnallistaloudellisista tulo- ja menoerista toteutuu 
jo hankkeen alkuvaiheessa, ja osa (kuten kiinteistOverotulot) vasta vahitellen. 
Asiakkaiden matkoihin kaupan suuryksikot (erityisesti automarketit) vaikuttavat 
siten, etta matkasuoritteet kasvavat. 
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5.3 LIIKENTEEN ENERGIANKULUTUS JA PAASTOT 

Useimmat liikenteen ja liikennejarjestelmien aiheuttamista ymparistOhaitoista ovat 
seurausta henkilO- ja tavaraliikenteen maaran kasvusta. Seuraavissa kuvissa on 
esitetty eri liikennemuotojen energiankulutus (kuva 7) seka paastOt 
liikennemuodottain (kuva 8). Naiden tietojen perusteella juna on seka 
energiatehokkain ja taloudellisin etta myos ymparistoa saastavin liikennemuoto./7 I 
Raideliikenteen laajempaa kayttOa jouk.koliikennevalineena rajoittaa Suomessa 
kuitenkin se, etta usein puuttuu riittava vaestOpohja kannattavan raidelinjan 
luomiseksi (kaupungit ovat suhteellisen pienia). 

Eri liikennemuotojen energian kulutus 

Vhden henkilon k1Nh:lla kulkema matka 

11,8km > 
'---'---------~ 

LI4~,S __ k_m ______________________ ~:> 

~m~C'Jemi!~'i!lb"!fft! ~~:; 114,3 km e a c a~ '--~-------------~:> 

Kuva 7. Eri liikennemuotojen energiankulutus./7/ 

, Paastot liikennemuodottain . . 

Liikennemuoto typen oksidit hiilimonoksidi hiilidioksidi hiilivety g/henkilokilometri 

henkiloauto, diesel 0,40 0,05 150 0,14 

henkiloauto, katalys. 0,40 0,60 180 0,06 Lii.hde: UIC Project 

linja-auto 1,00 0,10 76 0,04 
Report C6Z5 
Internalization of 

Juna, diesel 1,00 0,11 97 0,14 External effects in 

juna, sahko 0,04 0,00 12 0,00 Transportation, s. 71 . 

. lentokone 1 '13 2,13 227 0,52 

Hiilidioksidipaastojen maarat vaikuttavat ratkaisevasti kasvihuoneilmion kehittymiseen. 

Kuva 8. Paastot liikennemuodoittain. 171 

28 



Norjalainen Petter Nress on tutkinut kaupunkirak:enteen vaikutuksia 
liikennekustannuksiin ja liikenteesUi. aiheutuviin paastoihin. /30/ Nress on 
analysoinut tilastollisesti empiiristen tietojen pohjalta eri tekijoiden vaikutusta 
liikenteen energiankulutukseen. Seuraavassa esitetaan luettelo niista 
pohjoismaisista kaupunkirakennetekijoista, joilla on suurin vaikutus 
energiankulutuksen (ja samalla liikennekustannusten ja -paastOjen) vahenemiseen. 

• suuri asukastiheys seka koko kaupunkialueella etta sen osa-alueilla (jolloin 
myos suuri vaestOmaara ja hyva joukkoliikennejarjestelma) 

• asuntojen sijainti keskeisesti (tiheys kasvaa kohti keskustoja) 
• tyopaikkojen sijainti keskeisesti (tiheys kasvaa kohti keskustoja) 
• sinikaulustyolaisten (teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen palveluksessa 

olevien tyontekijoiden) pieni osuus 
• kaupungin (taajaman) ulkopuolelta tulevien tyossakayvien vahainen osuus 
• asuinalueiden lahipalvelujen suuri maara 
• tyopaikka-alueiden pysakointimahdollisuuksien vahainen maara Ja 

joukkoliikennetarjonnan suuri maara 
• seudullisesti hajak:eskittynyt asutus (kuvaa etaisten Ja omavaraisten 

"maaseututaajamien " osuutta vaestOsta) 

Suomalaisen tieliikenteen energiankulutuksen ja kaupunkirakenteen valisia 
yhteyksia tutkineen selvityksen /36/ mukaan matala tieliikenteen 
energiankulutustaso on kunnassa todennakoisempaa, jos 

• vakiluku tai taajaman vaestOn maara on suuri 
• taajamarajan pituus asukasta kohden on pieni 
• kaikkien rakennusten kerrosala taajama-alaa kohden on suuri 
• asuinkerrostalojen osuus asuinrakennuksista on suuri 

Toisaalta ehja kaupunkirak:enne ei vhlttamatta merkitse pienta henkiloautojen 
liikennernaaraa tai vahaista autoistumista ja siten matalaa energiankulutusta 
taajaman alueella. Siihen vaikuttavat myos muut tekijat. Tarkeirnpia niista ovat 
ilmastolliset olosuhteet, sijainti, liikenteellinen asema maassa, sosioekonomiset 
seikat seka toimintojen sijoittuminen ja lahiympariston tason ratkaisut. /33/ 

Suomalaisten lahteiden perusteella nayttaa silta, etta liikennejarjestelmiin ja -
hankkeisiin liittyvilla kaupunkirakenteellisilla vaikutuksilla on yllattavan suuri 
taloudellinen vaikutus. Vaikutukset syntyvat siita, etta tietty liikenteellinen 
ratkaisu muuttaa yhdyskuntien osa-alueiden valisia sijainnillisia 
edullisuussuhteita. Uusi rakentarninen pyrkii ohjautumaan alueille, joille ovat 
syntyneet hyvat liikenteelliset edellytykset. Tarna koskee yhta hyvin asumista, 
tyopaikkoja kuin palveluitakin. 
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5.4 LIIKENNEJARJESTELMAN ELINKAARIARVIOINTI /6/ 

Elinkaaritutkimuksella tarkoitetaan kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa 
maaritetaan tuotteen koko elinkaaren aikaiset kumulatiiviset kustannukset, 
energiankulutus ja ymparistOvaikutukset. Laskennassa otetaan huomioon kaikki 
tuotteen elinvaiheet, jotka tavallisimmin ovat valmistus ja tuotanto, kuljetus, 
kayttO ja havittaminen. 

Sovellettaessa elinkaariarviointia liikennejarjestelmaan jaetaan jarjestelma 
osatekijoihin, joita ovat liikennevalineet, liikenneinfrastruktuuri, energia ja 
liikenteen eri osapuolet (kuva 9). 

valmistus 

af??i huolto 

tuotanto g 
~ jakelu 

f, M-·-··-··-··-··-·-- - ··-··-··-·- - -· • - •: 
kayt~ovaihe 

; 

LIIKENNE
JARJESTELMA 

Liikenteen kysynta: 
liikennepalvelujen 
kayttaja 

~I Liikennetarjonta: 
liikennepalvelujen 

l tuottaja 
i--··-··-·····----··-··-··------··---··-·- ··' 

rakentaminen 

I /1'\ J 
kunnossapito' ~ 
~-

Kuva 9. Liikennejdrjestelmdn elinkaariarvioinnin osatekijdt. /6/ 

Tie- ja raideliikenteessa on useita eri liikennemuotoja, joiden osatekijoita ovat 
liikenneinfrastruktuuri, liikennevalineet ja kayttoenergia. Nama osatekijat voidaan 
jakaa elinkaarensa osalta tuotanto-, kayttO- ja havittamisvaiheeseen (kuva 10). 
YmparistOvaikutuksiltaan ja energiankulutukseltaan merkittavimmat elinkaaren 
vaiheet ovat ajoneuvon kayttovaihe ja kayttOenergian tuotanto. 

Y mparistOvaikutukset jaetaan ryhmiin kohdentumisen ja elinkaaren vaiheen 
mukaan. Tavallisimmin erotellaan kaikissa elinkaaren vaiheissa ilmakehaan, 
maaperaan ja vesistoon kohdentuvat paastOlajit seka jatekertyma. Merkitykseltaan 
ja maaraltaan suurimpia paastoja ovat polttoaineen tuotannon ja jakelun seka 
liikenteen aikana syntyvat ilmakehaan paasevat pakokaasu- ja haihtumapaastot. 
Melua tarkastellaan usein omana paastOlajinaan, Liikenteen paastoista aiheutuneet 
monenlaiset ymparistovaikutukset jaetaan tavallisesti yksilOtasolle ja 
Hihiymparistoon kohdentuviin (esim. valittomat terveyshaitat, rakenteiden 
likaantuminen ja rapaantuminen), paikallisiin (esim. pitoisuuksien kasvun 
aiheuttamat terveyshaitat), alueellisiin (esim. happamoituminen ja 
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rehevoityminen) ja globaaleihin (esim. kasvihuoneilmio ja yUiilmakehan 
otsonikato) ymparistovaikutuksiin. 

AJONEUVO 

POLTTOAINE 

INFRASTRUKTUURI 

Kuva 10. Tieliikenteen liikennemuotojen elinkaaren vaiheet /6/ 

Resurssien ja energiakulutuksen lisaksi lasketaan tavallisesti myos muut 
yhteiskunnalle aiheutuvat ns. hyvinvointivaikutukset (kuva 11). 

Resurssien kulutus 

• energia 

• materiaalit 

• tilankaytto 

Emissiot Hyvinvointi Talous 

• jatekertyma • terveysvaikutukset • kustannukset 

• nestemiiiset jatteet • ihmisoikeudet • maksuhalukkuus 

• kaasumaiset paastot • aluepoliittiset 

vaikutukset 

• lajien ja kulttuurien • melu-, tarina-, valo- • sosiaaliturva 

haviaminen ja sateilyemissiot 

• luonnon ja eHiinten oikeudet 

• tyoskentelyolosuhteet 

Kuva 11. Ympiiristovaikutusten arvioinnissa mukaan otettavia tekijoitii /61 

5.5 YHTEISKUNNALLISET V AIKUTUKSET 

YmparistOvaikutuksista yhteiskunnallista nakokulmaa on tarkasteltu 
kirjallisuusselvityksen ja asiantuntijahaastattelujen muodossa erillisessa samaan 
tutkimusohjelmaan kuuluvassa esitutkimuksessa. (YmparistOvaikutuksiltaan 
edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejarjestelma; Yhteiskunnallista 
nakokulmaa tarkasteleva esitutkimus, STAKES 1996) 
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6 YMPARISTOV AIKUTUKSILTAAN EDULLISIA 
TOIMINTATAPOJA JA -LINJOJA 

Kirjallisuudesta loydetyt toimenpiteet, joilla pyritaan vahentamaan 
yhdyskuntarakenteen ja liikennejlirjestelmien vuorovaikutuksesta aiheutuvia 
haitallisia ympliristovaikutuksia on seuraavassa jaettu niiden kohdentumisen 
perusteella neljaan paaryhmaan: yhdyskuntarakenteeseen, /iikennejiirjestelmiin, 
ohjausjiirjestelmiiiin ja ihmiseen kohdistuviin toimenpiteisiin. 

6.1 YHDYSKUNTARAKENTEESEEN KOHDISTUV AT 
TOIMENPITEET 

Kun yhdyskuntarakennetta taydennetalin, syntyy yleensa kustannussaast6ja, koska 
voidaan hyodyntaii jo tehtyja investointeja liikenteen ja teknisen huollon 
verkkoihin seka palveluihin. Yhdyskuntarakenteiden kehittarniseksi on lOydetty 
seuraavanlaisia toimenpiteita: /29/ 

• keskustojen elvyttaminen edistamalHi toirnintojen sekoittumista, 
hillitsemalla taajamarakenteen kasvua, parantamalla toirnintojen 
saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla ja liikennetta rauhoittamalla 

• taajamakaytavien, tyypillisesti tienvarsien asutusvyohykkeiden, 
hyvaksikayton tehostarninen mm. luomalla edellytykset linja- ja 
syottoliikenteelle 

• maaseututaajamien kylamaisyyden tukerninen 
• panostaminen yhdyskuntarakennetta monipuolistaviin uudishankkeisiin ja 

pieniin toteutusyksikoihin 
• eta- ja joustotyon lisaaminen 
• meluesteiden rakentaminen 
• aanieristeiden parantaminen 
• rasituksia kestavien materiaalien kaytto 

6.2 LIIKENNEJARJESTELMAAN KOHDISTUV AT 
TOIMENPITEET /29/ 

Liikennejarjestelrniin kohdistuvista toimenpiteista keskeisimpana on niihty 
liikenteen rauhoittarninen. Liikenteen rauhoittamiseksi kutsutaan kaikkia niita 
toimenpiteita, joilla vaikutetaan makroliikkuvuuden (ulkoiseen energiaan 
perustuva mekaaninen liikkuvuus) vahentamiseen ja mikroliikkuvuuden 
Ualankulku ja pyoraily) lisaantyrniseen. Talla pyritaan tomuntojen 
monipuolistumiseen ja viihtyisyyden ja turvallisuuden lisaantyrniseen. Liikenteen 
rauhoittamisen keskeisena elementtina on kavelykeskusta. Tarkeimpia liikenteen 
elementteja kavelykeskustoissa ovat: 

• liikennemuodot yhdistava matkakeskus 
• pysakointilaitokset suurten myymaloiden yhteydessa 
• pyoraliikenteen paavaylat 
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• virkistyksen paavaylat 

Tarkeita liikennejarjestelmia koskeva toimenpiteita ovat myos keskustojen ja 
niiden pysakoinnin saavutettavuuden parantaminen. Ne liittyvat Hiheisesti 
keskustojen vetovoiman lisaamiseen. Ulkoinen saavutettavuus riippuu kaikkien 
liikennemuotojen kulkuyhteyksien nopeudesta, matka-ajasta, kustannuksista ja 
miellyttavyydesta. Tahan liittyy myos pysakoinnin joustavuus keskustan 
katuverkossa. Sisaisen saavutettavuuden maaraavat pysakit, pysakoinnin 
SlJOlttuminen ja kulkuyhteydet. Sisaisen saavutettavuuden kannalta keskeisia 
toimenpiteita ovat kavelykeskustan, pysakointikatujen ja pysakointilaitosten 
kehittaminen seka liikkeiden aukioloaikojen vapauttaminen. Tiheavuoroisella 
keskustan joukkoliikenteen palvelulinjalla on mahdollista vahentaa ydinkeskustan 
sisaista henkilOautoliikennetta. 

Muita liikenneymparistOn kehittamiseen liittyvia toimenpiteita ovat: 

• kevyen liikenteen paavaylien kehittaminen 
• puurivistOjen ym. istutusten lisaaminen 
• pyorailyn turvallisuuden ja verkostojen kattavuuden parantaminen 

Seuraavassa on lueteltu viela joukko toimenpiteita, joilla on uskottu olevan 
ymparistOn kannalta edullisia vaikutuksia liikennejarjestelmiio. 

• julkisen liikenteen vaylien kehittaminen 
• joukkoliikenteen roolin vahvistaminen henkiloautoliikenteen, pyorailyn ja 

joukkoliikenteen joustavin kytkennoin (esim. park & ride -pysakointi, bike 
& ride -jarjestelyt) 

• kaupunkimoottorivaylien kebittaminen ( mm. moottorikadut) 
• linjaliikenteen peittavyyden rajoittaminen sellaiseksi, etta se mahdollistaa 

hyvan palvelutason 
• kutsuliikenteen kehittaminen 
• jakeluliikenteen ajosuoritteen vahentaminen tai siirtyminen sahkokayttOisiin 

ajoneuvoihin jakeluliikenteessa 
• liikennemuotojen sujuvuudeo priorisointi 
• kaiken liikenteen ja kaikkien liikennemuotojen kayttoasteen kasvattaminen 
• hinnoittelujarjestelman perustaminen ulkoisiin kustaonuksiin kayttaja 

maksaa ja hyotyja maksaa -periaattein 
• tyopaikkapysakoinnin rajoittaminen keskustoissa 
• kriittinen suhtautuminen uusiin vaylahankkeisiin 
• liikenteen ohjauksen kehitUiminen (mm. reaaliaikaiset joukkoliikenteen 

opasteet, joukkoliikenteen liikennevaloetuudet) 

6.3 OHJAUSJARJESTELMAAN KOHDISTUVAT 
TOIMENPITEET /8 , 29, 37/ 

YmparistOvaikutuksiltaan edullisia ohjausjarjestelmaan kohdistuvia toimenpiteita 
ovat lahinna yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun pddtokset seka 
liikennejdrjestelmien }a maankdyton suunnittelun yhteistyon parantaminen. 
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Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun paatoksia tehtaessa keskeisena tekijana on 
nahty kuntien keskinainen kilpailu hyvista veronmaksajista (niin asukkaista kuin 
yrityksistakin). Hallinnolliset rajat ovat omalta osaltaan lisanneet 
yhdyskuntarakenteen hajoamista. Yhdyskuntarakennetta ja liikennejarjestelmaa 
kehitettaessa olisikin lahdettava toimenpiteiden tarpeesta ja taloudellisuudesta, 
eika eri osapuolten nykyisista rahoituskehyksista. Tama tarkoittaa 
hankekokonaisuuksien ja yksittaisten hankkeiden rahoituksen jarjestamista niin, 
etta niiden toteutus voi tapahtua jarjestelman kannalta oikea-aikaisesti riippumatta 
siita kenelle (valtio, kunnat) hankekokonaisuus tai sen osa hallinnollisesti kuuluu. 

Liikenteen ja maankayton vuorovaikutteisella ohjauksella pyritaan suunnittelun 
yhteistyon parantamiseen. Tarkeita parannuskohteita ovat valtakunnantason ja 
paikallistason nakemysten yhteensovittaminen, kestavan kehityksen periaatteiden 
noudattaminen myos suunnittelua seuraavassa t01mmnassa seka uusien 
vuorovaikutuskeinojen ja -taitojen loytaminen liikenteen ja maankayton 
suunnitteluprosessissa. 

MaankaytOn ja liikenteen suunnittelun integroinnista on saatu kokemuksia 
Norjasta, /25/ jossa kaynnistettiin 1989, vastauksena kaupunkien tieliikenteen 
ymparistohaitoista aiheutuneeseen huoleen, kymmenen suurimman 
kaupunkiseudun liikenteen ja maankayton suunnitelmat, ns. TPlO-ohjelma. 
TPlO:n oli maara tuottaa kokonaisvaltainen suunnitelma maankayton, liikenteen 
infrastruktuurin ja julkisen liikenteen kehittamiselle alueellisella ja paikallisella 
tasolla. Paatavoitteena oli kehittaa yhtenaista liikenteen ja maankayton 
suunnittelua, joka vahentaisi au ton kayttoa ja kuljetustarpeita. 

TPlO-ohjelman ei onnistunut ohjata Norjan kaupunkisuunnittelua uusille raiteille. 
Epaonnistumiseen on useita syita. Ohjelman suureksi ongelmaksi osoittautui ettei 
koko hankkeen tarkein toimija, Norjan tielaitos, sitoutunut tuloksiin tai niiden 
toteuttamiseen. Muita syita olivat lisaksi hankkeen huono organisointi ( mm. 
hankeorganisaatioihin osallistuvien kannanotto-ongelmat, erilaiset taidot ja 
kiinnostuksen aiheet) seka piittaamattomuus tavoitteista (ymparistOtavoitteita 
muunneltiin paikallisten tarpeiden mukaisiksi eika niiden valisista ristiriidoista 
yleensa valitetty). 

Paatelmana Nmja kokemuksista voidaan todeta, etta uusien tavoitteiden ja 
prosessien tuominen liikennesektorille edellyttaa hallinnollisia uudistuksia, jotka 
mahdollistavat sen etta asianomaiset laitokset pystyvat vastaamaan ymparistOn 
asettarniin uusiin vaatimuksiin. Integroituun suunnitteluun paaseminen on 
mahdotonta jos tieliikenteen eri osilla (infrastruktuuri, julkinen liikenne) on 
erilaiset hallintojarjestelmat ja -tasot, eri rahoitusrakenteet, erilaiset suhteet 
poliittiseen prosessiin ja jos suunnitteluun osallistuvien tiedot, taidot ja ammatit 
ovat hyvin erilaiset. 
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6.4 IHMISEEN KOHDISTUV AT TOIMENPITEET 

Thrniseen kohdistuvat toirnenpiteet voidaan jakaa velvoituksiin, kieltoihin, 
suosituksiin ja valistukseen. MerkittavirnpHi. velvoituksiin liittyvia toirnenpiteita 
ovat rnaksut, tariffit ja verotus. 

Velvoitteisiin kuuluvia yrnparistOvaikutuksiltaan edullisia toirnenpiteita ovat rnm. 

• katutullit ja maksulliset vaylat 
• keskustapyslikoinnin rnaksujen korottaminen 
• joukkoliikenteen rnaksujen alentaminen 
• polttoaineveron nostarninen ja dieselveron alentaminen 
• ajoneuvoveron nostaminen 
• tyornatkojen verovahennysoikeuden poistaminen 

Kieltoihin kuuluvia toirnenpiteita ovat mrn. 

• keskustapysakoinnin rajoittaminen vain tietyille kayttajille 
• nopeuksien alentaminen ydinkeskustassa ja asuntoalueilla yrns. 
• ajoneuvojen kaytOn rajoittaminen keskustoissa tiettyina aikoina 

Suosituksiin kuuluvia toirnenpiteita ovat rnrn. 

• "kirnppakyytien" edistlirninen 
• eta- ja joustotyon edistarninen, etakokoukset 
• tietojen ja palvelujen tarjoaminen, hakerninen ja siirtaminen telernaattisesti 
• tyonantajien ja julkisen sektorin yhteistyo (bussiliput, tyopaikkakohtaiset 

bussit, vuorokayttO jne.) 

Eta- ja joustotyosta odotetaan uudenlaista ratkaisua kaupunkien ruuhkautuneen 
tyornatkaliikenteen aiheuttamiin haittoihin (tyomatkaliikenne edustaa Hilies 
kolrnannesta henkiloliikenteen kokonaisrnaarasta). Etatyoskentelylla tarkoitetaan 
perinteisen tyopaikan ulkopuolella - joko kodissa tai kodin Hihella sijaitsevassa 
teletuvassa tai alueellisessa satelliittitoimistossa - tapahtuvaa, useimmiten 
kehittynytta tieto- ja viestintatekniikkaa hyodyntavaa tyoskentelya. Joustotyossa 
on kyse uudenlaisesta tyon organisointirnallista, jossa joustetaan tyoaika, -rnatka ja 
rnuissa jarjestelykysyrnyksissa./4/ 
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Etatyolla on monia etuja liikenteen ja aluerakenteen kannalta. Tyontekijalta 
saastyy aikaa, energiaa ja rahaa. Han on vahemman altis . stressille ja 
liikenneonnettomuuksille. Etatyo mahdollistaa paremman joustavuuden perheen 
tarpeiden huomioonottamisessa. Tama puolestaan nostaa tyontekijan 
tyomotivaatiota ja tehokkuutta. Tyonantajilta vahentyy tarve toimistojen 
laajentamiseen. Yhteiskunnan ja ympariston kannalta on suotuisaa etta 
tyomatkaliikenteen ruuhkahuippuja voidaan tasoittaa, liikenteen paastbja vahentaa 
ja saastaa polttoaineeseen kaytettya energiaa. Lisaksi etatyon avulla voidaan 
parantaa sellaisten ihmisten tyollisyysnakymia, jotka eivat kykene tai halua 
matkustaa pitkia matkoja tbihin, tai jotka asuvat liian kaukana 
tyopaikkakeskuksista. Alueiden valinen tasapaino kohentuu./18/ 

PER IN TEIN EN 

[Biel -(] . 
[] D A~ . . 

asuntoalue keskusta tedepuisto 
(tyoo1ekijan koti) (satelliittitoi misto) (piiiikonttori) 

ETATYO 
~- ---- ---- --- ~ 

mial ~ A~ 
asuntoalue keskusta tiedepu isto 
(tyantekijan koti) (sateli ittitoimisto) (piHikonttori) 

Kuva 12. Tyomatkojen viiheneminen Osakan keskustan satelliittitoimistossa 
(NEC) tehtiiviin tyon ansiosta. Koska osa tyontekijoistii asuu aivan toisella 
puolella kaupunkia kuin piiiikonttori, piiiitettiin keskustaan perustaa 
satelliittitoimisto asiakaskontakteja varten. 131 

Uudenmaan laanin alueella arvioidaan olevan n. 150 000 potentiaalista 
etatyontekijaa. Vuosittain vottatsttn tyomatkaliikennetta vahentaa noin 
kuudellamiljoonalla edestakaisella tyomatkalla, mikali kukin potentiaalinen 
etatyontekija tyoskentelisi kotoa ki:isin vaikka vain yhden paivan viikossa. 
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Kaiken kaikkiaan etatyo on tana paivana viela marginaalinen ilmio. Suomessa 
arvioidaan olevan noin 150 000 etatyontekijaa (8,5 % tyossakayvista 
palkansaajista) /4/. Tutkimus Suomen tyossakayvan vaestonosan 
etatyopotentiaalista on kaynnistynyt 1.8.1996. 

Valistukseen kuuluvia toimenpiteita ovat mm. 

• joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen etujen esiintuonti 
havainnollistarninen 

• liikenteen haittojen esiintuonti ja havainnollistaminen 
• taloudellisen ajotavan opetus 
• ymparistOtietoisuuden lisaarninen 
• suunnittelukaytannon edistfuninen 

Kuvassa 13 on autoistumista ja yhdyskuntarakenteen hajoamista kuvaavan "auton 
kaytOn kehan" ymparille sijoitettu edella lueteltuja toimenpiteita, joilla pyritaan 
vahentamaan yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelmien vuorovaikutuksesta 
aiheutuvia haitallisia ymparistOvaikutuksia. 
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7 ARVIOINTIMENETELMIA JA -V ALINEITA 

7.1 LIIKENTEEN JA MAANKA YTON VUOROV AIKUTUST A 
KUV AA VIA MALLEJA 

Liikenteen ja maankayton ennustamisen malleja on kaytetty jo useita 
vuosikyrnmenia, mutta mallit olivat pitkaan erillaan. MaankayttO, eri toimintojen 
sijoittuminen maaraa vaylaverkkoa kayttavien matkojen suuntauturnista ja 
kokoluokkaa. Vaylaverkon muutokset vaikuttavat eri alueiden saavutettavuuteen 
ja siten siihen, rnissa maankaytOn kehittarnista tapahtuu. Perinteiset mallit 
koskevat sita, miten maankayttO synnyttaa matkoja ja rniten ne sijoittuvat. 
Uudernmissa rnalleissa on matkajakaumasta pyritty johtamaan vaikutuksia 
rnaankayttOon ja joissakin malleissa tarkastellaan vuorovaikutusten molernpia 
puolia. Tasta ketjusta on kuitenkin vahan tietoja, ja olevissa tiedoissa on paljon 
ristiriitoja./9/ 

Tielaitoksen "Liikenne ja maankaytto - projektissa" on testattu kahta 
vuorovaikutuksia kasittelevaa mallia: MEPLAN-malli, kohteena 
paakaupunkiseutu /27/ ja HLFM-malli, kohteena Kuopio /5/. 

7.1.1 MEPLAN /27/ 

Malli perustuu teoriaan, jonka mukaan liikenne on seuraus eri toimitilojen 
valisista taloudellisita vuorovaikutussuhteista. Liikenteen synty on seliteW.i.vissa 
taloudellisilla tekijoilla. Liikennejarjestelman tarjoama tavoitettavuus vuorostaan 
suuntaa liikennevirtoja ja vaikuttaa asukkaiden ja tyopaikkojen sijoitturniseen, 
rnuuttaen nain maankayttoa. 

Pal:ikaupunkiseudun kokeilukohteessa selvitettiin mita seurauksia eraiden 
suunniteltujen hankkeiden toteuttarnisella olisi. Kokeilun perusteella havaittiin, 
etta rnalli voidaan saada toimivaksi ja etta lahtotietoja on pal:ikaupunkiseudulla 
paljon ja kohtuudella saatavissa. Ennustettujen liikenne- ja maankayttOrnuutosten 
suunta perusennusteeseen verrattuna oli looginen. Mallit ja testit ovat kuitenkin 
koeprojektin lahtokohtien mukaisesti vain hypoteettisia ja suuntaa-antavia. 
Paakaupunkiseudun mallia on tarkoitus laajentaa siten, etta voidaan esittaa myos 
kohtuullisen luotettavat maaralliset arviot niista toimista, joita halutaan arvioida 
tai vertailla. 

On syyta olettaa, etta malli soveltuu myos sellaisten visioiden, 
ohjelmien arvtomtnn, jotka voivat muodostua seka 
maankayttoinvestoinneista ja l iikennepoliittisista toimista. 

7 .1.2 HLFM /5/ 

strategioiden tai 
liikenne- etta 

MEPLAN-malli ei Hihtotiedoille asetettavien vaatimusten johdosta sovellu alle 
50 000 ... 1 00 000 asukkaan paikkakunnille. Keskisuurten kaupunkien tarpeisiin on 
tutkittu HLFM-mallin kayttOa. Malli ennustaa liikennejarjestelmassa tapahtuvien 
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muutosten vaikutukset alueelliseen maankayttOon. Mallin maankayttoennuste 
perustuu tyopaikkojen jakautumiseen, tavoitettavuuteen liikenneverkolla 
(henkiloautot), eri toimintoihin varattuun maa-alaan (tai kerrosalaan) seka vaestOn 
ja tyopaikkojen palveluhakuisuuteen. Peruslahtokohtana on liikenneverkko, jossa 
kutakin aluetta kuvaa aluekeskus. Lisaksi liikenneverkkoon syotetaan 
paaliikennevaylat ja risteykset silla periaatteella, etta osa-alueiden valiset 
nopeimmat yhteydet ovat mukana. 

Useampien iteraatiokierrosten kautta malli pyrkii maankaytOn ja liikenteen 
valiseen tasapainotilaan, jossa maankaytOn alueellinen jakautuminen ja alueiden 
valiset matkat ovat tasapainossa ja vastaavat alueiden valisia lyhyimman reitin 
matka-aikoja seka linkkien liikennemaarHi.. 

Mallin soveltamisalueena oli Kuopion kaupunki. Tamakin malli saatiin toimivaksi 
ja sen ennustamat maankayttOmuutosten suunnat ovat loogisia. Malli antaa 
perustellut suuntaviivat tarkasteltaessa eri liikennejarjestelma- tai 
maankayttomuutosten vaikutuksia vaesto- ja tyopaikkakehitykseen. 

7.2 PAIKKA TIETOAINEISTOJEN HYV AKSIKA YTTO 

Liikennehankkeiden kaupunkirakenteellisia vaikutuksia arv10meessa 
tutkimuksessa 119/ on kehitelty paikkatietoaineiston hyvaksikayttOon perustuvia 
konkreettisia apuvalineita paakaupunkiseudun kaupunki- ja 
liikennesuunnittelijoiden kayttoon. Paakaupunkiseudulla kaytettavissa olevien 
kaupunkirakenteen eri piirteita kuvaavien paikkatietoaineistojen maara on 
huomattava ja tietosisaltO laaja. Niiden kaytOlle on olemassa hyvat edellytykset. 

Tutkimuksen esimerkkikohteiden: Lansivaylan, Martinlaakson radan ja ltametron 
linjojen yrnparille luotiin tarkastelualueiksi kahden kilometrin etaisyysvyohykkeet. 
Paikkatietojarjestelrnan avulla tutkittiin seuraavien orninaisuuksien rnuutoksia 
tarkastel ual ueilla: 

• rakennuskannan maara 
• rakennuskannan ika 
• rakentarnistehokkuus 
• rakentarnisen sijoittuminen 
• toirnipaikkojen sijoittuminen 
• kaavoitus ja rakennusmaavaranto 
• tyopaikat ja tyossakaynti 
• tonttien ja asuntojen hinta 
• kaupunkirakenteen kustannukset 

Tutkimuksessa kehitetyt uudet tarkastelutavat kohdistuvat yhdyskuntarakenteen 
fyysisiin, toiminnallisiin, ajallisiin seka taloudellisiin ulottuvuuksiin. Kehitetyille 
menetelmille on ominaista, etta niilla voidaan karttamaisesti osoittaa miten 
yhdyskuntarakenne ja liikennejarjestelma suhtautuvat totst.msa. Lisaksi 
menetelmien avulla voidaan mitata vaikutuksia lukuarvoina. Menetelmien 
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kayttokohteeksi on tarkoitettu uusien liikennejarjestelmien vaikutusten 
tutkiminen. 

TransCAD on erityisesti liikenteeseen liittyvan tiedon hallintaan, tuottarniseen, 
analysointiin ja esittarniseen kehitetty ohjelrnisto, joka perustuu Gis-Plus
paikkatietohallintajarjestelmaan. Ohjelmistoa voidaan kayttaa useilla eri 
liikennesuunnittelun ja logistiikan alueilla: 

• liikenneverkon suunnittelu ja analysointi 
• liikenteen sijoittelu eri reitinvalintamenetelmin 
• liikenteen ennustaminen 
• kuljetusten reititys ja aikataulutus 
• terrninaalien, varastojen ym. sijoittelu 
• rnaankayton ja liikenteen vuorovaikutus- seka yrnparistOvaikutustarkastelut 

seka onnettomuusanalyysit 
• markkina-analyysit, toimenpiteiden vaikutusanalyysit jne. 

7.3 YMPARlSTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMALLEJA 

7 .3.1 Kaupunkirakenteen aiheuttaman kokonaisenergiankayton 
ja paastojen arviointimalli EMICUS 

EMICUS laskee kaupunkirakenteen (lahinna asuntoalueen) 
kokonaisenergiankulutuksen ja paastot. Laskennassa otetaan erikseen huomioon 
seka rakennus- ja rakennusmateriaalituotantoon kuuluva energia ja em. 
tuotannossa syntyvat paastot etta rakennusten Uimmitykseen, sahkonkulutukseen 
ja liikenteeseen vuosittain kuluva energia ja naista toirninnoista syntyvat paastot. 
Lisaksi malli arvioi viela eri energiarnuotojen tuottamiseen ja kuljettamiseen 
kuluvan prirniiiirienergian ja vastaavat paastOt. 

Malli on yhdistelrna neljasta eri laskentarnallista: rakenteiden tuotantornallista, 
rakennusten energiantarvernallista, liikennernallista seka prirniiiirienergia- ja 
piiiistarnallista. Arviointirnallin kehittamisessa on ollut tarkoituksena tehda siita 
mahdollisimman helppokayttOinen. Lahtotietoina tarvitaan minirnitapauksessa 
ainoastaan alueen kokonaiskerrosala seka tyo-, koulu-, ja paivittaisostosmatkojen 
seka, rnuiden henki!Omatkojen ja tavaraliikenteen rnatkojen keskirnaaraiset 
matkapi tuudet. 

7.3.2 Asuntoalueiden ja yhdyskuntarakenteen ekologisen taseen 
arviointimalli ECOBALANCE 

Kestavan kehityksen rnukainen yhdyskuntarakenne voidaan yleispiirteisesti 
maaritella sellaiseksi, joka koko elinkaarensa aikana kuluttaa mahdollisimman 
vahan energiaa ja (etenkin uusiuturnattomia) luonnonvaroja seka aiheuttaa 
mahdollisimman vahan ihmiselle ja luonnolle haitallisia paastoja ja jatteita. 
Yhdyskuntarakenteen on oltava myos ihmisen kannalta toimiva ja viihtyisa seka 
taloudellisesti mahdollinen . 
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EcoBalance-rnallin avulla voidaan arvioida asuntoalueiden tai 
yhdyskuntarakenteen koko elinkaarensa aikana valittornasti ja valillisesti 
aiheuttarnat kokonaisenergiankulutus, rnuiden luonnonvarojen kulutus 
(rakennusmateriaalit ja polttoaineet), paastOt, jatteet ja kustannukset. 

Malli koostuu kolmesta osamallista: tuotanto, kiiytto ja liikenne. Ekologisella 
taseella on kuusi ulottuvuutta: 

• polttoaineiden kulutus 
• rakennusrnateriaalien kulutus 
• energian kulutus 
• paastOt 
• jatteet 
• kustannukset 

EcoBalance-malli sisaltaa kaikki yhdyskuntarakenteet: rakennukset, liikenne- ja 
teknisen huollon verkot seka viheralueet. Malli kattaa yhdyskuntarakenteiden 
koko elinkaaren alkaen rakennusmateriaalien ja polttoaineiden tuottamisesta 
jatkuen kaytOn ja yllapidon seka liikenteen kautta rakenteiden purkamiseen asti. 

USA:ssa, Oregonin yliopistossa kehitetty PLACE3S-menetelma on Emicus- ja 
EcoBalance-malleihin verrattava, rnutta laajempia aluekokonaisuuksia kasitteleva 
kaupunkisuunnittelun apuvaline./35/ 

7.4 MUITA ARVIOINTIMALLEJA 

Seuraavassa on esitelty esitutkirnuksen yhteydessa esille tulleita rnuita 
yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelmien keskinaisia vaikutuksia tai niiden 
ymparistOvaikutuksia kuvaavia malleja. 

EMME/2 on Suornessa laajalti kaytetty liikenneverkon analysointiohjelma, jolla 
tehdaan liikenteen sijoittelu liikenneverkkoon. Verkko rnuodostuu solmuista ja 
Iinkeista, jotka kuvaavat todellista liikenneverkkoa valitulla tarkkuudella. 
Liikenteen kysynta annetaan analysointiohjelrnaan matriisirnuodossa. Matriisi 
muodostuu laaditun aluejaon alueiden valisista autoliikenteen maarista. Ohjelrna 
hakee ne reitit, jotka rninirnoivat tienkayttajan kustannukset. Tuloksena saadaan 
Iiikenteen rnaara linkeilla, matka-ajat ja -pituudet seka liikenteen aiheuttarnat 
paastot. Ohjelma soveltuu myos joukkoliikenteen mallintarniseen. 

IMREL on yhdistetty liikenne- ja sijoittumismalli sijoittumisvaikutusten 
arviointiin. Mallia hyodynnetaan tutkittaessa pitkan aikavalin vaikutuksia 
asutuksen sijoittumisessa ja liikenteessa kun liikennejarjestelmaa muutetaan. 
IMREL - mallin tulokset kuvaavat muutoksia kulkumuotovalinnoissa, matka
ajoissa ja -pituuksissa seka asuntojen ja tyopaikkojen sijoittumisessa. Malli antaa 
kuvan myos siita, kuinka liikennejarjestelman kehiWiminen voi johtaa kasvaviin 
pendelointieUiisyyksiin. 
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LIISA 95 on Suomen tieliikenteen pakokaasupaastOjen laskentamenetelma. 
Jarjestelma soveltuu erityisesti aluekohtaisten paastolaskelmien ja skenaarioiden 
tekemiseen ympariston paastokuormitusten ja liikennepoliittisten ratkaisujen 
arvioinnissa. 

llmatieteen laitoksella kehitetty maantieliikenteen paastojen leviamismalli CAR 
sisaltaa osamallit paastOjen ja meteorologisten tietojen kasittelyyn seka leviamisen 
ja kemiallisen muuntumisen arvioimiseksi. Mallia kaytetaan mm. kaupunki- ja 
yhdyskuntasuunnittelussa. 

Tieliikennemelun laskentamalli on laadittu Pohjoismaiden yhteistyona ja siHi 
kayttavat kaikki Pohjoismaat. Mallin avulla voidaan laskea tieliikenteen 
ekvivalentti A-painotettu aanenpainetaso seka taajamissa etta niiden ulkopuolella. 
Laskentamalli sopii sellaisenaan yksittaisen paikan tai paikkajoukon melutilanteen 
selvittamiseen. Laajojen alueiden melutilanteen selvittamisessa se on huomattavan 
tyolas kaytettavaksi. 

Yhteispohjoismaisen raideliikennemelun laskentamallin avulla voidaan 
maarittaa juna- ja metroliikenteen yrnparistOonsa aiheuttama melu. Menetelma on 
tarkoitettu meluntorjunta- ja suunnittelutyota varten. Laskentamalli sopii 
sellaisenaan yksittaisen paikan tai paikkajoukon rnelutilanteen selvittamiseen. 
Laajojen alueiden melutilanteen selvittamisessa se on huomattavan tyolas 
kaytettavaksi. 

DANSIM on Suomessa kaytetty lentomelualueiden laskentaohjelma. 
Laskentamenetelma kayttaa lahtOtietoina lentokoneiden tyyppia, nousuissa ja 
laskuissa kaytettyja reitteja, nousujen ja laskujen maaraa seka ajankohtaa. 
Tuloksena mallista saadaan halutun meluarvon mukaiset lentomelun samanarvon 
kay rat. 

Muita malleja: 

• IV AR, liikenteen paastOjen leviaminen 
• GIS/GRAPHSERVER, reitinvalinta 
• LCA-mallit, elinkaarianalyysit 
• HUTSIM 

Liikenteen ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutusta seka ymparistovaikutuksia 
kuvaavia arviointimalleja on tutkittu tarkemmin omassa osaselvityksessaan 
(Liikenneministerion tutkimusoh jelma: ymparistovaikutuksiltaan edullinen 
yhdyskuntarakenne ja liikennejarjestelma. Arviointimenetelmien ja -valineiden 
maarittely) . 
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7.5 MUITA ARVIOINTIMENETELMIA 

Edell a mainittu jen yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelman vuorovaikutusta ja 
ymparistovaikutuksia kuvaavien mallien lisaksi voidaan vaikutusten arviointiin 
kayttaa mm. seuraavia menetelmia: 

• asukashaastattelutja -kyselyt 
• asiantuntijahaastattelut (esim. kunnan edustajat) 
• eri alojen arviointimenetelmat (esim. yhdyskuntataloudelliset 

arviointimenetelmat, tilastolliset analyysit) 

Asukashaastatteluiden avulla saadaan tietoa esirn. alueen asukkaiden liikkurnisesta 
ja liikennekayttaytyrnisesta. Kunnan edustajilta saadaan arvtotta esim. 
kaavoituksen kautta tapahtuvasta liikennejarjestelman ja yhdyskuntarakenteen 
kehiWirnisesta. 
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8 KEHITTAMIS- JA TUTKIMUSEHDOTUKSIA 
KOSKIEN YHDYSKUNT ARAKENNETTA JA 
LIIKENNEJARJESTELMAA SEKA NIIDEN 
YMPARISTOV AIKUTUKSIA 

Nyky-yhteiskunnassamme auto hallitsee liikkumista. Tama ei ole kuitenkaan 
luonnonlaki, vaan tietylle elamantavalle ja aikakaudelle ominainen ilmio. Se tulee 
muuttumaan ja sita voidaan pyrkia muuttamaan. Mikaan uusi toimenpide ei 
kuitenkaan yksin tuo muutosta. Ei ole olemassa yhta mallia, jota noudattamalla tai 
kehittamalla luotaisiin uusi elamantapa. 

Kestavan kehityksen tavoitteiden kannalta liikennetarpeen vahentamista pidetaan 
tarkeana ja se koskee niin henkiloliikennettii kuin tavarakuljetuksiakin. 
Yhdyskuntarakenteen edelleen hajoamisen estamisen lisaksi joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen kehittamista pidetaan tarkeina. Samoin katsotaan, etta tulee 
pyrkia toimintojen sekoittamiseen ja valttaa niiden erottelua. Asunnot ja tyopaikat 
tulee sijoittaa Iabelle toisiaan ja niiden maarien tulee olla toistensa suhteen 
tasapainossa. Tyossakayntialueita tulee suunnitella hallitusti yhtena 
kokonaisuutena, kuntarajoista riippumatta. Uusien epaitsenaisten lahioiden tai 
tytarkaupunkien perustamista ja sita kautta uuden liikennetarpeen synnyttamista 
on valtettava. Nain maa-alaa saastetaan luonnolle, energiaa ja luonnonvaroja 
kulutetaan vabemman ja haitallisia paastOja aiheutetaan vahemman. 

Mutta onko henkilOautoliikenteen vahentamiselle olemassa todellisia 
mahdollisuuksia? Voiko autoa olla kayttamatta? 

Yhtena perussyyna autoriippuvuudelle voidaan oikeutetusti pitaa lansimaisen 
ihmisen mukavuudenhalua. Joukkoliikennevalineiden ja kevyen liikenteen kayttoa 
ei koeta eri syista "mahdolliseksi". Tarkea kehitystehtava olisikin keinojen 
/oytdminen tdmdn henkiloauton kdyttoon perustuvan liikennekulttuurin ja 
asenteiden muuttamiseksi jalankulkua ja joukkoliikennettd suosivaksi, tai ainakin 
joukkoliikenteen kdytOn ja henkiloautoliikenteen tasavertaistamiseksi 

Hermann Knoflacherin /10/ mukaan tasavertaisuus joukkoliikenteen ja 
autoliikenteen valilla merkitsee yhta pitkaa matkaa kotoa pysakointipaikalle kuin 
pysakille, paasya joukkoliikennevalineella yhta Iabelle kohdetta kuin autolla, 
joukkoliikenteen varustelun, mukavuuden jne. nostamista. Kaytannossa tama 
merkitsee pysakoinnin siirtamisUi kaduilta yhteistalleihin. Naiden kanssa sarnalle 
etaisyydelle on rakennettava usein kulkevien joukkoliikennevalineiden pysakit 
(kuva 14). Pyorateiden jatkuvalla lasnaolon arsykkeella houkutellaan pyorailyyn, 
samoin jalankulkuvyohykkeilla kavelyyn. 

Vaihtoehtoisena ja ehka myos realistisempana kehityspolkuna liikennetarpeen 
vahentl:irniselle pidetaan liikenteen mahdollisen kasvun suuntaamista 
henkilOautoliikenteen sijasta joukko- ja kevyeen liikenteeseen. 
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Houkuttelevuus 

Asu(lnon tal ty(Jpaikan titlrellti 

_.- . _ . J alankulku j-liikenteeseen 
- -- Jalankulku autolle 

Kohteen ja ympdristtJn optimointiongelma (KNOFLA.CHER. 1981) 

Nykyinen yhdyskunta-ja liikennejtlrjestelmtt palrottaa ihmisen ktlyttamttan autoa. Se 
sljaltsee aarimnu:Jisen houlcuttelevasti asunnon ja ty(Jpaikan aaressa, usein sen hou
lcuttelevuusaste on 100 %. Joukkoliikenne lculkee kaukana, usein keskelltl autoistu
nutta ja/anlcullcuautiomaata. Ntlissa oloissa ihminen ei juuri voi valttya auton 
ktlyttJlta. 

Autoton ymptiristo tekee ktivelyn~----
·houkuttelevaksi · \/;,, ',\\ ~ukuttelevuus 

.-------., ~ \ " 
Katualue · \ '\ 

Asun~?' kqhtaamispaikkana \ "-. 
1 i J-vtiline \ . "-
li ' ........_ 

' ' ..... ..._ 

asema 
- ·- ·-· Jalankulku j-liikenteeseen 
--- Jafankulku autolle 

Jarjestelnu:Jn optimointi (KNOFLACHER. 1981) 

Aito valinnanvapaus auton ja joukkoliikenteen vali/la merkitsee vahinttlinkin stta, 
etttl molemmista on soma ettllsyys lhmisen kailddin toimintoihln, lcuten asumiseen, 
ty(}htJn ja vapaa-alkaan. KaytanntJssa ttimtJ tarlroittaa autottomia asuinaluelta ja 
keslcusautotalleja, jotka oval vahintaankin somalia ettlisyydella lcuin pysakki. Ttlmtt 
on nimenomaan vtJhlmmtJisvaatimus, jos ihmlnen otetaan todellisena o/entona, eila:J 
suunnittelun tai liikennepolitiikan lcuviteltuna hahmona. 

Kuva 14. Auton kiiytoll ja jouk.koliikenteen /w ukuttelevuus./101 
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Kitjallisuusselvityksen Hihdeaineiston suurimman osa-alueen muodostivat 
selkeasti maankayton ja tieliikenteen vuorovaikutusta selvittaneet tutkimukset. 
Muiden liikennemuotojen (esim. raideliikenteen) ja maankaytOn 
vuorovaikutuksesta on olemassa huomattavasti vahemman tietoa. Tiehankkeiden 
ja maankaytOn vuorovaikutusprosessin alkupaa, liikennehankkeiden toteuttamisen 
jalkeiset valittOmat vaikutukset tunnetaankin melko hyvin. Sen sijaan prosessin 
etenernisesta on selkea tiedon, tutkimuksen ja ymmarryksen puute. Tarvitaan 
tietoa keinoista, joilla yhdyskunnan rakennetta hajoittavan liikenteen ja 
maankaytOn vuorovaikutuksen suuntaan voidaan vaikuttaa ja siita miten eri 
osapuolia saatetaan toimimaan siten, etta ihmisilla on mahdollisuus valita 
uudenlaisia tapoja olla ja liikkua. 

Seuraavassa on esitetty muutamia edella matmtusta kirjallisuudesta poirnittuja 
esimerkkeja yksityiskohtaisemmista ongelmista, joihin kaivataan vastauksia. 

• Mitka ovat rahoitusohjauksen mahdollisuudet vaikuttaa yhdyskuntarakenteen ja 
liikennejarjestelmien ymparistOystavallisyyteen ? 

• Onko mahdollista luopua nykyisesta tiukasta sektoroituneesta rahankaytosta ja 
siirtya kaupunkiseudun ja koko yhteiskunnan kannalta taloudelliseen ja 
tehokkaaseen alueelliseen rahanjakoon liikennejarjestelmia suunniteltaessa ? 
Tama tarkoittaa hankkeiden ja hankekokonaisuuksien jarjestarnista niin, etta 
niiden toteutus voi tapahtua jarjestelman kannalta oikea-aikaisesti riippumatta 
siita, kenelle (valtio, kunnat) hanke hallinnollisesti kuuluu. 

• Kuinka liikenteen ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa paastaisiin 
tilanteeseen, jossa suunnittelua tehdaan ihmisten ja ympdriston, ei 
liikennevaylien ja yksityisautoilun ehdoilla ? 

• Kuinka ymparistOtekijat saatatsun tasavertrusma mukaan uusien 
liikennehankkeiden kannattavuuslaskelmiin (aikasaastOjen yliarvostuksen 
ongelma)? 

• Miten voitaisiin parhaiten tukea monitieteista tutkimusta ja en alojen 
(maankaytOn, liikenteen, ympariston) suunnittelun yhteistyota? 
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TUTKIMUSAIHEITA 

Joukkoliikenteen suosiminen ja henkiloautoliikenteen vahentaminen 

I. Miten liikenteen erilaiset hinnoittelu- j a verotuspolitiikat vaikuttavat ihmisten 
asuinpaikan ja kulkumuodon valintaan 

• Tyomatkojen verovahennysoikeus (esim. vaikutukset yksityisautoiluun, jos 
vain joukkoliikenteelHi tehdyt matkat olisivat vahennyskelpoisia) 

• Voidaanko asenteita muuttaa joukkoliikennetta suosivammaksi, ja 
saadaanko asennemuutokset pysyviksi (esim. vaikuttavatko 
edulliset/ilmaiset bussiliput ja polkupyorat autonkayttoon, ja jos vaikuttavat, 
muuttuvatko asenteet joukkoliikenteen kaytttia suosivimmiksi vai 
palataanko kokeilun jalkeen alkuasetelmaan). 

2 . Joukkoliikennekadut ja yleensakin eri kulkumuotojen priorisointi tietyilla 
alueilla 

3. Etatyon mahdollisuudet ja haas teet 

4. Miten voidaan parhaiten vaikuttaa liikennemuotojen valiseen tyonjakoon ? 
Mitka ovat eri toimenpiteiden hyodyt ja haitat ? 

5. Miten pitkalle liikenteen haittoja kannattaa vahentaa yhteiskunnan 
hyvinvoinnin lisaamiseksi ? Mitka ovat liikenteen haittojen vahentamisen 
hyodyt ja kustannukset ? Minkalainen toimenpidevalikoima on optimaalinen ? 

Liikenteen ja maankayton vuorovaikutus 

1. Liikennehankkeiden pitkan aikavalin vaikutukset 

Liikennejarjestelmien rahoitus 

1. Liikennesektorin rahavirtojen (verot, maksut, valtionavut) jarjestaminen 
kuntien ja valtion valilla 

2. Alueellisen rahanjaon kehittaminen (keinoja luopumiseksi sektoroituneesta, 
vain yhta yhdyskuntarakenteen ja liikennejarjestelman suunnittelun osa-aluetta 
kerrallaan koskevasta rahanjaosta kokonaisvaltaiseen alueiden suunnittelun 
rahoitukseen) 

3. Kuntien j a valtion rooli liikennejarjestelman kehittajina ? 
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Kustannusvastaavuus 

1. Miten liikenteen ja kunnallisteknisten verkkojen kustannusvastaavuus toteutuu 
? (voidaanko haja-asutusalueelle muuttavilta peria nykyisUi. korkeampia, 
todellisia kustannuksia vastaavia verkkomaksuja, vaikutukset) 

2. Tyomatkaliikenteen verovahennysoikeus (tietyn pituuden ylittavien 
tyomatkojen verovahennysoikeuden poistamisen vaikutukset) 

Kuntarajojen merkitys 

1. Miten voidaan edistaa yhteistyota kuntarajojen yli ? 

2. Miten suuri merkitys kuntarajoilla on ollut liikenteen ja yhdyskuntarakenteen 
suunnittelussa ja suunnitelrnien toteuturnisessa ? 
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Laivaliikenteen ymparistoplHistot. Liikenneministerion julkaisuja 27/1992. 

Liikenne, asuminen ja yhdyskunnat - Ehdotus tutkimuksen jarjestamisesta. 
Liikenneministerion julkaisu ja 44/1994. 

Liikenne ja yhdyskuntarakenne 2010. Liikenneministerion julkaisuja 36/1994 

Liikennejarjestelman ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutusta kasitteleva 
tutkimusohjelma. Liikenneministerion julkaisuja 23/92. 

Liikennepolitiikan ymparistovaikutusten arviointi: Esiselvitys; Liikenneministerion 
julkaisuja 18/1994. ISSN 0783-2680. 

Liikenteen ulkoiset haitat ja vaylakustannukset huomioonottava hinnoittelu. 
Liikenneministerion julkaisuja 4/1995. 

Liikkumiskustannusten muutosten vaikutuksista liikenteeseen ja talouteen: 
MEPLAN liikenne/maankayttomallin sovellus paakaupunkiseudulla. 
Liikenneministerion julkaisuja 1811994. ISSN 0783-2680. 

Matkakeskus liikenteen palvelupaikkana. Liikenneministerion julkaisuja 41/1995. 

Moottoriajoneuvojen kulutus ja paastOt kaupunkiliikenteessa. Liikenneministerion 
julkaisuja 42/1994. 

Pohjolan kolmion ymparistOvaikutusten arviointi. Liikenneministerion julkaisuja 
4/1996. 

Polkupyoraonnettomuuksien vahentaminen. Liikenneministerion julkaisuja 25/1995 

Pyorailypoliittinen ohjelma. Liikenneministerion julkaisuja 20/1993. 

Pyorailyn kaksinkertaistumisen hyodyt ja haitat. Liikenneministerion julkaisuja 
21/1993 

Suomen liikcnneinfrastruktuuri 2010. Liikenneministerion julkaisuja 15/1995 
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Uusi julkinen liikenne - kaupunkien raideliikenne. Liik:enneministerion julkaisuja 
37/1992. 

Ymparistovaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejarjestelma. 
Ehdotus esitutkimuksik:si ja hankkeiksi. Liikenneministerio. Mietintbja ja muistioita 
B:l8/96. 

II 



YMPARISTOMINISTERION JULKAISUJA. 

Ajankohtaista kaupunkiymparistoprojektista Euroopassa. Selvitys eurooppalaisista 
kaupunkiympariston parantarnisprojekteista. Ymparistt:irninisterio, alueidenkaytt:in osasto 
9/1995. 

Alueidenkaytto ja yhdyskunnat vuonna 2017 - kehityskuvan taustamuistiot. 
Y mpliristt:irninisterio, alueidenkaytt:in osasto 5/1993 . 

Joukkoliikenne kaavoituksessa. Ymparistorninisterio, alueidenkaytt:in osasto. Opas 3 
1995. 

Kaavoitus ja rakentaminen. Kestava kehitys; Ymparistorninisterio, kaavoitus- ja 
rakennusosasto 2 93. 

Kauppakeskus Zeppelin in vaikutukset Oulun seudulla. Y mparistoministerio, 
alueidenkayton osasto, tutkimus 1 1994. 

Kauppakeskusten vaikutustutkimus. Ymparistorninisterio, Kauppa- Ja 
teollisuusministerio, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. Moniste 1992. 

Kaupunkiseudun liikennejarjestelma, yksityiskohdista toimenpidekokonaisuuksiin; 
Y mparistorninisterio, liikenneministerio, Suomen kuntainliitto, Tielaitos, VR; luonnos 
29.3.1994. 

Keskustojen kehittaminen kauppapaikkoina; Ymparistorninisterio, kaavoitus.- ja 
rakennusosasto. Tyoryhmaraportti 17/1991. 

Kestavan kehityksen esteet ja mahdollisuudet kunnan maankayton suunnittelussa. 
Ymparistoministerio, alueidenkayton osasto 2/1995. 

Kestavan kehityksen toteuttaminen rakenteeltaan erilaisissa yhdyskunnissa -
Esiselvitys. Ymparistorninisterio, alueidenkayton osasto 7/1995. 

Kymmenen eurooppalaista kaupunkia. Liikennejarjestelmien kuvaukset. 
Y mparistoministerio, alueidenkayt6n osasto 11/1990. 

Lentomelu ja alueidenkayton suunnittelu. Ymparistorninisterio, alueidenkayton osasto 
3/1993. 

Liikenteen ja maankayton vuorovaikutusmallit; Ymparist6ministerio, kaavoitus- ja 
rakennusosasto 1991. ISBN 951-47-1339-7. 

Liikenneturvallisuus kaavoituksessa. Y mparistorninisterio, kaavoitus- ja 
rakennusosasto. Opas l 1992. 

MaankaytOn suunnitteluun soveltuvat ohjelmistot. Y mparistoministerio, 
alueidenkayton osasto I I 1991 . 
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Pohjoismaisia kavelykeskustoja. YmparistOministerio, alueidenkaytOn osasto. Selvitys 
5 1994. 

Paakaupunkiseudun liikenteen ymparistopoliittiset tavoitteet. Ymparistoministerio, 
kaavoitus- ja rakennusosasto. Tyoryhman raportti 2/1990. 

Suomalaisia kavelykeskustoja. Ymparistoministerio, alueidenkaytOn osasto, selvitys 
23/1996. 

Teollisuuden ymparistovaikutukset ja kaavoitus. Y mparistOministerio, 
alueidenkaytOn osasto 8/1991. 

Yhteistyo kaupunkikeskustojen kaupan kehittamisessa. YmparistOministerio, 
alueidenkaytOn osasto 5/1995. 

Ymparistovaikutusten arviointi lahiympariston suunnittelussa. YmparistOministerio, 
alueidenkayton osasto 6/1995. 

YmparistOvaikutusten arviointi, YV A '94 -tyoryhman mietinto. 
Ymparistoministerio, YSO, mietinto 65/1992. 
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YTV:N JULKAISUJA 

Arvioita tietullien vaikutuksista liikenteeseen ja maankayttoon MEPLAN
koemallin mukaan; Paakaupunkiseudun yhteistyovaltuuskunta, julkaisusarja C 1993:26. 
ISSN 0357-5454. 

Espoonlahden ostosmatkatutkimus, ennen ja jalkeen kauppakeskus Lippulaivan 
avaamisen. Paakaupunkiseudunjulkaisusarja B 1995:2. 

Paakaupunkiseudun kasvihuonekaasupaastojen vahentamisohjelma. Urban C02 -
projekti. Paakaupunkiseudun julkaisusarja C 1995:8. 

Paakaupunkiseudun kasvihuonekaasupaastOjen vahentamisohjelman toimenpide
ebdotusten vaikutusten arviointi. Urban C02 - projekti. Paakaupunkiseudun 
julkaisusarja C 1995:9. 

Paakaupunkiseudun liikennejarjestelma 2020. Paakaupunkiseudun julkaisusarja A 
1994:1. 

Paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunnitelma 2020. 
Liikennejarj estelmaluonnokset. Paakaupunkiseudun julkaisusarja B 1992: 10. 

Paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunnitelma 2020. Visio 4 I YM:n tyoryhma 
Mauri Heikkonen ym. & Finnmap Oy. Paakaupunkiseudunjulkaisusarja B 1991:12. 

Paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunnitelman vaikutusarviokehikko; 
Paakaupunkiseudun yhteistyovaltuuskunta 1991. 

Paakaupunkiseudun yleisten teiden meluntorjuntaselvitys. Paakaupunkiseudun 
julkaisusarja B 1990:13. 

Paakaupunkiseudun maankayton muutossuuntien liikenteellinen tarkastelu. 
Paakaupunkiseudun ju lkaisusarja C 1990: 16. 
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TIELAITOKSEN JULKAISUJA 

Alempiasteisen tieverkon strategiat; tienpidon kohdentumisen vaikutukset 
asutukseen. Luonnos 21.10.1996. Tielaitoksen selvityksia 1996. 

Henkiloliikennetutkimus 1992. Tielaitoksen selvityksia 58/1993. 

Liikennejarjestelmasuunnitelma, Hihtokohtia, suunnitelman laatiminen, 
raportointi; Tielaitos, Liikenneja tieverkko-ohje 1996, luonnos 24.4.1996 

Ohitusteiden vaikutukset, esitutkimus; TVH 713239, 1983 ISBN 951-46-5645-8. 

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

Taajamakeskustojen ohikulkuteiden selvitys, luonnos 8.3.1994; Tielaitos, tienpidon 
suunnittelu . 

Tampereen iHiisen ohikulkutien sosioekonomiset vaikutukset. Tielaitoksen 
selvityksia 59/1994. 

Tiehankkeiden sosioekonomisten vaikutusten arviointi. Arviointimenettelyn selvitys. 
Tielaitoksen selvityksia 48/1992. 

Tien uudelleenrakentamisen vaikutukset kylien elinvoimaan. Esimerkkina Lahti
Orim;:tttila -tieyhteys. Tielaitoksen selvityksia 28/1996. 

Tietullit ja kiinteat tienkayttomaksut; Tielaitoksen selvityksia 35/1991 

Tietullit ovat paras tapa verottaa liikennetta. Tulevaisuuden nakymia 2/1992. 
Tiehallitus-Tutkimuskeskus, 1992. 

TIELAITOKSEN Liikenne ja Maankliytto (Sl) -tutkimusohjelman julkaisuja 

Liikenne ja maankliytto, esiselvitys. Tielaitoksen selvityksia 24/92 

Ohikulkutie ja taajama, tutkimus eraiden ohikulkuteiden vaikutuksesta 
taajamarakenteeseen. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto. Rakennetun 
ympariston tutkimuslaitos, julkaisu B 22 1992. 

Liikenteen ja maankayton vuorovaikutus vt 3:lla valilla Helsinki-Tampere. 
Tielaitoksen sel vityksia 65/1992. 

Kouvolan pohjoisen ohikulkutien vaikutukset maankliyttoon. Tielaitoksen selvityksia 
66/1992. 

IS 



Liikenteen ja maankayton kirjallisuustutkimus, kirjallisuutta aihepiireittain. 
Moniste 1992. 

MEPLAN- esiselvitys, liikenteen ja maankaytOn vuorovaikutusmalli. Tiehallituksen 
sisaisiajulkaisuja 4111992. 

Liikennevaylan vaikutukset lahiympariston yhdyskuntarakenteeseen, vt 3 valilla 
Helsinki-Tampere vuosina 1970, 1980 ja 1985. Tielaitoksen selvityksia 22/93 

Pietarsaaren keskustauudistus, saavutettavuuden ja vahittaiskaupan analyysi. 
Tielaitoksen selvityksia 54/93. 

HLFM-maankayttomalli, toimintaperiaatteet ja suomalainen sovellusesimerkki. 
Tielaitoksen selvityksia 69/93. 

Liikennemelu; seminaarimoniste 1993. 

Tietoja suunnittelusta ja toteutetuista meluesteista, moniste 1993. 

Liikenteen ja maankayton vuorovaikutus, kirjallisuusreferaatteja. Tielaitoksen 
sisaisia julkaisuja 43/1993. 

Syyt yritysten sijoittumiseen liikenteellisten solmukohtien laheisyyteen. Tielaitoksen 
selvityksia 511994. 

Liikenteen vaatima energia ja kaupunkirakenne. Tielaitoksen selvityksia 9/1994. 

Kestava kehitys ja kaupunkirakenne - urbaani palapeli. Tielaitoksen selvityksia 
15/1994. 

Liikenteen ja maankaytOn vuorovaikutus, vaikutusten arviointia 
paakaupunkiseudun MEPLAN- koemallilla. Tielaitoksen selvityksHi 17/1994. 

Liikenne palvelee ja muuttaa yhdyskuntaa 
vuorovaikutus. Tielaitoksen selvityksia 18/1994. 

maankayton ja liikenteen 

Meluntorjunta ja tieymparistorakenteet kaupunkikuvassa, tutustumismatka 
Ranskaan ja Espanjaan. Tielaitoksen selvityksia 26/1994. 

Kaupunkimoottorivaylan utopiat. Tielaitoksen selvityksia 36/1994. 

Taajamakeskustojen ohikulkuteiden liikenneturvallisuus ja ymparistOon 
sopeuttaminen. Tielaitoksen selvityksia 3711994. 

Liikenne ja taajamarakenne. Tielaitoksen selvityksia 40/1994. 

Ajatuksia liikenteen ja maankayton suunnitteluun. Tielaitoksen selvityksia 44/1994. 
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Liittymahakuiseo maankaytoo syooyttama liikeooe. Tielaitoksen selvityksUi 55/1994. 

Taajamarakenoe ja autoistumiseo aika. Tielaitoksen selvityksia 6111994. 

Tieliikeoteeo eoergiaokulutukseo ja kaupuokirakeoteeo valisia yhteyksia, 
esiselvitys. Tielaitoksen selvityksia 10/1995. 

Uudeo liikeooevaylao syooyttama liikeooe. Tielaitoksen selvityksia 13/1995. 

Pyorailyo edistamioeo Euroopassa, esimerkkeja ja kokemuksia. Tielaitoksen 
selvityksia 33/1995. 

Auton yhdyskuota - maaokaytoo ja liikeoteeo selvityksia. Tielaitoksen selvityksia 
35/1995. 

Visio tiiviista moottorikadusta. Tielaitoksen selvityksia 42/1995. 

Alueideo kehittamioeo ja tieosuuooittelu. Tielaitoksen selvityksia 48/1995. 

Vaylieo ja maaokaytOo suuooitteluo vuorovaikutus. Tielaitoksen selvityksia 49/1995. 

Polttoaioeeo biota ja kotitalouksieo autonkaytto. Tielaitoksen selvityksia 73/1995. 

Ohikulkutieo vaikutukset Heioolao kaupuokiseudulla. Tielaitoksen selvityksia 
9111995. 

Kaupuokiseudut ja liikkumineo. Yhteiskuntasuunnittelu 4/1995. 

Tieliikeoteeo energiankulutus ja kaupunkirakenne, yhteyksia eri kokoluokan 
taajamissa. Tielaitoksen selvityksia 14/1996. 

Liikennejarjestelman suuooittelu kehittyvassa maaseututaajamassa, esimerkkina 
litin kunnan Kausalan taajama. Tielaitoksen selvityksia 22/1996. 

Taydentava uudistamioeo, mahdollisuuksia maankayton ja liikenteen kestavaan 
vuorovaikutukseeo kaupuokiseudulla. Tielaitoksen selvityksia 23/1996. 

Strategisen vaikutusarvioionio kehittamioeo. Tielaitoksen selvityksia 30/1996. 

Eurooppatie El8-hankkeen ymparistopoliittinen analyysi. Tielaitoksen selvityksia 
45/1996. 

Liikennejarjestelmao suunnittelu ja maankaytto, kolme nakokulmaa. Tielaitoksen 
sisaisiajulkaisuja 16/1996. 

Autoton kaupuoki? Maankayton ja liikeoteen selvityksia. Tielaitoksen selvityksia 
51/1996. 
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Joukkoliikennekaupunki, vertailutietoja 1995. Kuopion kaupungin julk:aisu ER 
1996:1 

Aineistoa autoistumisesta ja autottomuudesta. Kuopion kaupungin julkaisu ER 1996:2 

Kestava kehitys alueellisessa kehittamistyossa. Tielaitoksen selvityksUi 59/1996. 

Liikennejarjestelmasuunnitelma - LahtOkohtia - Suunnitelman laatiminen -
Raportointi. Tielaitoksen julkaisuja 1996. 

Liikenteen ja kaavoituksen koordinointi Suomessa. COST 332, moniste. 

llmestymassa Hihiaikoina 

Yhdyskuntarakenne ja liikennejarjestelma eri kokoisissa suomalaisissa 
kaupungeissa. 

Paivittaistavarakaupan sijoittumisen vaikutukset liikenneverkolle. 

Maankaytiin muutokset tien lahialueilla. 

Liikenne ja kaupunkirakenne, Eurooppalaisia esimerkkeja. 

Haja-asutus ja liikkuminen. 

Parempi kaupunkikeskusta. 

Meplan-liikenne/maankayttiimallin laaj entaminen U udellamaalla. 

Selvitys pyiirailyn mahdollisuuksista joukkoliikenteen liityntaliikennemuotona. 

Taajamien liikennesuorite, energiankulutus ja paastiit. 

TIELAITOKSEN Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset (Sll) 
tutkimusohjelman julkaisuja 

Liikenteen ja talouselaman vuorovaikutus. Kirjallisuuskl:Ui.nnoksia ja -referaatteja. 
Tielaitoksen sisaisia julkaisuja 38/1994. 

Uusia nakokulmia liikennesektorin ymparistopolitiikkaan. Kirjallisuuskaannoksia 
ja -referaatteja; Tielaitos 8/1995. 

Suomalaisten paivittaiset toiminnot ja liikkumistarpeet. Tielaitoksen selvityksia 
70/1995 . 

Liikennepolitiikkaa etsimassa. Tielaitoksen selvityksia 71/1995. 
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Liikenteen optimaalinen nopeus- onko sellaista? Tielaitoksen selvityksia 77/1995. 

Liikennesektorin strateginen suunnittelu Suomessa. Tielaitoksen selvityksia 7811995. 

Voidaanko henkiloautoliikennetta vahentaa? Tielaitoksen selvityksia 92/95, TIEL 
3200367 

Parjaisimmeko vuoden 1970-tieverkolla. Tielaitoksen selvityksia 12/1996. 

TIELAITOKSEN YMP ARISTOJULKAISUJA 

Ekologinen ymparistoluokitus tiensuunnittelussa; Tielaitoksen tutkimuksia 3/93, 
TIEL 3100010 

Kestava kehitys tiensuunnittelussa - esimerkkina Savonlinnan ohikulkutien 
suunnittelu; Tielaitoksen selvityksia 2/96, TIEL 3200371 

Kestavan kehityksen toteutuminen liikenteessa; esiselvitys; Tielaitoksen sisaisia 
julkaisuja 17/94 (Tk) 

Liikenneympariston kokeminen, kvalitatiivinen analyysi Klaukkalan, Kuhmon ja 
Rantasalmen muuttumisesta; Tielaitoksen tutkimuksia 1/93, TIEL 3100006 

Liikenneympariston tilaselvitys, melu/ vesialueiden merkitys melun leviamisessa 
seka tien vaikutusalueen asukasmaarat; Tiehallituksen sisaisiajulkaisuja 47/92 (Kk) 

Luonnonolojen seuranta tiensuunnittelussa; Tielaitoksen selvityksia 9/91, TIEL 
3200009 

Maaseudun uusien elinkeinojen liikennetarpeet; Tielaitoksen selvityksia 61195, TIEL 
3200336 

Meluesteet ja puisen meluesteen malli; Tielaitoksen selvityksia 12/93, TIEL 32000139 

Mikkelin ohikulkutien vaikutusten jalkiseuranta; Tielaitoksen selvityksia 68/95, 
TIEL 3200344 

Moottoriliikennetien vaikutukset Pernajanlahden linnustoon, ymparistovaikutusten 
jalkiarviointi; Tielaitoksen tutkimuksia 2/95, TIEL 3100017 

Paikallis-yvan ABC-opas; Tielaitoksen sisaisiajulkaisuja 9/94, TIEL 4000060 

PakokaasupiHistOt erityyppisilla teilla; Tielaitoksen julkaisuja 1990, TIEL 703605 

Rengasmelu ja paallysteet; Tielaitoksen selvityksia 6/90, TIEL 703616 
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Suomalaisten paivitHiiset toiminnot ja liikkumistarpeet; Tielaitoksen selvityksia 
70/95, TIEL 3200346 

Suurten liikennejarjestelmahankkeiden vaikutus kaupunkien kehitykseen; 
Tielaitoksen selvityksia 40/1996, TIEL 3200408 

Teista aiheutuvien ekologisten muutosten arviointi teiden esisuunnittelussa, 
esitutkimus; Tielaitoksen julkaisuja 1990, TIEL 703607 

Tielaitoksen ymparistojulkaisut 1990-1996. Tielaitoksen sisaisia julkaisuja 32/1996. 

Tielaitos kestavalla tiella. Tielaitoksen ymparist6politiikka ja ymparistopaamaarat 
2005. Tielaitoksen ymparistoohjelma 1996. 

Tieliikennemelun mittaaminen, opas, Tielaitoksen selvityksia 42/94, TIEL 3200167 

Tieliikenteen melun ja pakokaasujen terveys- ja viihtyisyyshaittojen arviointi; 
Tielaitoksen sisaisiajulkaisuja 8/92, TIEL 4000010 

Tieliikenteen pakokaasupaastot; Tielaitoksen ohjeita 1990, TIEL 703611 

Tieliikenteen paastojen haittojen kustannukset; Tiehallituksen sisaisia julkaisuja 
3/93, TIEL 4000007 

Tieliikenteen tarina; Ymparistoohjeita 1991, TIEL 2150006 

Tienpito ja kestava kehitys, alustava tarkastelu; Tielaitoksen sisaisia julkaisuja 21/94, 
TIEL 4000069 

Tienpidon ymparistohaasteet ja Tielaitoksen toimintalinjat. Tielaitoksen 
ymparist6vuoden juhlaseminaari. Tielaitoksen selvityksia 49/1996. 

Vahemman melua, opas tiensuunnittelijoille; Ymparistoohjeita 1991, TIEL 2150005 

Yleissuunnittelun ja yleiskaavoituksen yhteenkytkenta; Tielaitoksen selvityksia 6/91, 
TIEL 3200006 

Yleisten teiden liikennemelu, otantaselvitys; Tielaitoksen selvityksia 27/92, TIEL 
3200082 

Yleisten teiden ymparistOn tilan selvitys, luontoymparistO ja rakennettu ymparisto/ 
Luonto, Maisema, Kulttuurihistoria, Taajamaymparistot; Tielaitoksen selvityksia 
12/93, TIEL 400030 

Yleisten teiden ympariston tilan selvitys, ilmanlaatu; Tielaitoksen selvityksia 76/92, 
TIEL 3200128 

Yleisten teiden ympariston tila, taajamat; Tielaitoksen selvityksia 8/96, TIEL 
3200377 
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Ymparistovaikutusarviot paasuuntaselvityksissa; Tielaitoksen selvityksia 11191, 
TIEL 3 2000 16 

Ymparistovaikutusten arviointi paatoksenteon apuvalineena tiensuunnittelussa; 
Tielaitoksen selvityksia 14/94, TIEL 3200292 

Ymparistovaikutusten arviointimenettely, kokeilu tiehankkeissa I; Tielaitoksen 
sisaisiajulkaisuja 9/93, TIEL 4000027 

Ymparistovaikutusten arviointimenettely paikallisissa tiehankkeissa, Tielaitoksen 
selvityksia, 10/1993, TIEL 3200137 

Y mparistovaikutusten arviointimenettely tiehankkeiden suunnittelussa; 
Y mparistoohjeita 1992, TIEL 2150007 
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VR:N JA RA TAHALLINTOKESKUKSEN JULKAISUJA 

Das Synergiekonzept Stuttgart 21. Was ist eigeotlich Stuttgart 21. DB Projekt 
Stuttgart 21. Esitteita. 

Heinolao asemanseutu. Kehittamissuuooitelma 1995. Tekninen palvelukeskus, 
arkkitehtitoimisto Harri Halsti. 

Itaradat Tarveselvitys. Aluerakenteelliset vaikutukset. Liikenneministerio, 
Valtionrautatiet 1992. 

ltaradat- Tarveselvitys. Kysyntaennusteet. Finnmap Oy. Helsinki 1992. 

Itaradat- Tarveselvitys. Tekninen selvitys. Liikenneministerio, VR. Helsinki 1992. 

Raideliikeooe ja rnelu. VR 

Ratainvestoinnio yhteiskuntataloudellinen kannattavuus. Helsinki 1996 

Rataosan Toijala-Turku sahkoistarnisen yhteiskuntataloudellinen vaikutusselvitys. 
Ratahallintokeskus. Helsinki 1996. 

Rataverkko 2000. VR 

Tulevaisuuden asernat. VR 2012 

Vali 2012. Kattavaja palvelukykyinen kansalaisten liikenneverkko V ALI 2012. 

Ymparistolle ystavallisempaan liikeoteeseeo. VR 
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LIITE 2. L YHYIT A TIIVISTELMIA KESKEISESTA AlliEESEEN 
LITTTYV AST A KIRJ ALLISUUDESTA 

Autoalan keskusliito ry, Autoliitto ry, Autotuojat ry, Neste Oy, Oljyalan keskusliitto 
ry. Tieliikenne ja ymparistO. 
Julkaisussa tarkastellaan tieliikenteen liikenne-ennusteita, paastOjii, piiiistOjen hallintaa 
sekii kierratystii li ikenteessa. 

Harmaajarvi, I. Espoon kaupunkirakenteen kehitys. Osa 3. 
Kaupunkirakenneanalyysi. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio. 
Espoon kaupungin painatuskeskus. Espoo 1992. 49 s. + liitt. 42 s. 
Tutkimuksessa arvioidaan Espoon kaupunkirakenteen kehitysta ja sen 
yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia vuosina 1990-2030 vaihtoehtoisten 
kaupunkirakennemallien avulla. Arviointi sisaltaa maanhankinnasta, asuntojen ja 
toirnitilojen, liikenteen ja teknisen huollon verkkojen seka viheralueiden rakentarnisesta, 
kiiytosUi, korjauksesta ja kunnossapidosta seka asukkaiden liikkurnisesta aiheutuvat 
kustannukset. Lisaksi on arvioitu liikenteesHi aiheutuva energiankulutus ja pi:UistOt. 
Tutkimus osoittaa, etta on edullista tiivistaa nykyista kaupunk:irakennetta uusien alueiden 
kayttoonoton sijaan. 

Harmaajarvi, Lahti, Rauhala, Ronkii. Ekologinen lahiouudistus. Kestavan 
kehityksen periaatteen mukainen korjaus- ja lisarakentaminen suomalaisille 
asuntoalueilla. Ymparistoministerio, yhdyskuntasuunnittelu- ja 
rakennustutkimuksen neuvottelukunta. Julkaisu 4 1994. 
Tutkimuksen mukaan ekologisella lahiouudistuksella on teknisia, taloudellisia, 
toirninnallisia ja sosiaalisia tavoitteita. Lisarakentaminen on yksi tehokkaimrnista 
keinoista lahestya ekologista rakentarniskulttuuria. Raportti perustuu kansainvalisiin 
kokemuksiin ja esimerkkeihin. 

Jantunen Jutta. Suomalaisen yhdyskunnan suuntaaminen kestavan kehityksen 
polulle yhdyskuntarakennetta, energiataloutta, kunnallistekniikkaa ja liikennetta 
muuttamalla. VTT Tiedotteita 1703. Espoo 1995. 
Tutkimus selviWia, rnitka tekijat ovat kestavan kehityksen liihtOkohtina, ja rnita kaikkea 
tulee nivoa yhteen, jotta kestavalle kehitykselle luotaisiin mahdollisimman hyvat 
edellytykset. Naita ominaisuuksia on arvioitu tutkimuksessa kehitetylla ekotaseella. 
Kohdealueena on Riihimiiki. 



Kalenoja H. Henkiloliikennemuotojen vertailu: elinkaarianalyysi ja ominaiset 
ltiiyttoalueet. Lisensiaatin tutkimus. Tampereen Teknillinen korkeakoulu, liikenne
ja kuljetustekniikka. Tampere 1996. 
Tutkimuksessa on vertailtu eri liikennemuotojen energiankulutusta ja paast6ja 
ilmakehaan seka tutkittu eri Iiikennemuotojen soveltuvuutta eri kysyntatilanteisiin. 
Tavoitteena on ollut maarittaa eri Iiikennemuotojen koko elinkaaren aikaiset paast6t ja 
energiankulutus. Liikennemuotojen soveltuvuutta erilaisiin tarkoituksiin on tutkittu 
optimoinnin ja yksittaisten kulkumuodon valintaan vaikuttavien tekijoiden avulla. 

Kaupunkiseudun liikennejarjestelman suunnittelu. Yksityiskohdista 
toimenpidekokonaisuuksiin. Liikenneministerio. Helsinki 1994. 
Ohjeita ja suuntaviivoja kaupunkiseudun liikennejarjestelman suunnitteluun. 

Kivilaakso, E. Sijaintipaatosten vaikutukset yhdyskuntien energiankulutukseen. 
VTT Tiedotteita 709. Espoo 1987. 
Yhdyskunnan tulevaan energiankulutukseen voidaan vaikuttaa jo maankayton 
suunnittelun yhteydessa. Tutkimus selvittaa rniten tonruntojen sijaintipaatokset 
vaikuttavat yhdyskunnan kayt6sta syntyvaan energiankulutukseen. Tutkimuksen mukaan 
toirnintojen sekoitturninen tasaisesti koko kaupungin alueelle tai jakautuminen pieniin 
toimintayksikoihin vahentaa energiantarvetta. 

Koski K. , Lahti P. & Luukkanen A. Kaupan suuryksikot ja kunnallistalous. 
Tutkimus kuuden suuryksikon vaikutuksista kunnallistalouteen Helsingin, 
Tampereen ja Turon kaupunkiseuduilla. VTT Tiedotteita 1684. Espoo 1995. 99 s. + 
liitt. 98 s. 
Tutkimuksessa tuotettiin kunnalliselle paatoksentekojarjestelmalle tietoa kaupan 
suuryksikoiden aiheuttarnista kunnallistaloudellisista vaikutuksista. Automarketit ja 
keskustassa sijaitsevat kauppakeskukset eroavat selvasti toisistaan. Automarkettien 
aiheuttamat kunnallistaloudelliset menot ovat keskimaarin kaksin- tai kolrninkertaisia 
keskustassa sijaitseviin kauppakeskuksiin verrattuna. Kauppakeskusten etuja lisaavat 
viela esim. kiinteistoveroista saatavat kunnallistaloudelliset tulot 

Knoflacher Hermann: Kaupungin ja liikenteen harmonia. Vapaus autolla ajamisen 
pakosta. Suomeksi toimittaneet Jarmo Kalanti ja Pekka Rytila. 
Liikennesuunnittelun Seura ry 1995. 
Teosta pidetaan nykyista inhirnillisemman ja monipuolisemman liikennejarjestelman 
kehitUirnisen perusjulistuksena. Knoflacherin mukaan kaupungin lahiymparist6n 
liikennesuunnittelu on palautettava jalan kulkevan ihrnisen rnittakaavaan ja nopeuteen. 
Kaupungin virikkeisyys on voitava kokea kuin jannittavan kirjan lukeminen. 

Kopra Pekka. Haja-asutusalueen rakentamisen ja asumisen kustannukset. 
Helsingin seutukaavaliitto, Ymparistoministerio, kaavoitus- ja rakennusosasto. 
Selvitys 6 1992. 
Selvityksessa on etsitty taajarnia ja haja-asutusalueita erottavia kustannustekijoita. 
Kohteena ovat ollet seka yksityis- etta kunnallistalouden investointi- ja 
kayttOkustannukset. Kustannuksia on keratty kolmelta suomalaiselta tutkimusalueelta. 
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Lahti Pekka. Paakaupunkiseudun vaikutusalueen rakenneselvitys. Vaikutusalueen 
maaritys ja kaavavarannot. Ymparistoministerio, kaavoitus- ja rakennusosasto. 
Selvitys 9 1990. 
Tutkimuksessa on selvitetty p~Hikaupunkiseudun vaikutusaluetta (PKSV), sen ulottumista 
ymparistokuntiin seka tiille alueelle laadittuja kaavoja, niiden kayttamatOnta 
rakennusoikeutta ja merkitysta PKSV:n yhdyskuntarakenteessa. Kaavavarantoa riittaa 
useimmissa kunnissa moniksi vuosiksi eteenpain. Talloin riittaa, kun uusia kaavoja 
laaditaan suurin piirtein uudisrakentamista vastaava maara vuodessa. 

Lahti Pekka. Yhdyskuntarakenne ja infrastruktuuri. Sisaasiainministerio. 
Kaupunkien kehiWimistyoryhman julkaisu ill. 3/1996. 
Raportissa luodaan kokonaiskuva suomalaisten kaupunkien yhdyskuntarakenteen ja 
infrastruktuurin (perusrakenteen) tilasta taloudellisesta, ekologisesta ja kilpailukykyyn 
vaikuttavien tekijoiden niikokulmasta. 

Lahti Pekka, Harmaajarvi Irmeli. Yhdyskuntarakenne ja kestava kehitys. 
Kansainvalisia kokemuksia; Ymparistoministerio, kaavoitus- ja rakennusosasto. 
Tutkimusraportti 1 1992. 
Tutkimuksessa selviteHiiin, miten yhdyskuntarakenteen ja kestavan kehityksen 
keskinaisia yhteyksia on kasitelty kansainvalisessa kirjallisuudessa. 
Kirjallisuustutkimuksen perusteella on tehty lukuisa joukko erilaisia, jopa 
suunnitteluohjeiksi luokiteltavia johtopaatoksia. Naista on tehty luettelo "50 
nyrkkisaantoit 

Lahti Pekka, Huhdanmaki Aimo, Martamo Reijo, Rauhala Kari. 
Liikennehankkeiden kaupunkirakenteellisten vaikutusten arviointimenetelma 
paakaupunkiseudulle. Luonnos 29.10.1996. 
Tutkimuksessa on kehitetty liikenne- ja maankaytOn suunnittelun integraatiota tehostavia 
apuvalineita (paikkatietoaineistot) liikennehankkeiden ja -jarjestelmien 
kaupunkirakenteellisten vaikutusten arvioimiseksi paakaupunkiseudulle. Lisiiksi on 
esitetty alustavia, kokeellisia arvtotta paakaupunkiseudun liikennehankkeiden 
kaupunkirakenteellisista vaikutuksista viime vuosikymmenina. 

3 



Lahti Pekka, Koski Kimmo. Paakaupunkiseudun yhdyskuntakustannukset. 
Vaihtoehtoisten rakentamisalueiden vertailu. Ymparistoministerio, kaavoitus- ja 
rakennusosasto. Selvitys 5 1993. 
Tutkimuksessa on selvitetty vaihtoehtoisten uusien ja suurien rakentamisalueiden 
yhdyskuntataloudelliset vaikutukset paakaupunkiseudulla. Alueiden 
kokonaiskustannuksissa on vertailun mukaan suuria eroja. Erot aiheutuvat suoraan tai 
epasuorasti alueen sijainnista kaupunkirakenteessa. Kustannuksia nostavat kaukaisen 
sijainnin takia kohoavat tyo- ja asiointimatkojen kustannukset, kunnallistekniikan 
k:ytkentakustannukset seka palvelujen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Maan 
hinnan halpeneminen kompensoi vain osan naista lisakustannuksista. 

Lahti Pekka, Koski Kimmo. Teollisuuden sijoittuminen Suomessa. Vesistojen 
varsilta valtateille. Liikenneministerion julkaisuja 52/1994. 
Tutkimuksen perusteella paatieverkko on keskeinen vaikuttaja teollisuuden 
StJOtttumisessa. Uusien paatieyhteyksien vaikutus on voimakkaimmillaan noin 
kymmenen vuotta tien rakentamisen jalkeen, kaupunkien sisaantulo- ja ohitusteiden seka 
moottoriteiden vaikutus varsin pian valmistumisen jalkeen. Tutkimuksen perusteella 
paikkatietojarjestelmia voidaan kayttaa rakennustietojen ja liikenneverkkojen 
yhdistettyyn analysointiin laajan, koko Suomen kattavan aineiston osalta. 

Lahti Pekka & Rauhala Kari. Asuntoalueiden taydennysrakentaminen 
mahdollisuudet, kustannukset ja saastot. VTT Tiedotteita 1574. Espoo 1994. 56 s. + 
liitt. 1 s. 
Tutkimuksessa arvioidaan suomalaisten asuntoalueiden 
taydennysrakennusmahdollisuuksia, niiden kustannusvaikutuksia ja mahdollisia saastOja. 
Suomen taajamarakenteeseen sisaltyva taydennysrakennuspotentiaali vastaa noin 4,3 
milj . asukkaan asuntokantaa. Em. taydennyspotentiaalin kayttOonotolla voidaan saastaa 
kunnallistekniikan kustannuksissa ja liikenteessa yhteensa n. 70 mrd. markkaa. 

Lahti P., Viitanen K., Harmaajarvi I., Karvinen R., Pusin S. & Tolsa H. Suurten 
liikennejarjestelyjen yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset. Kolme esimerkkia. VTT 
Tiedotteita 1023. Espoo 1989. 246 s. 
Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea suurta liikenneinvestointia (Lansimetro, Vt 17 
Kuopiossa, Vt 6 Imatralla). Tutkimuksen kohteina ovat hankkeiden vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen. Lansimetron vaikutuksista on tutkittu lunastuskorvauksia ja -
kustannuksia, kaupunkirakennevaikutuksia, vaikutuksia kiinteistojen arvoon seka 
kaupunkikuvallisia, maisemallisia ja sosiaalisia vaikutuksia. 

Martamo Reijo. Tyossakayntietaisyydet Suomessa., Ymparistoministerio, 
alueidenkayton osasto. Tutkimusraportti 1 1995. 
Tutkimuksessa on selvitetty asuinpaikan ja tyopaikan valisia etaisyyksia Suomessa. 
Tulokset on esitetty taulukkoina ja karttoina. Taulukot ovat tyossakayntialueittaisia seka 
kunnittaisia ja kattavat koko Suomen. Tutkimuksen tulosten mukaan tyopaikka on 
Suomessa keskimaarin 7,0 km etaisyydella asuinpaikasta. 
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Martamo Reijo, Harmaajarvi Irmeli: Jyvasseudun yhdyskuntarakenneselvitys. 
Nykytila-analyysi ja kehittamisvaihtoehdot, Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ja 
Yhteenveto. Keski-Suomen liitto, julkaisut B29, B 30 ja B31, 1993. 
Selvityksessa on tutkittu seudun alueiden kayton ja aluerakenteen nykytilaa seka 
aikaisempaa kehitysta ja laadittu Jyvasseudun yhdyskuntarakenteen 
kehittamisvaihtoehdot hallinnollisista rajoista riippumatta. Lisaksi on arvioitu 
kehittamisvaihtoehtojen yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. 

Matinpuro Hanna. Kestavyytta etsimassa. Yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen. 
Tiivistelmabibliografia pohjoismaisesta kirjallisuudesta. Ymparistoministerio, 
yhdyskuntasuunnittelu- ja rakennustutkimuksen neuvottelukunta. Julkaisu 2 1994. 
Bibliografia koostuu viitteista pohjoismaiseen yhdyskuntasuunnittelu- ja 
rakennustutkimuksen kirjallisuuteen. Nakokulmana kirjallisuuden valinnassa on ollut 
vaihtoehtojen etsiminen kestavan kehityksen tavoitteiden edistamiseksi. 

Nress Petter: Urban form and energy use for transport. A nordic experience. Dr. 
Ing. Thesis. Universitet I Trondheim. Norges Tekniske Hogskole. Oslo 1995. 
Tutkimuksessa on analysoitu tilastollisesti empiiristen tietojen pohjalta pohjoismaisia 
kaupunkirakennetekijoita, joilla on suurin vaikutus liikenteen energiankulutuksen (ja 
samalla liikennekustannusten ja paastOjen) vahenemiseen. 

Rauhala Kari. Asuntoalueiden kaavoitus- ja kokonaiskustannukset (ASTA III). 
Ymparistoministerio, kaavoitus- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 1990. 
Asuntoalueiden taloudellisuutta kasittelevan tutkimussarjan (ASTA) loppuraportti 
osoittaa, etta alueen sijainti liikenteen kannalta on merkittavin vuosikustannuksiin 
vaikuttava tekija. Mikali tarkastellaan yksinomaan alueen sisaista rakennetta, on 
rakentarniskustannusten merkitys kayttOkustannuksia suurempi. Kaikki kustannustekijat 
tulee kaytannon kaavoitustyossa ottaa oikeassa suhteessa huomion, ja samalla suhteuttaa 
elinympariston laatutekijoihin. 

Teknillistieteelliset akatemiat 1993:1. Suomen liikenne kestavan kehityksen tielle. 
Jyvaskyla 1993. 
Tutkimus tarkastelee liikenteen suhdetta kestavan kehityksen tavoitteisiin Suomessa. 
Siina on arvioitu muutoksen tarvetta seka niita toimenpiteita ja lahestymistapoja, joilla 
tavoitteet voitaisiin saavuttaa. 

Toivaoen Sami. Suomen kotimaanliikenteen energiankulutus ja paastot. Kuopion 
yliopiston ymparistOtieteiden laitosten monistesarja 111992. 
Selvityksessa luodaan kokonaiskuva Suomen kotimaanliikenteen energiankulutuksesta ja 
paastoista kirjallisuuden ja tilastotietojen pohjalta. Lisaksi vertaillaan eri 
liikennemuotojen suoritteisiin suhteutettua energiankulutusta ja paastOja. 

Vaatainen Eija. YV A kohti ymparistotietoista kaavoituskaytantoa? 
Tapaustutkimus ymparistovaikutusten arvioinnista kaavoituksessa. Esimerkkeina 
Oulun Hietasaaren, Lohjan Harmajarven, Naantalin Humaliston Ja Tuusulan 
MaantiekyUin osayleiskaavoitusprosessit;, Ymparist6rninisterio, alueidenkayton osasto. 
Tutkimusraportti 4 1995. 
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YMPARISTOMINISTERION JULKAISUJA 

Joukkoliikenne kaavoituksessa. Ymparistoministerio, alueidenkaytOn osasto. Opas 
3 1995. 
Oppaassa kuvataan joukkoliikenteen asemaa Suomessa ja esitetl:Uin sen suunnittelun ja 
hoidon keskeiset periaatteet. Tutkimuksen perusteella nauha- ja sorrnimaiset 
kaupunkirakenteet seka suppeat keskustat ovat joukkoliikenteen kannalta edullisia. 
J oukkoliikenteen rei tit tulee suunnitella suoriksi ja niiden tulee kulkea mahdollisirnman 
keskelHi rakennettuja alueita. 

Kauppakeskus Zeppelinin vaikutukset Oulun seudulla. Ymparistoministerio, 
alueidenkayton osasto, tutkimus 11994. 
Uusi kauppakeskus on merkinnyt Oulun seudulla lahinna markkinoiden uudelleenjakoa. 
Myynnin kokonaismaara on kasvanut oletettua viihemman. Yleista liikenteen 
lisaantyrnista ei ole Zeppelinin vaikutuksesta havaittu, mutta paikallista runsaastikin. 
Tutkimuksessa laaditut mallit osoittivat, etta suurimmat ostospaikan valintaan vaikuttavat 
tekijat ovat kohteen etaisyys ja koko. 

Liikenneturvallisuus kaavoituksessa. YmparistOministerio, kaavoitus- ja 
rakennusosasto. Opas 1 1992. 
Oppaassa on selvitetty liikkurnistarpeen syntyrnista ja eri liikennemuotojen turvallisuutta. 
Liikenneturvallisuutta erilaisilla alueilla on havainnollistettu tilastojen perusteella 
lasketuilla liikenneonnettomuuksien maarilla. Oppaassa annetaan neuvoja 
liikenneturvallisuuden kannalta oikeansuuntaisista ratkaisuista ja keinoista, joiden avulla 
liikenneturvallisuutta voidaan parantaa maankayton suunnittelussa. 

Pohjoismaisia kavelykeskustoja. Ymparistoministerio, alueidenkayton osasto. 
Selvitys 5 1994. 
Raportissa on tarkastelu yhteensa parinkymmenen ruotsalaisen, 
tanskalaisen kaupungin kiivelykeskustoja kaupunkirakenteen, 
kaupallisten palvelujen ja liikennejiirjestelmien niikokulmasta. 
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YTV:N JULKAISUJA 

Espoonlahden ostosmatkatutkimus, ennen ja jalkeen kauppakeskus Lippulaivan 
avaamisen. Paakaupunkiseudun julkaisusarja B 1995:2. 
Tutkimus selvittaa Espoonlahden asukkaiden ostoskayttaytymisen muutoksia, 
ostosmatkojen maarien ja suuntautumisen muutoksia seka sita, miten kauppakeskuksen 
valmistuminen vaikuttaa suuralueella aikaisemmin toimineisiin myymaloihin. 

Paakaupunkiseudun kasvihuonekaasupaastojen vahentamisohjelma. Urban C02 -
projekti. Paakaupunkiseudun julkaisusarja C 1995:8. 
Julkaisussa esitellaan paakaupunkiseudun yhteistyovaltuuskunnan hyvaksymat 
toimintalinjat kasvihuonekaasujen vahentamiseksi. Toimenpiteiden osa-alueita ovat: 
energiahuolto, maankaytt6, liikenne, asurninen, palvelutoirninta, teollisuus ja jatehuolto. 

Paakaupunkiseudun kasvihuonekaasupaastojen vahentamisohjelman toimenpide
ehdotusten vaikutusten arviointi. Urban C02 - projekti. Paakaupunkiseudun 
julkaisusarja C 1995:9. 
Tutkimuksen mukaan merkittavimmat kasvihuonepaastojen vahentamismahdollisuudet 
liittyvat energiahuoltoon. Myos joukkoliikenteen edistamisella, yhdyskuntarakenteen 
taydennysrakentarnisella ja tiivistarnisella seka tyomatkojen lyhentarnisella toimintoja 
sekoittamalla ja eta- ja joustotyon avulla voidaan saavuttaa merkiWivia 
hiilidioksidipaastovahennyksia. 
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TIELAITOKSEN JULKAISUJA 

Auton yhdyskunta - maankayton ja liikenteen selvityksia. Tielaitoksen selvityksia 
35/1995. 
Selvitys on tielaitoksen "Liikenne ja maankaytto"- projektin toinen valiraportti. Raportin 
mukaan patenttilaaketta kasvavaan autoiluun tai kaupunkiseutujen hajoarniseen ei ole, 
mutta on useita keinoja, jotka tukevat toisiaan. Niiden tehokas kaytto edellyttaa laajaa 
yhteistyota ja vuorovaikutusta, niin eri asianosaisten kuin eri ammattiryhmienkin kesken. 

Autoton kaupunki? Maankayton ja liikenteen selvityksHi. Tielaitoksen selvityksia 
5111996. 
Julkaisu on tielaitoksen "Liikenne ja maankaytto"- projektin kolmas yhteenvetoraportti. 
Sen paateemana ovat mahdollisuudet vahentaa auton hallitsevaa roolia kaupunkiemme 
henkiloliikenteessa. Tuskin mikaan suomalainen kaupunki voi olla autoton, mutta 
kavelyn, pyorailyn ja joukkoliikenteen kehittarninen, matkustustarpeen vahentarninen 
seka matkan hinnan ja muiden edellytysten saantely voivat vaikuttaa melko paljon auton 
kayton maaraan. 

Henkiloliikennetutkimus 1992. Tielaitoksen selvityksia 58/1993. 
Tutkimuksessa kuvataan yleispiirteisesti suomalaisten paivittaista liikkurnista, tehtyja 
pitkia matkoja seka liikkurnisen alueellisia, ajallisia ja vaestoryhrnittaisia eroja. 
Tutkimuksen mukaan suomalaiset tekivat vuonna 1992 paivassa keskimaarin 3 matkaa ja 
kayttivat niihin aikaa 1 tunnin ja 17 minuuttia. 

HLFM-maankayttomalli, toimintaperiaatteet ja suomalainen sovellusesimerkki. 
Tielaitoksen selvityksia 69/93. 
Selvityksessa on tutkittu Yhdysvalloissa kehitetyn HLFM-maankayttomallin 
toirnintaperiaatteita ja soveltuvuutta Suomen oloihin. Malli soveltuu keskisuurten 
kaupunkien (50 000- 200 000 as.) maankayton ja liikenteen ennustarniseen. Malli saatiin 
toirnivaksi ja sen ennustamat maankayttomuutosten suunnat olivat loogisia. Malli siis 
antaa perustellut suuntaviivat tarkasteltaessa eri liikennejarjestelma- ja/tai 
maankayttomuutosten vaikutuksia vaesto- ja tyopaikkakehitykseen. 

Kestava kehitys ja kaupunkirakenne - urbaani palapeli. Tielaitoksen selvityksia 
15/1994. 
Selvityksessa on arvioitu liikennevaylien ja autoisturnisen vaikutuksia 
kaupunkirakenteeseen seka otettu kantaa rniten kaupunkirakennetta, liikkurnista ja 
liikenteelle varattuja alueita tulisi kehittaa kestavan kehityksen nakokulmasta katsottuna. 

Kouvolan pohjoisen ohikulkutien vaikutukset maankayttoon. Tielaitoksen 
selvityksHi 66/1992. 
Tutkimuksessa on selvitetty ohiku1kutien vaikutuksia yhdyskuntiin ja taajarnien 
maankaytt66n. Voimakkaimrnin ohikulkutien vaikutukset on koettu tutkimusalueen 
yritystoirninnan ja elinkeinoelaman piirissa. Vaikutuksista merkittavin on ollut 
kaupallisen palvelualueen syntyminen ohikulkutien liittymaan. Taman vaikutuksesta on 
Kouvolan keskusta menettanyt kaupallista vetovoimaansa. 
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Liikenne ja maankaytto, esiselvitys. Tielaitoksen selvityksHi 24/92 
Esiselvitys sisaltaa ongelmien ja tutkimustarpeen mii.ii.rityksen koskien liikennetta, 
maankayttoa ja niiden vuorovaikutusta. Ongelmien mii.ii.rittely on tehty haastattelemalla 
eri alojen asiantuntijoita, ja kokoamalla tulokset ongelmia ja niiden seurauksia 
kasitteleviksi teeseiksi. Todetut ongelmat liittyivat suunnitteluun, paat6ksentekoon, 
rahoitukseen ja organisaatioihin. 

Liikenne ja taajamarakenne. Tielaitoksen selvityksia 40/1994. 
Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi liikennesuunnittelijoille, arkkitehdeille ja muille 
kaytannon yhdyskuntasuunnittelun osapuolille. Painopisteena on tiensuunnittelun suhde 
kaavoitukseen ja muuhun yhdyskuntasuunnitteluun. Ympariston kestava kehiWiminen 
taajamien suunnittelun lahtokohtana merkitsee ehjaa taajamarakennetta, joka vahentaa 
liikkumistarvetta ja suosii ymparistoystii.vallisia liikkumismuotoja; joukkoliikennetta ja 
kevytta liikennetta. 

Liikenne palvelee ja muuttaa yhdyskuntaa - maankaytOn ja liikenteen 
vuorovaikutus. Tielaitoksen selvityksHi 18/1994. 
Julkaisuun on koottu arvwtta maankayttomuotojen ja liikenteen valisesta 
vuorovaikutuksesta ja seurannaisvaikutuksista tielaitoksen "Liikenne ja maankaytto"
projektin tahanastisten tulosten pohjalta. Selvityksista on havaittavissa seuraava 
vuorovaikutuksen suunta: Eri tavoin yhdyskunnan rakennetta hajottavat toimet lisaavat 
liikenteen tarvetta ja maaraa; henkil6auton kayton valta-asema ja laadultaan yha parempi 
tieverkko autolla kuljettavia matkoja. Tarvitaan tietoa niista keinoista, joilla taman 
vuorovaikutuksen suuntaan voidaan vaikuttaa, ja siitii. miten eri osapuolia saatetaan 
toimimaan yhdessa siten, etta ihmisilla on mahdollisuus valita toisenlaisia tapoja olla ja 
liikkua. 

Liikennejarjestelman kebittamisen ybteiskuntataloudellinen perusta. Tielaitoksen 
selvityksia 80/1995. 
Tutkimuksessa biydaan lapi liikennejarjestelman kehittamisen yhteiskuntataloudellisia 
vaikutuksia yhteiskunta-, liikenne- ja tiepoliittisen paatOksenteon tasolla. J okaiselta 
tasolta esitetaan suuri joukko uusia tutkimusaiheita. 

Liikennepolitiikkaa etsimassa. Tielaitoksen selvityksia 7111995. 
Tutkimuksessa kartoitetaan liikenne- ja tiepolitiikan suunnittelu- ja 
paatOksentekoprosessien toimivuutta ja niissa esiintyvia ongelmia valtakunnallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla. Tutkimus on tehty teemahaastattelumenetelmalla. 

Liikenteen ja maankayton kirjallisuustutkimus, kirjallisuutta aibepiireittain. 
Moniste 1992. 
Kirjallisuustutkimukseen on koottu paaastassa liikenteen ja maankayton 
vuorovaikutussuhdetta ja liikenteen vaikutuksia kaupunkirakenteen hajoarniseen 
kasittelevaa kirjallisuutta. Aineisto on koottu asiantuntijahaastattelumenetelmalla. 
Jokaisesta kirjasta on lyhyt luonnehdinta tai suositus . 
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Liikenteen ja maankayton vuorovaikutus, kirjallisuusreferaatteja. Tielaitoksen 
sisaisia julkaisuja 43/1993. 
Raportissa referoidaan "Liikenne ja maankaytto"- projektin kirjallisuusselvityksen 
(Moniste J 992) kiinnostavimpia teoksia. Referaatit koostuvat suomalaisesta, 
ruotsalaisesta, hollantilaisesta, englantilaisesta ja amerikkalaisesta kirjallisuudesta. 

Liikenteen ja maankaytOn vuorovaikutus, vaikutusten arviointia 
paakaupunkiseudun MEPLAN- koemallilla. Tielaitoksen selvityksia 17/1994. 
Tutkimuksessa on vertailtu englantilaisella MEPLAN-menetelmalla tehtya 
paakaupunkiseudun liikennettaja maankayttoa tutkivaa mallisovellusta muihin vastaaviin 
kansainvalisiin kaupunkirakennemalleihin. Testit osmtttvat, etta malli tonnn 
johdonmukaisesti, loogisesti ja samansuuntaisesti kuin vertailumallit. Mallijarjestelma on 
hyodyllinen tyokalu vaikutusasioissa ja on sovitettavissa Suomen oloihin. 

Liikenteen ja maankaytOn vuorovaikutus vt 3:lla valilla Helsinki-Tampere. 
Tielaitoksen selvityksia 65/1992. 
Raportissa tarkastellaan maankayton suunnitteluaja toteuturnista Helsingin ja Tampereen 
valisen moottoritielinjauksen varrella. Valin paatepisteissa ei tiella ole ollut merkittavaa 
vaikutusta kaupunkien kasvusuuntaan, mutta seka kaytossa olevalla moottoriteosuudella 
etta vasta suunnitteluvaiheessa olevalla osuudella ovat kunnat suunnitelleet 
maankayttoaan moottoritien liittymaalueita silmalH.ipitaen. 

Liikenteen vaatima energia ja kaupunkirakenne. Tielaitoksen selvityksia 9/1994. 
Raportti on kaannos Petter Nressin esitelmasta NKT:n konferenssissa 
"Kaupunkiliikenneymparist6n parantarniskeinoja". Nress on havainnut, etta 
kaavoituksella on huomattava merkitys liikenteen energiankulutukseen. Tarkein 
kaavoitustekija on asukaskohtainen taajamapinta-ala. Mita suurempi asukaskohtainen 
pinta-ala, sita suuremmalla todennakoisyydella liikenteen energiankulutus on suurta. 

Liittymahakuisen maankayton synnyttama liikenne. Tielaitoksen selvityksia 
55/1994. 
Tutkimuksessa selvitetaan yleisten teiden liittymaalueiden vetovoimaa ja 
liittymahakuisten toirnintojen synnyttamaa liikennetta. Liittymahakuisen maankayton 
vaikutus yhdyskuntarakenteeseen on merkittava. Toirnintojen hakeuturninen pois 
kaupunkien keskustoista johtaa yhdyskuntarakenteen hajauturniseen. 
henkilbautoliikenteen kasvuun ja paaliikekeskustojen vetovoiman vahenerniseen. Tata 
kestavan kehityksen vastaista muutossuuntaa tulisi pystya ohjaamaan kuntien 
kaavoituksen ja integroidun suunnittelun avulla. 

MEPLAN esiselvitys, liikenteen ja maankayton vuorovaikutusmalli. 
Tiehallituksen sisaisia julkaisuja 4111992. 
Tutkimuksessa on selvitetty englantilaisen MEPLAN-menetelman soveltuvuutta Suomen 
oloihin. Selvityksen perusteella MEPLAN-malli toirnii teoreettisesti oikeansuuntaisesti ja 
Uiyttaa liikenteen ja maankayton arviointimenetelrnissa olleen merkittavan puutteen. 
Sovelluksissa malli on osoittautunut toimivaksi. 

10 



Ohikulkutie ja taajama, tutkimus eraiden ohikulkuteiden vaikutuksesta 
taajamarakenteeseen. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto. Rakennetun 
ympariston tutkimuslaitos, julkaisu B 22 1992. 
Tutkimuksessa selvitetaan tieverkon, lahinna ohikulkuteiden vaikutuksia pienten ja 
keskisuurten suomalaisten maaseututaajarnien rakenteeseen. Havaittiin, etta ohikulkutie 
vetaa taajamaa puoleensa. UudisrakentarnisaJueet suuntautuvat ohikulkutielle pain ja 
taajaman keskusta saattaa kokonaan siirtya uuden ohikulkutien risteykseen. 

Pietarsaaren keskustauudistus, saavutettavuuden ja vahittaiskaupan analyysi. 
Tielaitoksen selvityksia 54/93. 
Raportissa analysoidaan Pietarsaaren vahittaiskauppaa selvittaen erityisesti suunnitteilla 
olevien keskustan ulkopuolisten hankkeiden vaikutukset ja keskustan 
kehitysmahdollisuudet seka saavutettavuus. Selvityksessa ehdotetaan laaja joukko 
toimenpiteita keskustan kilpailukyvyn parantamiseksi. Oleellisin tekija on 
saavutettavuus. Keskustan vahittaiskaupan menestyminen riippuu seka ulkoisesta ja 
sisaisesta saavutettavuudesta etta aukioloajoista. 

Polttoaineen biota ja kotitalouksien autonkaytto. Tielaitoksen selvityksia 73/1995. 
Polttoaineen hinnan nousulla nayttaisi olevan vaikutusta kotitalouksien autonkayttoon 
lyhyella, noin vuoden periodilla. Vasta pysyvat, suurehkot korotukset saavat autollisia 
kotitalouksia vahenHimaan autonkayttoa voimakkaarnrnin. Autoa pidetaan niin 
vhlttamattomana, ettei sen kayttoa vahenneta, vaan tuloja ollaan valrniita siirtamaan 
muusta kulutuksesta autonkayton kustannuksiin. 

Pyorailyn edistaminen Euroopassa, esimerkkeja ja kokemuksia. Tielaitoksen 
selvityksia 33/1995. 
Tutkimuksen mukaan pyoraily on suosttumta niissa eurooppalaisissa kaupungeissa, 
joissa maankayttoa on suunniteltu yhdyskuntarakenteen tiivistarnisen ja etaisyyksien 
rninimoinnin periaatteella. Vain koko liikennejarjestelmaan suuntautuvilla toirnilla on 
voitu muuttaa kulkumuotojakaumaa ja parantaa liikenneturvallisuutta. YksittaisilHi. 
pyorateiiHi. ei ole pystytty lisaamaan pyorailya, vaan kulkumuotojakauman muutoksen on 
todettu edellyttavan kattavaa pyorailyverkostoa. 

Taajamarakenne ja autoistumisen aika. Tielaitoksen selvityksia 6111994. 
Selvityksessa tarkastellaan kaupunkirakenteen hajoamista ja siihen vaikuttaneita tekijoita 
kahdenkymmenen esimerkkikohteen avulla. 

Tampereen itaisen ohikulkutien sosioekonomiset vaikutukset. Tielaitoksen 
selvityksHi 59/1994. 
Tutkimuksessa on arvioitu Tampereen itaisen ohikulkutien toteuttarnisesta aiheutuvat 
muutokset yhdyskuntarakenteessa ja tasta aiheutuvat yhdyskuntakustannukset, 
vaikutukset kiinteistojen arvoon ja elinkeinoeHimaan seka sosiaaliset vaikutukset. Lisaksi 
on tehty johtopaatbksia sosioekonornisten vaikutusten arviointimenettelyn kehittamiseksi 
tiensuunnittelussa. 
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Tieliikenteen energiankulutuksen ja kaupunkirakenteen valisia yhteyksia, 
esiselvitys. Tielaitoksen selvityksia 10/1995. 
Tutkimuksessa selvitettiin, mitldi ovat ne kaupunkirakenteelliset muuttujat, jotka 
korreloivat parhaiten asukaskohtaisen liikenteen energiankulutuksen kanssa. Tulokseksi 
saatiin, etta maankayton tehokkuuteen ja tiiviyteen liittyvilla tekijoilla ali suurin yhteys 
liikenteen energiankulutukseen. Parhaita korrelaatioita saatiin muuttujilla: 
asukaskohtainen taajamapinta-ala, taajamarajan pituus, rakennuspinta-ala taajamapinta
alaa kohden ja teollisuusrakennusten osuus rakennuspinta-alasta. 

Taydentava uudistaminen, mahdollisuuksia maankayton ja liikenteen kestavaan 
vuorovaikutukseen kaupunkiseudulla. Tielaitoksen selvityksia 2311996. 
Raportissa on kasitelty kirjallisuustutkimuksen pohjalta kaupunkiseutujen maankaytOn ja 
liikenteen vuorovaikutuksien uhkia ja mahdollisuuksia. Johtopl:Uitoksina esitetaan 
keskeiset toimenpidealueet yhteiskunnan eri toimintojen suuntaamiseksi koti kestavaa 
yhdyskuntakehitysta. 

Voidaanko henkiloautoliikennetta vahentaa? Tielaitoksen selvityksia 92/95, TIEL 
3200367 
Tutkimuksessa selvitetlilin Suomen autoistumista sekli tarpeellista ja tarpeetonta 
liikennetta. Lisliksi esitetaan kansainvalisili kokemuksia henkil6autoilun viihentlimisestli 
ja etsitlilin vaihtoehtoja yksityisautoilulle Suomessa. 

Vaylien ja maankayton suunnittelun vuorovaikutus. Tielaitoksen selvityksia 
49/1995. 
Tutkimuksessa on selvitetty eri organisaatioiden asiantuntijoiden haastatteluilla, mitkli 
ovat viiylien suunnitteluun liittyvlit tekijat ja tarkoitusperlit maankayttotoimintojen ja 
aluerakenteen kannalta. Keskeisiksi eplikohdiksi nousivat seuraavat tekijat: valtakunnan
ja paikallistason suunnittelun huono yhteensovittaminen, seurannan puuttuminen sekli 
vayliin etta maankliyton suunnittelussa, vaylien ja maankayton suunnittelun yhteistyon 
ongelmallisuus. 
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LIITE 3. ASIANTUNTIJOIDEN V ALINEN YHTEYSVERKKO 

Tutkimusohjelman eri osapuolten keskinaista tiedonvaihtoa ja keskustelua varten 
on tarkoituksena muodostaa internetin kayttoon perustuva yhteysverkko. Lisaksi 
tutkimusohjelmaa esitellaan tavanomaisilla www-sivuilla. 

Asian tun tij averkko 

Tutkimus- ja kehitysosapuolten valinen keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumi 
perustuu internet-teknologian hyvaksikayttoon. Tavanomaisen internet-selaimen, 
esim. Netscape 3.0, avulla asiantuntijaverkon jasenet voivat kommunikoida 
keskenaan. Ulkoisesti asiantuntijaverkko nayWi.a silta kuin mika tahansa www
sivu, mutta asiantuntijaverkossa kaikki jasenet voivat luoda aineistoja taman 
verkon sivuille. 

Asiantuntijaverkon tavoitteena on olla keskustelufoorumi, jossa voidaan vaihtaa 
viesteja, vastauksia ja kommentteja. Verkossa on tarkoitus esitella valmiita 
asiakirjadokumentteja, www-osoitteita, pitaa ylla projektin aikataulua ja tiedottaa 
tapahtumista. 

Asiantuntijaverkko ei ole julkinen keskustelufoorumi, vaan sinne on paasy vain 
verkon jasenilla. KayttOoikeuksien hallinta jarjestetaan kayttajatunnusten ja 
salasanojen avulla. 

Talla hetkella on olemassa useita asiantuntijaverkon kayttoon soveltuvia 
verkkoryhmatyoohjelmia. Niista varteenotettavimmat ovat Alta Vi stan 
ForumForum ja saksalainen BSCW. AltaVistan taustalla on amerikkalainen 
tietotekniikkayritys Digital, BSCW on saksalainen EU-kehityshankkeen myota 
syntynyt, ei varsinaisesti kaupallinen tuote. Netscape on julkistamassa v. 1997 
alkupuolella oman ilmeisesti varsin laajan verkkoryhmatyotuotteen. Parhaiten 
tahan asiantuntijaverkkoon soveltuva nayttaa olevan ForumForum-tuote. 

Julkinen verkko 

Asiantuntijaverkon lisaksi tutkimusohjelmaa esiteiHilin tavanomaisilla 
www-sivuilla, joilla esitellaan mm. tutkimusohjelman etenemista ja siihen 
liittyvia asiakirjoja seka muuta aineistoa 


