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Liikenneverkko yhdessä tietoliikenne-
järje˜elmän kanssa on tärkeimpiä yh-
teiskunnan infrastruktuurin ja aluee°li-
sen rakenteen järje˜elmiä. Se on myös 
ka°leimpia yhteiskunnan järjestelmiä. 
Väylästön rakentaminen ja ajanmukais-
taminen vaativat valtavia inve˜ointe-
ja samoin kuin kalusto, mukaan lukien 
henkilöautot, jo°la liikennöidään. Lii-
kennejärje˜elmän merkitys yhteiskun-
taelämä°le ja taloude°lise°le toiminna°le 
on paljon suurempi kuin tava°lisesti aja-
te°laan. Siitä huolima˛a pää˛äjistäkin 
vain harvat ovat perehtyneet erityisesti 
liikennealan kysymyksiin ja vain jotkut 
liikenneministerit ovat kuuluneet suu-
rempien ha°lituspuolueiden kokeneim-
piin poliitikkoihin. 

No nyt on niin, e˛ä lii°ennevaliokun-
taan kuuluvat se˝aiset ihmiset, jotka ei˙ät 
pääse haluaˆiinsa ˇaliokuntiin.1 

Tämän teoksen tavoite on nostaa lii-
kenne eli ku°keminen ja kulje˛aminen 
yhteiskuntapolitiikan ja tutkimuksen 
toisarvoise˜a aihee˜a tietoisesti keskei-
seksi asiaksi. Yhteiskuntakehitys, globa-
lisaatio ja yhdyskuntasuunni˛elun uu-

det muodit ovat jo o°leet kääntämässä 
liikennepolitiikan suuntaa, kun kevyen 
liikenteen, joukkoliikenteen ja ympäris-
tökysymysten painoarvo on noussut pal-
jon. Teos on johdatus liikennehistorian ja 
liikennepolitiikan keskeisiin kysymyksiin 
siinä vaiheessa, kun tietotekniikan ja luo-
van talouden kehitys muovaavat kuljetus-
tarpeita ja liikennejärje˜elmää enemmän 
kuin ne vanhan teo°lisuusyhteiskunnan 
tarpeet, jotka nykyisen liikennejärje˜el-
män synny˛ivät. Käsi˛ee°lä ”luova ta-
lous” voidaan tarkoi˛aa erilaisia asioita. 
Tässä teoksessa käsi˛ee°lä viitataan nii-
hin muutoksiin, joita talouselämässä ja 
teo°lisuudessa katsotaan tapahtuneen ja 
olevan tapahtumassa nimenomaisesti di-
gitalisaation ja automatisaation vuoksi.2 

Näitä seikkoja tarkaste°laan eritoten lu-
vuissa IV ja V. 

Teo°lisuuden synty määräsi pitkälti 
sitä, miten modernia liikennejärje˜el-
mää luotiin ja ha°li˛iin. Kun uudenlai-
sen tietotyön ja palveluiden merkitys on 
kasvanut, liikennejärje˜elmä°le on yh-
teiskuntapolitiikassa asete˛u uusia vaa-
timuksia. Sosiaalisten, taloude°listen ja 
teknisten järje˜elmien muotoutumise°la 
on historia°liset ja rakentee°liset ehtonsa, 

Ratatirehtööri A. Granfelt työhuoneessaan Helsingin vanhalla rautatieasemalla vuonna 1909. Nykyinen rautatieasema 
rakennettiin 1912-1919. 
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jotka paljossa säätelevät tulevaisuuden rat-
kaisujen vaihtoehtoja. Historiatietee°linen 
lähestymistapa on mone°la tapaa hyödy°lis-
tä yhteiskuntasuunni˛elu°le ja polii˛ise°le 
päätöksenteo°le. Siitä on hyötyä myös arvi-
oitaessa teknologisten järje˜elmien roolia 
yhteiskuntakehityksessä. Niinpä historian-
tutkimus ja perinteen vaaliminen eivät ole 
vain kul˛uurisen mielen turhamainen etu-
oikeus. Ne ovat etusija°la, kun arvioidaan 
tulevaisuuden lähtökohtia ja niitä rakentei-
ta, jotka toimintaamme sääntelevät ja sitä 
suuntaavat. 

Yhteiskuntakehitys on monilta osin ar-
vaamaton jopa lähitulevaisuudessa. Siitä 
huolima˛a voidaan yri˛ää pääkohdin ar-
vioida, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä niis-
tä seikoista, jotka olee°lisesti vaiku˛avat 
näkyvissä olevaan tulevaisuuteen. Liiken-
teen ala°la tärkeimmät tekijät eivät poikkea 
niistä, jotka ylipäänsä eniten ohjaavat yh-
teiskuntakehitystä.3 Tärkeimpiä maailman 
megatrendejä, jotka ainakin jotenkin vai-
ku˛avat tulevaisuuden suuntiin eri maissa, 
ovat olete˛avasti seuraavat: 

1 talouskasvu, jonka uskotaan jatkuvan 
ajoi˛aisista taantumista huolima˛a; 

2 liikenteen kasvu, joka tähän saakka on 
karkeasti seurannut talouskasvua mu˛a 
jonka yhteys talouskasvuun saa˛aa hei-
kentyä. Tietoliikenteen kasvu jatkunee 

suurempana ja sen merkitys korostunee 
tähänastistakin enemmän; 

3 kaupungistuminen, joka on kiihtynyt ja 
mitä ilmeisimmin toistaiseksi ede°leen 
kiihtyy; 

4 digitalisaation, automatisaation ja robo-
tisaation merkityksen kasvu; 

5 liike- ja kul˛uurielämän jatkuva kansain-
välistyminen, ”globalisaatio”, jonka tek-
niikan kehitys on tehnyt mahdo°liseksi 
sekä 

6 ympäristönsuojelua tukeva ke˜ävän ke-
hityksen näkökulma korostuminen enti-
se˜ään. 
Suurimmat uhat, jotka voivat enna-

koima˛omasti vaiku˛aa kehitykseen, si-
vuutetaan tässä maininna°la. Niihin kuu-
luvat ensinnäkin maailmanlaajuinen tai liki 
maailmanlaajuinen sosiaalinen katastroÿ, 
kuten taudit, nälänhätä, sodat – myös laa-
ja ter˙orismi – sekä pahat yhteiskunnal-
liset levo˛omuudet. Myös maapa°loa tai 
sen suurta osaa koskevan luonnonkata-
stroÿn tai kosmisen katastroÿn vaikutuk-
sia voi vain arvai°la, jos näitä tapahtumia 
ylipäänsä pidetään muuna kuin teoreet-
tisena mahdo°lisuutena. Kaikki katastro-
ÿt voivat sekoi˛aa energian tuotannon ja 
pol˛oainejakelun sekä muun huolto- ja pal-
veluliikenteen, meri- ja lentoliikenteen tur-
va°lisuuden sekä ylipäänsä infrastruktuuria 
y°läpitävät teknologiset järje˜elmät.4 
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Monet yhteiskuntapolitiikan kysymykset 
lii˛yvät suoraan ku°kemisen ja kulje˛ami-
sen järje˜elmiin. Lisäksi monet kul˛uuriset 
ja sosiaaliset tekijät vaiku˛avat liikennejär-
je˜elmien syntyyn ja toimivuuteen. Tek-
nologian kehitys, myös energian tuotanto, 
on keskeistä. Talouselämä on toinen tekijä. 
Yksin työmatkaliikentee°lä on kansantalou-
de°lisesti valtava merkitys, koska pienetkin 
säästöt ajassa ja rahassa kertautuvat miljoo-
nien päivi˛äisten toistojen kau˛a ihmisten 
vapaa-ajan ja talouselämän eduksi. Mu˛a 
mikä on talouselämän ja liikenteen kehityk-
sen suhde? Kysymys tuntuu ikuiselta muna 
vai kana ongelmalta. Liikenneyhteyksien 
merkitys elinkeinotoiminnan ede°lytysten 
luomisessa tai elinkeinojen synny˛ämisessä 
on luultavasti erilainen eri tilanteissa. 

Nämä kysymykset ovat pitkään mieti-
ty˛äneet liikenteen tutkijoita, mu˛a ovat 
herä˛äneet vähän yleistä kiinnostusta. Sen 
sijaan liikenneturva°lisuus ja liikenteen 
ympäristövaikutukset nousivat nopeasti 
ˆˇ˘˘-luvun lopu°la laajan yhteiskunna°lisen 
keskustelun ja tietee°lisen tutkimuksenkin 
aiheeksi. Autoilun haitat, kaupunkikehi-
tyksen ongelmat, kuten pakokaasut ja pöly, 
sekä katujen, pysäköintipaikkojen ja liiken-
teen kasvava osuus kaupunkitilasta a°koivat 
puhu˛aa jo ˆˇ�˘-luvu°la. Yhtä lai°la liiken-
neturva°lisuus on aihepiirin keskeisimpiä 
asioita. Maantieliikenteessä kuoli paljon 

ihmisiä, kun autoilu yleistyi Suomessa ko-
va°la vauhdi°la ˆˇ�˘-luvu°la. Kun ˆˇ�˘- ja 
ˆˇ�˘-luvun pahimpina vuosina kuoli kol-
me ihmistä päivässä, �˘ˆ˘-luvu°la tei°lä on 
liiku˛u joka kolmas päivä niin, e˛ä ei ole 
tapahtunut yhtään kuolemaan johtanu˛a 
onne˛omuu˛a.5 

Kirjoi˛ajakunta on muodostanut tiimin, 
jossa on keskusteltu erilaisista asioista ja 
näkökulmista. Luvussa II Marko Nenonen 
tarkastelee liikennejärje˜elmän tutkimuk-
sen lähtökohtia ja siihen lii˛yviä käsi˛ei-
tä, kuten infrastruktuurin ja järje˜elmän 
käsi˛eitä. Oma ongelmansa on nähdä lii-
kennejärjestelmä kokonaisuutena, jo°la 
on omalakinen dynamiikkansa yhtä lai°la 
kuin sen eri osa-aluei°la on erityisyyten-
sä. Luku III on ju°kaistu aiemmin Marko 
Nenosen toisaa°la ilmestyneessä teoksessa 
(�˘ˆ�). Tämän teoksen tuo˛ajan eli Väylä-
viraston toivomukse˜a se liite˛iin lyhen-
ne˛ynä osaksi myös tätä teosta. Luku on 
historia°linen katsaus maantieteen merki-
tykseen liikennejärje˜elmän kehityksessä. 
Luvun lii˛ämistä perusteltiin si°lä, e˛ä se 
havainno°listaa niitä historia°lisia ehtoja, 
joiden pohjalta ruvetaan tarkastelemaan 
teo°lisuusyhteiskunnan muutosta luovan 
talouden yhteiskunnaksi. 

Lukija, joka on vähemmän kiinnostunut 
teoree˛isista näkökohdista tai maantieteen 
ehdoista, voi hyvin sivuu˛aa luvut II ja III. 
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Sen sijaan niitä seuraavissa luvuissa tarkas-
te°laan keskeisiä kysymyksiä �˘˘˘-luvun 
lähtökohdista. Luvussa IV Jarmo Peltola 
ja Marko Nenonen kirjoi˛avat liikenteen 
väylästön kehitykse˜ä Suomessa. Kirjan 
teeman mukaisesti tarkaste°laan eroa niin 
sanotun vanhan teo°lisuusyhteiskunnan 
ajan liikenteen ja niin sanotun luovan ta-
louden liikennejärjestelmän vaatimus-
ten väli°lä. Tätä eroa tutkitaan perusteel-
lisemmin ja lisäksi muista näkökohdista 
Pasi Nevalaisen kirjoi˛amassa luvussa V. 
Liikenteen, talouden ja tekniikan kehitys 
kietoutuu yhteen monimutkaise°la taval-
la, jota eritoten yhteiskuntapolitiikassa on 
vaikea hahmo˛aa. Niin ikään valtiontalo-
udessa näiden asioiden limi˛äisyys on liki-
main kaikkea läpileikkaava teema, vaikka 
asia tahtoo ju°kisuudessa pe°kistyä muuta-
miin yleistyksiin. 

Luvussa VI (Liikenne ja ympäristö) 
Marko Nenonen ja Henri Wik käsi˛ele-
vät liikenteen ympäristökysymysten ase-
maa politiikassa ja ha°linnossa. Jo ennen 
kuuluisia Koijärven tapahtumia ˆˇ�˘-lu-
vu°la maantierakentaminen ja yksityisau-
toilu vauhdi˛ivat keskustelua ympäristö-
ongelmista. Ympäristökysymysten nousu 
on osa kansainvälistä keskustelua. A°ku-
jaan me°ko rajatuista luonnonsuojelun 
teemoista on si˛emmin siir˙y˛y laajem-
piin koko elinympäristön ja ke˜ävän ke-

hityksen kysymyksiin. Kaupungistumisen 
megatrendiä ja luovan talouden kasvua 
seuraten kirjoi˛ajat keski˛yvät tarkem-
min kaupunkeihin. Kävelyyn, pyöräilyyn 
ja joukkoliikenteeseen panostama°la kau-
pungeissa pyritään rikkomaan yksityisau-
toilua suosivan liikennepolitiikan luomia 
po°kuriip�uvuuksia. Kaupungeissakin on 
ihmisiä, joiden liikkumismahdo°lisuudet 
ovat huonot autoista ja joukkoliikentees-
tä huolima˛a. Kuitenkin erityisesti syrjä-
seudui°la elävi°lä auto˛omi°la ihmisi°lä voi 
ku°keminen o°la vaikeaa. Tätä asiaa valais-
taan luvussa luvuissa IV ja VIII. Näitä on-
gelmia on kuvailtu muun muassa käsi˛eel-
lä lii°enneköyhyys.6 

Luvussa VII Henri Wik tarkastelee lii-
kenteen turva°lisuuden puole˜a tehtyä työ-
tä ja turva°lisuuden kehi˛ymistä. Liikenne-
turva°lisuu˛a määräävät paitsi liikenneolot 
ja monimutkaiset teknologiset järje˜elmät 
myös koulutus ja asenteet. Eritoten raidelii-
kenne˛ä sekä lento- ja meriliikenteen väy-
liä ja nii°lä ku°kua ha°litaan tietotekniikan 
keinoin. Tulevaisuudessa automatisaation 
ja digitalisaation merkitys kasvaa maantie-
liikenteessäkin. Ylipäänsä uudet teknologi-
at muu˛avat liikennejärje˜elmän totu˛uja 
muotoja ja varmasti paljolti ennakoima˛o-
ma°la tava°la. 

Luvussa VIII Marko Lamberg, Marko Ne-
nonen, Pasi Nevalainen ja Henri Wik käsit-
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televät joitakin tärkeimpiä liikenteen sosiaa-
lisia ja kul˛uurisia muotoja, vanhoja ja uusia. 
Käveleminen lakkasi olemasta tavanomaisin 
liikkumismuoto vasta ˆˇ˘˘-luvu°la. Yksi˛äi-
senä tapaustutkimuksena Marko Lamberg 
kuvaa eteläsavolaisen Paltasen aseman seu-
dun nousua ja hiipumista. Lamberg hahmot-
taa ihmisten jokapäiväisen elämän näkökul-
masta modernin teo°lisuusyhteiskunnan 
aikaa ja sen muu˛umista suurten taajamien 
takana ˆˇ˘˘-luvun lopu°la. Autoistuminen 
ja maaltamuu˛o johtivat siihen, e˛ä satoja 
syrjäseutujen ja pienten taajamien juna- ja 
linja-autovuoroja sekä juna-asemia lakkau-
te˛iin. Monin paikoin paika°linen liikenne 
vaikeutui mu˛a kaukomatkailu ja joukkotu-
rismi ovat kasvaneet ennennäkemä˛ömästi 
vuosi toisensa perään. Matkailun merkitys-
tä läntisessä maailmassa on vaikea yliarvi-
oida, tarkasteltiinpa asiaa taloude°lisena lii-
ketoimintana, kul˛uurisina vaikutuksina tai 
ympäristöongelmana. 

Luvussa VIII nostetaan esi°le myös lii-
kenteen palvelujen muutos. Muutoksen no-
peus on vain arvailtavissa. Liikenne palve-
luna ajatus (Mobility as a Service eli MaaS) 
sisältää häke°ly˛äviä tulevaisuuden visioita. 
Kirjoi˛ajien työnjako luvussa VII on o°lut 
se°lainen, e˛ä pienten asemien ja nimen-
omaisesti Paltasen hiljenemistä on tutkinut 
Marko Lamberg. Henri Wik on kirjoi˛anut 
matkailusta sekä yhdessä Marko Nenosen 

ja Pasi Nevalaisen kanssa myös liikenteen 
uusista palveluista ja niiden kul˛uurisista 
lähtökohdista. Lopuksi luvussa IX tarkas-
te°laan sitä, miltä liikenneinfrastruktuu-
rin tulevaisuuden suuret linjat näy˛ävät 
�˘�˘-luvu°la. 

Liikennehistorian ja ylipäänsä liikenteen 
aihepiiri on tava˛oman laaja ja monimut-
kainen. Kirjoi˛ajat eivät ole voineet toivoa 
yltävänsä minkäänlaiseen ka˛avuuteen tai 
perustee°lisuuteen. Kyse on vain lähtökoh-
tien esi˛elystä ja tulevan tutkimuksen sekä 
yhteiskunna°lisen keskustelun viri˛ämises-
tä. Aihepiirin laajuus on vaatinut tiivistä-
mistä ja monien kysymysten sivuu˛amis-
ta. Yksityiskohtaiset selvitykset tekniikan 
muu˛umise˜a on jäte˛y pois. Monet asiat 
ratkaistaan tulevassa tutkimuksessa ja tule-
vaisuus näy˛ää, miten ennustuksi°le ja visi-
oi°le käy. On ilmeistä, e˛ä monet muodot 
siitä, mitä tässäkin on tu˛ava°lisesti kut-
su˛u vanhaksi teo°lisuusyhteiskunnaksi, 
ovat katoamassa. Tila°le on tu°lut jotakin 
se°laista, mitä yhtä epämääräisesti on kut-
su˛u postmodernistiseksi yhteiskunnaksi, 
tietoyhteiskunnaksi tai luovan talouden 
ajaksi. Liikennejärje˜elmässä muutokset 
näkyvät selvästi ja – kuten tästä teokse˜a 
selviää – liikennepolitiikka on yksi keskei-
nen muutoksen airut. Liikennepolii˛isten 
ratkaisujen merkitys yhteiskuntaelämässä 
on kasvamassa. 
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Liikenne˛ä on tutki˛u vähän yhteiskunta-
ja kul˛uuritieteissä. Ylipäänsä talouden ja 
tekniikan aiheet ovat o°leet yhteiskunta- ja 
kul˛uuritieteissä vähemmän esi°lä kuin esi-
merkiksi yhdyskuntasuunni˛elun ja pää-
töksenteon kannalta voisi toivoa. Me°kein 
yhtä vähä°le huomio°le ovat jääneet liiken-
netekniikan alaan kuuluvat kysymykset 
liikennesuunni˛elusta. �˘˘˘-luvun a°ku-
vuosina Aalto-yliopistossa ja Tampereen 
tekni°lisessä yliopistossa syntyi liikenne-
tekniikan ala°la yksi väitöskirja joka kolmas 
vuosi. Sep�o Lampinen on arvioinut, e˛ä 
liikennesuunni˛eluun vaiku˛aa insinöö-
ritieteiden luonnontietee°linen lähtökohta, 
jonka pohjalta liikenne˛ä ja liikkumista ei 
käsite°lä yhteiskunna°lisena ilmiönä. Lii-
kennejärje˜elmä ja infrastruktuurin järjes-
telmät ylipäänsä ovat jääneet tekni°listen 
tieteiden tutkimuskohteiksi. Vastaavasti lii-
kenteeseen keski˛yvässä yhteiskunta-alan 
tutkimuksessa, kuten kaupunkisuunni˛e-
lua koskevassa tutkimuksessa, on vain har-
voin oltu kiinnostuneita teknologisista jär-
je˜elmistä.7 Teknologinen ja kul˛uurinen 
näkökohta eivät kohtaa. 

LÄHTÖKOHTA 

Liikenne on ylirajainen ilmiö, joka ei tar-
kasti rajaudu mihinkään yhteiskunna°lisen 
käytännön, toimen tai ha°linnon alaan.8 Lii-
kenne on vaiku˛avana tekijänä kaikessa yh-
teiskunna°lisessa toiminnassa ja yksilön jo-
kapäiväisessä elämässä. Tästä johtuu sekin, 

e˛ä liikenteen historiaa koskeva aineisto on 
hajanaista, mikä hankaloi˛aa tutkimusta. 
Erityisen vaikea teema on liikennejärje˜el-
män hahmo˛aminen kokonaisuudessaan.9 

Se on hankalaa senkin vuoksi, e˛ä yhteis-
kunta- ja kul˛uuritieteissä järje˜elmän kä-
si˛eitä ei ole liiemmin kehite˛y. Liikenne 
on myös kansainvälinen ja ylikansa°linen 
ilmiö. Liikenne ja tietoliikenne ovat histo-
riassa limi˛yneet tiiviisti. Vasta suhteel-
lisen pitkä°le kehittynyt teknologia teki 
tietoliikenteestä itsenäisen järjestelmän 
ja ero˛i sen ihmisen kulusta. Liikenteen 
ja tietoliikenteen järje˜elmät perustuvat 
yleismaailma°liseen vuorovaikutukseen 
niin tekniikassa ja taloudessa kuin kul˛uu-
rin ilmiöissä. Liikenteen järje˜elmät ovat 
kansainvälisiä jopa si°loin, kun kuljetaan 
kotikulmi°la. 

Liikennejärje˜elmän historia ei ole ai-
noa monia aloja sivuava ylirajainen teema. 
Laajat teemat ja risteävät näkökohdat tu-
levat ylipäänsä yhä tärkeämmiksi, koska 
alati laajempien teknologisten järje˜elmien 
verkostot ovat sidoksissa toisiinsa ja asiat 
limi˛yvät yhteen aikaisempaa enemmän. 
Järje˜elmät ovat monimutkaisia, ja arvi-
oiden mukaan ne ovat entise˜ään moni-
mutkaistumassa. Myös muutosten tahdin 
on arvioitu kiihtyvän.10 Kyse on myös siitä, 
e˛ä teknologian kehitys antaa tutkijoi°le 
enemmän keinoja monimutkaisten ilmiöi-
den selvi˛ämiseen. Mu˛a miten eri aloja ja 
monia yhteiskunna°lisia ilmiöitä leikkaava 
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tutkimus voidaan kasata yhtenäiseksi ja he-
delmä°liseksi tutkimustehtäväksi? Liiken-
nejärje˜elmän tutkimuksessa, kuten alan 
ha°linnonkin tehtävissä, on kye˛ävä hah-
mottamaan kokonaisuuden omalakinen 
dynamiikka sama°la, kun otetaan huomi-
oon eri sektoreiden erityispiirteet. 

Vaikka liikennehistoriasta on Suomessa 
akateemista tutkimusta vähän, siitä on il-
mestynyt sadoi˛ain muita eri°listeoksia ja 
artikkeleita.11 Tava°lisesti ne koskevat yksit-
täistä liikennemuotoa, ku°kuväline˛ä, alan 
yritystä tai laitosta tai muita eri°lisiä tee-
moja. Vain osa teoksista täy˛ää tietee°lisen 
työn vaatimukset, koska liikennehistorian 
aiheissa alastaan innostuneet har˙astajat 
ovat o°leet tutkijoita innokkaampia. Tämä 
on o°lut tyypi°listä mui°lakin tekniikan 
historian aloi°la ja eri maissa.12 Har˙aste-
lijamaisuus ei silti useinkaan tarkoita asi-
antuntema˛omuu˛a, päinvastoin. Koska 
monet kirjoi˛ajat ovat alansa amma˛ilai-
sia ja asiantuntijoita, heidän teoksistaan on 
paljon apua tutkimukse°le. Kuitenkaan mo-
nissa eri°listeoksissa ei usein hahmoteta lii-
kennejärje˜elmän kokonaisuu˛a mi°lään 
tava°la. Kaikkiaankin tutki˛avan aiheen 
yhteydet muuhun yhteiskuntakehitykseen 
jäävät usein vähä°le. Eri liikennemuotojen 
ja ku°kuvälineiden tutkimus ei se°laisenaan 
johda siihen, e˛ä liikennejärje˜elmän ke-
hitystä ymmär˙e˛äisiin. 

Koska yliopistoissa rahoitetun akatee-
misen tutkimuksen osuus liikennehisto-

rian tietee°lisistäkin töistä on vähäinen, 
ilman liikennealan virastojen, laitosten 
ja yhdistysten sekä joidenkin yksityisten 
liikennöitsijöiden ja yritysten panosta lii-
kenteen historiasta Suomessa olisi vain 
jokunen tutkimus. Alan yrityshistorioi°la 
on aihepiiriään laajempi merkitys, si°lä ne 
kuvaavat paitsi ku°kemista ja kulje˛amis-
ta myös liiketoiminnan käytännön ehto-
ja. Liikennehistoriaa sivutaan usein myös 
muita aiheita koskevissa teoksissa. 

Historiatieteessä ei vielä ole perusteel-
lisia Suomen liikennejärje˜elmien syntyä 
selvi˛äviä teoksia. Ainoa kokonaisvaltai-
nen esitys, Marko Nenosen ”Liikennepo-
litiikan paradoksit” on sup�ea, ja se käsit-
telee lähtökohtansa mukaisesti lähinnä 
valtio°lisen ohjauksen roolia liikennejär-
je˜elmien rakentamisessa ja y°läpidossa. 
Lisäksi teoksessa korostuvat liikennejär-
je˜elmä°le keskeiset maantieteen ja luon-
nonolojen ehdot. Liikennejärjestelmän 
joiltakin osa-alueilta on tutkimuksia, ku-
ten Sep�o Lep�äsen ”Liikenne Suomessa 
ˆˇ˘˘–ˆˇ��” (ˆˇ��), Per˛i Kohin ”Maa- ja 
vesirakennustoiminta Suomessa ˆˇ˘˘– 
ˆˇ�˘” (ˆˇ��) sekä I°kka Sep�isen Liiken-
neministeriön ˆ˘˘-vuotishistorian ”Valta-
väylä Suomeen” (ˆˇˇ�). Sep�o Lampinen 
on hahmote°lut liikenne- ja kaupunki-
suunnittelun kokonaiskuvaa Suomessa 
väitöskirjassaan �˘ˆ�.13 Teokse˜a on o°lut 
erinomainen apu myös tämän tutkimuk-
sen lähtökohdi°le. 
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MITÄ ON LIIKENNE 
JA INFRASTRUKTUURI? 

Teknologia°la tarkoitetaan seuraavassa 
tie˛yyn tavoi˛eeseen tai käytäntöön liit-
tyvää tietojen, taitojen sekä niin materi-
aalisten kuin immateriaalisten hyödykkei-
den (keinojen) järje˜elmää, jota ihminen 
käyttää tavoitteidensa saavuttamiseksi. 
Käsi˛eenä teknologia korostaa tietopoh-
jaista järje˜elmää. Sen sijaan käsitee°lä 
tekniikka on tava°lisesti ymmär˙e˛y sup-
peammin keinoa, laite˛a ja menetelmää. 
Sanojen ”tekniikka” ja ”teknologia” ero ei 
ole selvä, ja merkitykset lienevät lähenty-
neet toisiaan englannin kielen vaikutuk-
se˜a. Tässä teoksessa ei tarkaste°la tekno-
logiaa sinänsä, vaan joitakin teknologian 
käy˛öön lii˛yviä ratkaisuja, jotka ovat 
muokanneet liikennejärje˜elmää. 

Liikennemuodo°la tarkoitetaan tässä 
teoksessa ku°kemisen välineeseen lii˛yvää 
muotoa tai tapaa. Liikennemuodoiksi mai-
nitaan monissa ha°linno°lisissa ja yhdyskun-
tasuunni˛elua koskevissa selvityksissä tielii-
kenne, rautatiet, vesiliikenne sekä ilmailu. 
Jao˛elu on ongelma°linen, koska se kuvaa 
huonosti liikkumista. Jalanku°ku ja pyöräi-
ly jäävät vähä°le, kuten myös esimerkiksi 
moo˛orike°kkailu. Liikenteen käsite tun-
tuu selvältä, mu˛a monimutkaistuu heti, 
kun sana ”liikenne” rinnastetaan ruotsin, 
englannin ja saksan kielen sanoihin tran-
sport/traÿk, transport/tra�c, Transport/ 
Verkehr. Sanojen Tra�c/Verkehr mie°le-
yhtymä eli konnotaatio vii˛aa vahvasti ajo-

neuvoliikenteeseen. On väite˛y, e˛ä myös 
suomen kielen sana ”liikenne” on sido˛u lä-
hinnä ajoneuvoliikenteen mielikuviin ja e˛ä 
tämä sidos jo se°laisenaan voi ohjata liiken-
nesuunni˛elua.14 Tuonnempana eri luvuis-
sa arvioidaan, e˛ä autoliikenne ja toisaalta 
teo°lisuuden tavarankuljetus ovat liki yksin-
omaisesti ohjanneet liikennesuunni˛elua 
vuosikymmenet. Liikenne on silti ihmisten 
liikkumista ja ku°kemista, ja liikenne on osa 
asumistakin ja elämän ympäristöä. Nämä 
lähtökohdat ovat nousseet enemmän esi°le 
vasta ˆˇ˘˘-luvun lopu°la. Uudet näkökoh-
dat ovat vaiku˛aneet muiden muassa kau-
punkien keskustojen elävöi˛ämiseen, kuten 
luvussa VI todetaan. 

Maini˛uja käsi˛eitä vielä monimutkai-
sempi on liikennejärje˜elmän käsite. Nä-
kökulmana tässä teoksessa on liikenne eli 
ku°keminen ja kulje˛aminen. Liikennejär-
je˜elmän pohjimmaiset seikat, kuten maan-
käy˛ö, väylien suunni˛elu, rakentaminen ja 
kunnossapito sekä esimerkiksi verotus jää-
vät työnekonomisista syistä vähä°le huomi-
o°le. Käsi˛ee°lisesti liikennejärje˜elmä kat-
taa ainakin liikenteen suunni˛elun, väylien 
rakentamisen ja y°läpidon, liikenneteknolo-
gian, ku°kuvälineet sekä liikenteen käytän-
nöt. Yhdyskuntasuunni˛elu ja maankäy˛ö 
määräävät liikennesuunni˛elua, mu˛a yhtä 
hyvin liikennesuunni˛elu voi määrätä yh-
dyskuntasuunni˛elua ja maankäy˛öä. Pure-
va esimerkki tästä on kaupunkien pysäköin-
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titilojen vaatimukset maan ja tilan käytö°le 
kaupungeissa. Se voi o°la liki kymmenes osa 
kaupunkikeskustan pinta-alasta (ks. luku 
VI). Yleisesti katsotaan, e˛ä liikennesuun-
ni˛elussa pitää arvioida liikennepalvelujen 
tarve˛a ja liikennepalvelujen tarpeen tyy-
dy˛ämisen keinoja.15 Sep�o Lampinen on 
arvoste°lut lähtökohtaa, joka sinänsä näyt-
tää luontevalta ja peruste°lulta: 

Mää˜i˛ely sisältää kaksi käsite˛ä, tarve ja 
ongelma, joiden yhteiskunna˝inen luonne on 
insinöö˜isuunni˛elu˝e ˘ieras. … insinöö˜i-
tieteisiin kiinteä�i lii˛yvä rationaalinen on-
gelmanratkaisu ja päätöksenteko ˜ii�puvat 
ongelman mää˜i˛elyn rationaalisuude�a. 
Tätä lii°ennesuunni˛elus�a ei ole käsitelty 
kuin ˇa�a ˘iime ˘uosina ja si˝oinkin lä�in-
nä ˇäli˝isesti.16 

Liikennejärje˜elmän määri˛elyä voidaan 
lähteä etsimään myös infrastruktuurin ja 
po°kuriip�uvuuden käsi˛eiden kau˛a. Li-
säksi voidaan katsoa, e˛ä ylipäänsä järjes-
telmäteorian (systeemiteorian) käsi˛eet 
voivat jäsentää erilaisia näkökohtia ja aut-
tavat kehi˛ämään teoree˛isia käsi˛eitä 
analyysin välineiksi. Seuraavassa nostetaan 
keskusteluun joitakin näkökulmia, jotka 
lii˛yvät liikennejärje˜elmän tutkimukseen 
ja liikennejärje˜elmän merkityksen arvi-
ointiin niin talouselämässä kuin esimerkiksi 
sosiaalisessa elämässä.17 Tässä korostetaan 
nimenomaisesti liikennejärje˜elmän ko-
konaisuu˛a yksi˛äisen liikenteen histori-

aa koskevien sinänsä mielenkiintoisten ja 
tarpee°listen tutkimusaiheiden sijasta. 

Teoksessaan ”Skaala. Elämän ja kuoleman 
universaalit lait eliöissä, suurkaupungeissa ja 
yhtiöissä” (�˘ˆ�) Geo�rey West esi˛ää, e˛ä 
näennäise˜ä satunnaisuude˜aan huolimat-
ta monimutkaiset ja monimutkaistuvat jär-
je˜elmät ja yhteiskuntakehityksen ilmiöt 
nouda˛avat kehityksessään yksinkertaisia 
matemaa˛isia säännönmukaisuuksia. Täl-
laisiin ilmiöihin kuuluvat esimerkiksi lii-
kenneverkosto, vesijohto- ja sähköverkostot 
sekä kaupunkien kasvu. Järje˜elmien kehi-
tykse˜ä löytyvät säännönmukaisuudet ja 
yhdenmukaisuudet eivät riipu järje˜elmän 
muusta laadusta tai luontee˜a. Kyse voi o°la 
suurkaupunkien väe˜ökehitykse˜ä, AIDS:n 
leviämise˜ä tai työmatkaliikenteen säännön-
mukaisuuksista. Geo�rey West korostaa, e˛ä 
biologiset järje˜elmät kehi˛yvät samankal-
taisten kaavamaisuuksien mukaan. West on 
monimutkaisten itseohjautuvien järje˜elmi-
en (complex adaptive systems) tutkimiseen 
erikoistuneen, yhdysvaltalaisen Sante Fe Ins-
tituutin entinen johtaja. Näkökohdat, joita 
hän on kehite°lyt, lii˛yvät myös niin sanotun 
Big History -teoreeman kehi˛ämiseen. Näi-
den pohjalta keskustelu jatkuu niistä järjes-
telmäteorioiden suunnista, joita mm. Ludwig 
von Bertalan�y jo hahmo˛eli.18 Westin teos 
sivuaa monia keskeisiä nykyajan ongelmia. 

Infrastruktuurin käsite on yleismerki-
tyksessään tu˛u myös yhteiskunta- ja kult-
tuuritieteilijöi°le, vaikka infrastruktuuria 
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Infrastruktuurijärjestelmä muuttuu tarpeiden, taloudellisten laskelmien ja oletusten myötä. Turussa oli toiminnassa 
ensin hevosraitiotie vuosina 1890–1892 ja sähköraitiotie vuosina 1908–1972. Sittemmin raitioliikenne lakkautettiin linja-
autoliikenteeseen panostamisen myötä. Nyt on taas olemassa suunnitelmia raitioliikenteen palauttamisesta pikaraitiotien 
muodossa. Kuvassa raitiotiekiskojen uusimista 1920-luvulla Turun Aurasillan kohdalla. 
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koskevaa tutkimusta on näi°lä tieteenaloil-
la vähän. Liikennejärje˜elmien kannalta 
asiaa ovat tarkaste°leet muiden muassa Per 
Högselius, Anique Hommels, Arne Kaijser 
ja Erik van der Fleuten yhteisissäkin jul-
kaisuissaan.19 Infrastruktuuria ei voine sa-
maistaa �omas P. Hughesin luomaan so-
sioteknisen järje˜elmän käsi˛eeseen (large 
sociotechnical systems). Molempia käsi˛ei-
tä yhdistää silti se, e˛ä kyse ei ole pe°kästään 
tekniikasta, vaan järje˜elmistä, jotka sisältä-
vät myös sosiaalisen, kul˛uurisen ja poliit-
tisen elementin. Sama näkökohta on Frans 
W. Geelsin luoma°la käsi˛ee°lä ”sosiotekni-
nen regiimi” (socio-technical regime).20 

Näitä näkökohtia hyödyntäen mu˛a niis-
tä myös poiketen infrastruktuurin järje˜el-
mät määrite°lään seuraavassa tava°la, joka 
korostaa infrastruktuurin maantietee°listä 
ulo˛uvuu˛a.21 Infrastruktuurin järje˜el-
mät ovat ihmisten teknologisten ja sosiaa-
listen käytäntöjen järje˜elmiä, 

ˆ joi°la ha°litaan luontoa ja ympäristöä ma-
teriaalisena ja polii˛is- kul˛uurisena re-
surssina ja 

� jotka ovat syntyneet jonkin keskusvaltaa 
edustavan toimijan tavoi˛ee˜a 

� ja joi°la on tämän keskusva°lan ha°litsema 
maantietee°linen ulo˛uvuus siten, e˛ä 

� keskusvalta voi edistää tavoi˛eitaan ja 
käytäntöjään välitöntä maantietee°listä 
yhtey˛ään laajemma°la. 

Infrastruktuurin järjestelmät synty-

vät yleensä jonkin keskusvaltaa edusta-
van toimijan aloi˛ee˜a ja tavoi˛eista. Lii-
kenneinfrastruktuuri°le, kuten moni°le 
mui°lekin teknologisi°le järje˜elmi°le, on 
tyypi°listä maantietee°linen ulottuvuus. 
Infrastruktuuri järje˜etään jonkin ylira-
jaisen intressin tai tavoi˛een vuoksi ja sil-
lä ha°litaan maantietee°listä ulo˛uvuu˛a. 
Keskusvalta ei välttämättä ole valtio tai 
mikään valtakunna°linen elin. Keskusvalta 
voi o°la mikä tahansa polii˛is-ha°linno°li-
nen toimija, jo°la on valta pää˛ää järje˜el-
mästä. Infrastruktuurin järje˜elmiä voivat 
luoda myös epäpolii˛inen ha°linto, kuten 
kaup�iaat, jotka jo vuosisatoja si˛en loivat 
jakelu- ja postijärje˜elmiä tai järjestivät 
verotus-, metsästys- ja va°loitusretkiä. Inf-
rastruktuurin järje˜elmien maantietee°li-
nen ulo˛uvuus vaihtelee. Jokin järje˜elmä 
on maailmanlaajuinen, kuten säähavainto-
järje˜elmät, ja jokin toinen järje˜elmä on 
paika°lisempi. 

Infrastruktuuri on siis kahde°la taval-
la hierarkkinen. Se syntyy hierarkkise˜a 
asetelmasta, jossa jonkin yleisen tavoi˛een 
vuoksi joku ohjaa ja valvoo väli˛ömältä 
ulo˛uvuudeltaan laajempaa järje˜elmää. 
Toiseksi infrastruktuuri on hierarkkinen 
järje˜elmä siinä mielessä, e˛ä sitä kontrol-
loidaan yksi˛äisen käy˛äjän päätöksistä tai 
tekemisistä riip�uma˛a. 

Toisaalta infrastruktuurin hierarkkisuut-
ta hajottaa kaksi seikkaa. Ensinnäkin in-
frastruktuuri on verkosto°linen järje˜elmä, 
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jossa niin yksi˛äiset käy˛äjät kuin järje˜el-
män yksi˛äiset elementit ovat periaa˛eessa 
tasa-arvoisia. Tyypi°linen esimerkki on säh-
köverkko tai Internet, jossa katkennut yhte-
ys voidaan korvata toise°la. Toiseksi järje˜el-
män verkostomaisuus voi o°la järje˜elmän 
hierarkkisuu˛a tärkeämpi piir˙e. Näin lienee 
varsinkin siinä vaiheessa, kun järje˜elmä on 
laajentunut yleiseksi ja laajoja alueita ka˛a-
vaksi, kuten Internet. Hierarkkisuus me-
ne˛ää merkitystään, kun muu˛ujien määrä 
järje˜elmässä kasvaa. Lopulta järje˜elmän 
hierarkkinen ohjaus ja ha°linta käyvät mah-
do˛omaksi. Infrastruktuurin järje˜elmät 
ovat limi˛äisiä ja pää°lekkäisiä.22 

Moni°le infrastruktuurin järjestelmil-
le on tyypi°listä, e˛ä ne ovat ainakin peri-
aa˛eessa kaikkien ihmisten käyte˛ävissä. 
Nii°le on tyypi°listä sekin, e˛ä järje˜elmää 
ei käytännössä voi toteu˛aa yhtä ihmistä, 
yhtä kotitalou˛a tai yleensä edes yhtä teh-
dasta varten. Vähänkin laajempi vesijoh-
to- tai viemäriverkosto, sähköverkko tai 
liikennejärje˜elmä voidaan toteu˛aa vain 
yleisinä palveluina.23 On tärkeää huoma-
ta, e˛ä monet järje˜elmien piirteet voivat 
lähtökohtaisesti seurata jo teknologisten 
järje˜elmien luontee˜a, johon esimerkik-
si kul˛uurisen järje˜elmän eli ihmisten 
käy˛äytymisen tulee sopeutua. Maantielii-
kenteen teknologiset järje˜elmät ovat suh-
tee°lisen avoimia eivätkä rajoita yksi˛äistä 
ku°kijaa sama°la tava°la kuin rautatie- tai 
lentoliikenteen tai merenkulun järje˜el-

mät.24 Kuka tahansa ei voi lai˛aa junaa lii-
kenteeseen. Niin ikään merenku°ku toimii 
vain erityisten teknologisten järje˜elmien 
pui˛eissa, vaikka veneily on suhtee°lisen 
avoin vesiliikenteen järje˜elmä. 

Koska maantieliikenne teknologisena jär-
je˜elmänä on avoin, se seli˛ää suurin osin 
sen ylivoimaisuu˛a rautatieliikenteeseen 
nähden. Tämä seli˛ää osin sitäkin, miksi 
Euroopan unionissa rautatieliikenteen kil-
pailun vapau˛aminen on edennyt hitaas-
ti.25 Erilaiset kansa°liset sähkö- ja turvajär-
je˜elmät tekevät vaikeaksi käytäntöjen ja 
rajojen yli ku°kevan liikenteen yhtenäistä-
misen. Tämän on arveltu hidastaneen rau-
tatieliikenteen kehi˛ämistä EU:n aluee°la 
ja siten entise˜ään vahvistaneen maantie-
liikenteen etuja. 

Tä°laisia näkökohtia voidaan analysoida 
myös po°kuriip�uvuuden käsi˛een avu°la. 
Käsite on o°lut käytössä teknologian, talou-
den ja ha°linnon tutkimuksessa, mu˛a muis-
sa yhteiskunta- ja kul˛uuritieteissä se on 
o°lut vieras. Heuristisena ma°lina po°kuriip-
puvuus tarkoi˛aa sitä, e˛ä jonkin järje˜el-
män käy˛ööno˛o vähentää mahdo°lisuuksia 
tehdä toisenlaisia, vaihtoehtoisia, ratkaisu-
ja tulevaisuudessa. Po°kuriip�uvuus kuvaa 
järje˜elmän jäykkyy˛ä tai avoimuu˛a suh-
teessa uusiin ratkaisuihin.26 Jonkin teknisen 
järje˜elmän käy˛ööno˛o su°kee pois jonkin 
vaihtoehtoisen tavan järje˜ää tuotantoa ja 
toimintaa. Kun järje˜elmää käytetään, käyt-
tö vahvistaa olemassa olevaa järje˜elmää ja 
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tekee vaihtoehtoiset tavat vieläkin vaikeam-
min toteute˛aviksi. Arkisten käytäntöjen li-
säksi po°kuriip�uvuu˛a vahvistavat talou-
de°liset edut, joita järje˜elmän y°läpitäjät ja 
puolustajat ha°litsevat. Vanhojen ja uusien 
ratkaisujen väli°lä on kitka, hitauden voima 
eli inertia. Se lisää muutoksen kustannuksia, 
monimutkaisuu˛a sekä ha°linno°lisia ja po-
lii˛isia vaikeuksia. 

Po°kuriip�uvuus ei silti tarkoita sitä, e˛ä 
ker˙an tehdyn valinnan vuoksi muutos-
ten mahdo°lisuudet kaikkiaan pienenisivät. 
Muutoksia, ”kehitystä”, tapahtuu jatkuvasti, 
ja pienetkin muutokset myös järje˜elmän 
u°kopuole°la saa˛avat johtaa uudenlaisten 
järjestelmien syntyyn, kuten monimut-
kaisten itseohjautuvien järje˜elmien mal-
lit kuvaavat.27 Monet suuret järje˜elmät 
muu˛uvat omalakisesti – eli kehi˛yvät ja 
”käy˛äytyvät” – ikään kuin itseohjautu-
vina järje˜elminä, vaikka nii°le a°kujaan 
asetetut tavoi˛eet syntyisivätkin jostakin 
yleise˜ä intressistä. Jonkin kaupungin asu-
tusta ja liikenneverkkoa voidaan suunnitel-
la. Sen sijaan kaupungistuminen on synty-
nyt suunni˛elema˛a, ja kaupungistuminen 
on edennyt ilman ohjaavaa suunnitelmaa. 
Kokonaisuus syntyy tuntema˛omasta mää-
rästä erilaisia tavoi˛eita ja tekoja. Stuart A. 
Kau�man kirjoi˛aa, e˛ä 

(˘)erkko (järje�elmä – kirj. huom.) syn-
ny˛ää oman tulevaisuutensa ta˙oi˝a, joita 
eˆˆe pysty ennustaˆaan.28 

Monimutkaisten itseohjautuvien järjes-
telmien teoria°la kuvataan tä°laisten järjes-
telmien kehitystä. Järje˜elmät monimut-
kaistuvat ja synny˛ävät laadu°lisesti uusia 
ja itsenäisiä kokonaisuuksia. Niitä ei voida 
palau˛aa osiinsa eikä niitä voida ymmärtää 
osiensa summana. Tätä kuvataan emergens-
sin periaa˛ee°la, josta keskuste°laan luon-
nontieteissä ja biologiassa.29 Tässä ei voida 
käydä punnitsemaan esite°lyn näkökohdan 
soveltamista yhteiskunta- ja kul˛uuritie-
teissä. Lähtökohta mainitaan vain yhtenä 
esimerkkinä siitä, mi°laisia keinoja kul˛uu-
risten ja teknologisten järje˜elmien, kuten 
liikennejärje˜elmän, analyysissa voidaan 
tavoite°la. 

LIIKENNE JÄRJESTELMÄNÄ 

Infrastruktuurin järje˜elmien luomisessa 
keskusva°lan ja nimenomaisesti valtion roo-
li on o°lut keskeinen. Liikenne, myös tie-
toliikenne, väli˛ää keskusva°lan intressit 
ja intressien pohjalta syntyneen tuloksen. 
Si°loinkin, kun yksityiset luovat infrastruk-
tuurin järje˜elmiä – esimerkiksi monissa 
maissa jo aikanaan rautatieliikenne˛ä tai 
kaupunkien joukkoliikenne˛ä – valtio tai 
kunta ase˛avat toiminna°le ehtoja ja ra-
joituksia. Valtion rooli on o°lut ratkaise-
va, vaikka monet e°leivät jopa useimmat 
innovaatiot tapahtunevat valtion ohjauk-
sen u°kopuole°la. Valtion intressinä on ol-
lut toisaalta sota ja toisaalta verotus ja muu 
ha°linto, kuten postilaitos.30 
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Väylät eli kulje˛avat reitit ovat liiken-
neinfrastruktuurin runko. Väylästö°lä on 
kaksi ulottuvuutta: tekninen perusta eli 
teknologinen infrastruktuuri sekä kult-
tuurinen infrastruktuuri.31 Ne limitty-
vät toisiinsa sekä hierarkkisesti e˛ä usein 
hierarkiaa hajo˛avina verkostoina, kuten 
ede°lä esite˛iin. Väylästön teknologiseen 
perustaan kuuluvat ne käytännö°liset rat-
kaisut, joi°la rei˛i luodaan ja joi°la sitä y°lä-
pidetään. Siihen kuuluvat myös välineet ja 
keinot, joi°la reiti°lä kuljetaan. Tietäminen 
ja osaaminen yhdistävät teknologian (tek-
nologiset artefaktit) kul˛uuriseen, koska 
tieto ja osaaminen ovat ihmisen mielessä 
ei-materiaalisena eli henkisenä voimana 
ja taitona. Kul˛uuriseen infrastruktuuriin 
kuuluvat ku°kemisen ja kulje˛amisen pal-
velut sekä reitistön ha°linnointi, y°läpito ja 
valvominen. Turva°lisuuden järje˜elmät 
ovat sekä teknisiä e˛ä kul˛uurisia. Liiken-
teen kul˛uuriseen infrastruktuuriin kuulu-
vat niin ikään monenlaiset kul˛uuriset ole-
tukset, tavat ja jopa niin sano˛u hiljainen 
tieto32, jonka mukaan ihmiset orientoituvat 
ja ha°litsevat käytäntöjään. 

Tä°laisenaan näkökohta infrastruktuurin 
käsi˛eeseen ei ole rii˛ävän  esiÿ, jo˛a se 
kävisi yksityiskohtaise˜a analyysista tai se-
li˛äisi infrastruktuurin järje˜elmiä. Frans 
W. Geels on puhunut ”sosioteknise˜ä regii-
mistä”. Se osin muistu˛aa Hughesin sosio-
teknistä järje˜elmää ja joiltakin piirteiltään 
karkeasti myös tässä esite˛yä infrastruk-

tuurin käsite˛ä. Geels puhuu sosiotekni-
sen järje˜elmän (regiimin) ulo˛uvuuksis-
ta. Niihin kuuluu samanlaisia tekijöitä, joita 
on Hughesin sosioteknisessä järje˜elmässä 
tai joita on ede°lä sisä°lyte˛y väylästön tek-
niseen ja kul˛uuriseen infrastruktuuriin. 
Infrastruktuuri on Geelsin regiimin ulo˛u-
vuuksista kuitenkin vain yksi piir˙e. Muita 
piirteitä ovat muiden muassa teo°linen ra-
kenne, säännöstöt, teknologian symboliset 
merkitykset ja markkinat. Siten infrastruk-
tuuri on hänen määritelmissään tiukemmin 
tekninen järje˜elmä, jonka sosiaaliset eh-
dot syntyvät regiimin kau˛a. Regiimin kä-
site saa˛aisi o°la kehite˛ävissä ede°leen jär-
je˜elmäteoree˛isista lähtökohdista, mu˛a 
tässä asiaa ei käsite°lä enempää. Regiimin 
voisi ajate°la kuvaavan yhteiskunnan käy-
täntöjä tai sosiaalisia järje˜elmiä laajasti, 
mu˛a näin ei väl˛ämä˛ä ole Geelsin mal-
lissa. Sen sijaan Geels käy˛ää ma°liaan pol-
kuriip�uvuuden tuoman jäykkyyden ja sen 
murtumisen seli˛ämisessä. Ma°li seli˛ää 
radikaalin innovaation läpimur˙on ehtoja. 
Uuden innovaation menestystä e˜ää entis-
ten teknologisten käytäntöjen ympäri°le ra-
kentunut sosiotekninen regiimi. 

Geelsin näkemyksessä korostuu myös 
markkinoiden merkitys uuden käytännön 
leviämisen e˜ämisessä ja si˛en sen läpi-
mur˙ossa. Markkinamekanismien sijoit-
taminen regiimin käsi˛eeseen on etu, si°lä 
innovaatioiden käy˛öönotossa ja leviämi-
sessä markkinat ja markkinoiden luominen 
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Ensimmäinen VR:n kauko-ohjattava rataosuus otettiin käyttöön Mikkeli-Pieksämäki -välillä keväällä 1962. Kauko-ohjaus 
korvasi suurelta osin miehitetyt liikennepaikat. Kuva on Mikkelistä Päiviönkadun, Porrassalmenkadun ja Ristiinantien 
risteyksestä. Kuvassa näkyy myös Savonradan silta. 

26 



 
 

 

 

    

   

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 
 

 
    

 
   

    

 

 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

säätelevät keksijöiden, innovaa˛oreiden ja 
yri˛äjien mahdo°lisuuksia.33 Eduskunnan 
tulevaisuusvaliokunnan tuo˛amassa selvi-
tyksessä ”Suomen sata uu˛a mahdo°lisuu˛a 
�˘ˆ�–�˘��” (�˘ˆ� ) käytetään käsite˛ä ar-
vonluontiverkosto hahmo˛amaan uuden 
teknologian mahdo°lisuuksia ja sen seura-
uksia yhteiskunnan eri sektorei°la. Arvon-
luontiverkostonkaan käsi˛ee°lä ei ole yk-
siseli˛eistä sisältöä. Arvonluotiverkoston 
voi ajate°la kuvaavan Frans W. Geelsin so-
sioteknistä regiimiä toiminnan tavoi˛eiden 
ja markkinoiden kannalta. Se kuvaa tavoit-
tee°lista, organisoitua toimintaa, kuten esi-
merkiksi terveydenhuo°lon järje˜elmiä, 
joiden tavoite on edistää tervey˛ä. Arvon-
luontiverkoston tavoi˛eena on tyydyte˛y 
tarve. Tä°lainen toiminta limi˛yy yhteis-
kunnan useiden eri toimintojen kanssa sa-
ma°la tava°la kuin sosiotekniset järje˜elmät 
tai infrastruktuurin järje˜elmät. 

Liikenneinfrastruktuuri on osa mitä ta-
hansa arvonluontijärje˜elmää34, ja voi vielä 
lisätä, e˛ä se on aivan keskeinen ja monin 
osin ratkaiseva ede°lytys kaike°le tavoi˛eel-
lise°le toiminna°le. Liikenneinfrastruktuuri 
ei silti ole sama asia kuin liikennejärje˜el-
mä. Toisaalta liikennejärje˜elmää voi pitää 
yhtenä arvonluontiverkostona, jonka funk-
tio on tuo˛aa liikennepalveluja eli kuljet-
tamisen ja ku°kemisen palveluja. Näin ol-
len liikennejärje˜elmä on jotakin se°laista, 
minkä liikenneinfrastruktuuri ja si°le ase-
tut ihmisen toiminnasta seuraavat tavoit-

teet, arvot ja päämäärät luovat. Ihmisen 
toiminna°leen ase˛amat arvot ja päämää-
rät luovat liikennejärje˜elmästä ihmisen 
toiminnan kohteen ja ihmisen toiminnan 
välineen. Suuri osa liikennejärje˜elmäl-
le asetetuista tavoi˛eista esitetään liiken-
nepolitiikkana. Liikennejärje˜elmä ei ole 
sulje˛u tai poissu°keva järje˜elmä, vaan 
sen piiriin voidaan lii˛ää tai siitä voidaan 
poistaa eri elemen˛ejä.35 Vaikka liikenne-
järje˜elmä perustuu liikenneinfrastruktuu-
rin teknologisiin ratkaisuihin, se on olee°li-
sesti kul˛uurinen järje˜elmä. 

Esite°lyt lähtökohdat pyrkivät o˛amaan 
huomioon myös sen, e˛ä teknologian ke-
hitys ei ole vain tieteen ja tekniikan edis-
tymistä ja uusia keksintöjä. Teknologian 
kehitys riip�uu olee°lisesti yhteiskuntapo-
lii˛isista ratkaisuista sekä yhteiskunnan 
niin henkise˜ä kuin materiaalise˜a kult-
tuurise˜a varustukse˜a. 

Tässä teoksessa pyritään hahmo˛amaan 
liikennejärje˜elmää kokonaisuutena ja sen 
kehi˛ämisen historia°lisia ehtoja.  Luonnol-
lisesti on paika°laan pohtia, missä määrin 
järje˜elmiin lii˛yvät yleiset piirteet ovat 
yhteisiä luonnontieteissä, teknisissä tie-
teissä ja yhteiskunta- ja kul˛uuritieteissä 
ja siis myös historiatieteessä. Käsi°lä ole-
vassa teoksessa asiassa on kuitenkin ede˛y 
valite˛avan vähän. Joka tapauksessa käsit-
teiden ja teoree˛isten näkökohtien kehit-
täminen on väl˛ämätöntä monitieteisi°le 
tai ylirajaisi°le lähtökohdi°le. 
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Liikentee°lä ei ehkä ole yhteiskunnassa 
sama°la tava°la itsenäistä asemaa, funk-
tiota, kuin esimerkiksi sotalaitokse°la, ve-
rotukse°la, terveydenhuo°lo°la tai valtion-
ha°linno°la. Liikenne on välinee°listä, si°lä 
se on vaihdannan infrastruktuuria, jonka 
tarkoitus on tehdä ihmisen muut toimet ja 
tavoi˛eet mahdo°lisiksi. Pohjimmiltaan lii-
kenne syntyy perustarpeiden tyydy˛ämi-
se˜ä, kuten ruuan hankinnasta, parin muo-
dostukse˜a ja turva°lisuuden tavoi˛elusta. 

Liikentee°lä (sanan laajassa merkityksessä) 
on vahva biologinen pohja, ja ihmisen lisäk-
si eläimet kykenevät ku°kemaan. Teknolo-
giset järje˜elmät ovat ihmisen järje˜elmiä, 
joi°la tavoite°laan luonnon ja ympäristön, 
myös kul˛uurisen ympäristön, hyödyntä-
mistä kokoama°la ja järje˜ämä°lä luontoa 
ja ympäristöä resursseiksi. Ihmisen teko on 
aina sekä teknologisten e˛ä kul˛uuristen 
järje˜elmien muovaama ja ohjaama. Jo ih-
misen varhaisessa historiassa nämä tavoit-
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Urbaania Tamperetta: Ratinan silta ylittää Pyhäjärveen 
laskevan Tammerkosken. 

teet ovat luoneet monimutkaisia vaihdan-
nan ja vuorovaikutuksen järje˜elmiä. 

Teknologisten ja kul˛uuristen järje˜el-
mien arviointiin voi vaiku˛aa ajatus siitä, 
e˛ä mitä kaukaisempia aikoja historiassa 
tarkaste°laan, sitä enemmän ihmiset olivat 
riip�uvaisia luonnon ehdoista. Historian 
esityksen nar˙atiivinen muoto esi˛ää ke-

hityksen tarinana, jonka mukaan ihminen 
astei˛ain vapau˛aa itsensä luonnon pakois-
ta. Vapautumisen keinot ovat teknologian 
kehityksen hedelmiä. Kuitenkin yhtä lai°la 
on esite˛y, e˛ä viimeisimpien vuosisatojen 
aikana ihminen on tu°lut entistä riip�uvai-
semmaksi teknologiasta ja sen ede°ly˛ä-
mästä työnjaosta36. Niinpä historiankirjoi-
tuksen nar˙atiivinen muoto esi˛ää myös, 
e˛ä ihminen on vapau˛anut itseään luon-
nonhistorian ja luonnonmaantieteen pa-
koista vain tu°lakseen teknologisten järjes-
telmien ja työnjaon orjuu˛amaksi. 

Kumpaakin näkökohtaa on suhtee°lis-
te˛ava si°lä huomio°la, e˛ä mi°loinkaan ei 
liene o°lut se°laista luontoa, jota kul˛uurin 
luonut ihminen olisi voinut se°laisenaan ja 
väli˛ömästi hyödyntää ilman teknologista 
osaamista ja työkaluja. Liikenteen – kuljet-
tamisen ja ku°kemisen – tehtävät ovat van-
himpien yhteiskunna°listen toimien jou-
kossa. Vuosituhansia si˛en kul˛uuriset ja 
teknologiset järje˜elmät olivat yksinker-
taisempia, koska niihin vaiku˛avia seikkoja 
oli vähemmän ja vuorovaikutuksen piiri oli 
rajatumpi niin maantietee°lisesti kuin kult-
tuurisesti. Ihmisen käytännö°linen suuntau-
tuminen ympäröivässä maailmassa ei kui-
tenkaan ole mahdo°lista ilman kul˛uurisia 
ja teknologisia järje˜elmiä. Näiden kul˛uu-
risten ja teknologisten järje˜elmien kau˛a 
syntyvät myös kul˛uuriset sidonnaisuudet 
ja perinne, jotka ainakin jossakin määrin si-
tovasti ohjaavat tulevaa kehitystä. 
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Pääosa ihmisen välise˜ä vuorovaikutukses-
ta, kuten sukulaisuude˜a, sosiaalise˜a hie-
rarkiasta, vaihdannasta – eli elinkeinoista 
ja kaupasta – sekä työn organisoinnista voi 
toteutua vain liikenteen ehdoin. Liikenne 
on sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkein 
kanava sana°lisen viestinnän lisäksi.38 Ih-
misen kulun ja tietoliikenteen erokin on 
suhtee°lisen myöhäinen. Vasta ˆ�˘˘-luvul-
la tekniset keinot, kuten lennätin, ero˛ivat 
tietoliikenteen ihmisen matkasta. 

Maantiede on sääde°lyt ratkaisevasti 
ku°kemisen ja kulje˛amisen ehtoja ja mää-
rännyt liikennejärjestelmän tärkeimpiä 
piirteitä. Tässä luvussa hahmotetaan niitä 
seikkoja, jotka ovat määränneet ja osin vie-
lä määräävät keskeisiä liikennejärje˜elmän 
piirteitä Suomessa. 

KAKSI SUOMEA 

Suomi jakautuu kahteen selvästi erilaiseen 
alueeseen. Yleistajuisessa kielenkäytössä 
puhutaan idän ja lännen eroista. Luoteisen 
ja kaakon suunnassa sisämaan poikki ku°ke-
va talous- ja kul˛uuriraja on kaikkein mer-
ki˛ävin. Se on vuosisatoja vanha talouden 
ja kul˛uurin raja, vaikka silti jokainen his-
toria°linen maakunta tai niiden kaupungit 
ja pitäjät voivat o°la oma°la tava°laan ainut-
laatuisia. 

Pähkinäsaaren rauhan raja (ˆ���) ku°ki 
Karjalan kannaksen ha°ki luoteeseen Poh-
janmaan ranniko°le (kar˛a ˆ). Vakiintu-
neen mu˛a yhtä lai°la kiiste°lyn tu°kinnan 

mukaan se ylsi Pa˛ijoe°le nykyisen Raa-
hen seutuvi°le tai hiukan Pyhäjoen suuta 
etelämmäksi. Pähkinäsaaren rauha tehtiin 
Ruotsin valtakunnan ja si°loin Ruotsin itäi-
senä naapurina o°leen Novgorodin kaup�i-
astasava°lan kanssa. Jos katsotaan – kuten 
usein on tehty – e˛ä rajalinja jakoi Suomen 
alueen itään ja länteen, tämän mukaan Vii-
puri kuului länteen.39 Toinen tärkein kult-
tuuriraja on samansuuntainen mu˛a eteläs-
sä lännempänä. Se on hämäläis-karjalainen 
kul˛uuriraja, joka ku°ki Kymijoelta luotee-
seen Pohjanmaa°le Pyhäjoen suu°le.40 

Näiden rajojen mukainen kul˛uurin ja-
kautuminen tunnetaan jo esihistoriasta 
vuosituhansia aikaisemmin. Läntinen nuo-
rakeraaminen kul˛uuri eli niin kutsu˛u va-
sarakirveskul˛uuri, joka tuli nykyisen Suo-
men aluee°le noin � �˘˘–� ̆ ˘˘ vuo˛a si˛en 
etelästä, jäi Pähkinäsaarenrauhan rajan 
etelä- ja länsipuole°le. Myös nykyisen Vii-
purin seudut kuuluivat nuorakeraamisen 
kul˛uurirajan länsi- ja eteläpuole°le. Niin 
ikään esihistorian itäinen ja läntinen prons-
sikausi (ˆ�˘˘–�˘˘ eaa.) jakoi maan kahteen 
erilaiseen kul˛uurialueeseen lounaan–kaa-
kon-suuntaisesti. 

Mielenkiintoista on, e˛ä itsenäisen Suo-
men aikana monet talouden ja kul˛uurin 
piirteet, kuten sairastavuus, jakautuvat kar-
keasti sama°la tava°la idän ja lännen väli°lä 
(kar˛a ˆ). Uusimpana Pähkinäsaaren rau-
han rajalinjaa puolustavana seikkana voi-
daan esi˛ää tulokset väe˜ön DNA-analyy-
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seista. Niiden mukaan kahden genee˛isesti voidaan erottaa neljä keskeistä tekijää, 
erilaisen väe˜öryhmän välinen rajalinja on jotka ovat erityisesti vaiku˛aneet alueel-
Suomen aluee°la jotakuinkin Pähkinäsaaren liseen eriytymiseen eli siihen, minkälaisik-
rauhan rajalinjan mukainen.41 Tämä kaikki si ja miksi aluee°liset erot ovat syntyneet. 
korostaa ˆ��� rajan kul˛uurista merkitystä Nämä seikat ovat liikennejärje˜elmien jä-
tai ainakin sen saamaa tu°kintaa. sentymisen lähtökohtina. Aluee°liset erot 

Itä–länsi-jako ei kuitenkaan selity rau- määräävät niin ikään vaihdannan eli kau-
hansopimuksi°la, kul˛uurin piirtei°lä tai pan ja taloude°lisen toiminnan luonne˛a. 
erilaise°la geeniperimä°lä. Sen sijaan ny- Jotkut erot ovat vuosisataisia, jopa vuosi-
kyisen Suomen aluetta tarkasteltaessa tuhantisia. 

KARTTA 1 
Suomen itä ja länsi 
Sairastavuuden rajan itä- ja pohjoispuolelle jäävät kunnista 
kaikki suurimmat sairastavuuden omaavat kunnat (10 % 
kunnista) sekä suurin osa muista keskiarvoa suuremman 
sairastavuuden kunnista (15 % kunnista). 
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HÄMEENKANGAS 

Itäisen ja läntisen geeniperimän raja 
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Tärkeimmät Suomen aluerakenteeseen 
vaiku˛aneet aluee°liset tekijät ovat seu-
raavat: 

ˆ suhtee°lisen vähäinen väe˜ö suhtee°lisen 
suure°la aluee°la, jo°la vieläpä luonnon-
olot vaihtelevat paljon; 

� luonnonmaantieteessä rannikon ja sisä-
maan välinen ero; 

� ilmastoalueista johtunut peltoviljelyalu-
een ja kaskiviljelyalueen välinen ero ja 

� jääkauden muovaama maanmuoto eli 
suurten vesistöjen lähinnä luoteen ja 
kaakon välinen pääsuunta sekä maanse-
lät eli Salpausselät ja Hämeen-, Pohjan-
ja Suomense°kä. 

Luonnonolojen ja liikenneolojen vuoro-
vaikutus on kahden suuntaista. Luonnon-
olot ja maantiede määräävät liikennejär-
je˜elmän kehityksen lähtökohtia, mu˛a 
liikenneolot vaiku˛avat siihen, miten paljon 
maantieteen ja etäisyyksien mykkä pakko 
säätelee talouden ja kul˛uurin kehitystä. 

VÄESTÖN MÄÄRÄ LIIKENNEJÄRJES-
TELMÄÄ MUOKKAAVANA TEKIJÄNÄ 

Maailmanhistoriassa volyymiltaan suurin 
kaup�a ja liiketoiminta ovat syntyneet kau-
punkeihin, jotka kokoavat kaup�aa eri suun-
nilta etnisistä, uskonno°lisista, kansa°lisista 
ja valtio°lisista rajoista riip�uma˛a. Vuosi-
tuhansien ajan maanviljelyn synnyn ajoilta 
saakka Välimeren seudun maanviljelysolot 
suosivat väe˜önkasvua ja sen myötä kaupun-

kien syntyä eri tava°la kuin pohjoisessa.42 

Väe˜ömäärä on maantietee°lisen eriy-
tymisen yksi tärkeimmistä seikoista aina-
kin ennen tietoyhteiskuntien aikaa. Tämä 
tarkoi˛aa sitä, e˛ä keskukset eli tava°lises-
ti kaupungit liikenneasemineen ja satami-
neen ovat liikenneverkon ratkaisevia sol-
muja. Suomen aluee°la väestöä oli hyvin 
vähän koko esihistorian ajan ja sen jä°keen-
kin ver˙a˛una Euroopan keskeisiin aluei-
siin. Työvoimaa oli vähän ja kumulatiivinen 
vaurauden kasvu oli pientä. Siksi ihmiset ei-
vät voineet rakentaa linnoja tai kivitaloja. 

Kuitenkin nykyisenkin Suomen aluee°la 
ihmiset kävivät kaukokaup�aa, heistä tie-
de˛iin muua°la ja he tiesivät muista. Koska 
linnat ja kivitalot puu˛uvat, tavanomaisia 
kul˛uurin mahtavuuden symboleja ei ole 
historiankirjoissa kuva˛aviksi. Sen vuoksi 
jä°kipolvet voivat pitää pohjoisen tai esimer-
kiksi Kainuun oloja esihistoria°lise°la aja°la 
liian ankeina. Silti elinolot saa˛oivat o°la ai-
kaansa nähden suhtee°lisen hyvät, vauraat 
ja turva°liset.43 Oletukset joidenkin seutu-
jen kurjuude˜a vahvistavat perifeerisyyden 
mielikuvia ja siten huomaama˛a vaiku˛a-
vat tarkastelijan omaan historiakuvaan. 

Ennen Pietarin kaupunkia (ˆ�˘�) lyhyi-
den maayhteyksien päässä Suome˜a oli 
vain vähäisen asutuksen seutuja. Niiden 
merkitys kaupassa ja kul˛uurivaihdoissa 
ei voinut o°la suuri, ja idän suunnan mer-
kitys jäi pienemmäksi kuin länsisuunnan ja 
Itämeren etelärannikon. Idässä merki˛ävät 
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keskukset olivat vähintään satojen kilomet-
rien maataipaleen takana. Sen sijaan me-
riyhteydet veivät Itämeren etelärannoi°le 
nykyisen Saksan aluei°le saakka. Sie°lä asu-
tus oli tiheää ja vaurasta. Myös Ruotsin 
rannikko oli rikkaamman ja vahvemman 
asutuksen seutuja kuin kaukana Karjalan 
metsien takana o°leet kylät. 

Tämä seikka korosti meriyhteyksien mer-
kitystä. Sisämaan harva asutus ei voinut 
tuoda sitä vaurau˛a, mitä kaup�a merien 
kau˛a toi. Euroopan keskeisi°lä aluei°la vä-
keä oli paljon, ja lyhyenkin yhteyden päässä 
oli useita vauraita kaupunkeja. Markkinoil-
le lähde˛iin aamu°la, ja i°laksi joutui jo ko-
tiin. Vielä uuden ajan alussa Suomen pieniä 
kaupunkeja ero˛i satojen kilometrien mat-
ka. Markkinamatkat kestivät päiviä, joskus 
viikkoja. Vähäisen väe˜ön vuoksi pienten 
kaupunkien keskinäinen kaup�a ei tuonut 
suuria rikkauksia kene°lekään. Harvaan-
asutun ja suuren maan vaurastuminen oli 
poikkeukse°lisen riip�uvaista merenkulusta 
tai muista u°koisista tekijöistä. 

Toinen Suomen alueen maantietee°lis-
tä jäsentymistä määräävä olee°linen seikka 
onkin o°lut rannikko erotukseksi sisämaas-
ta. Kansanperinteessä Itämeren rannikko 
ei muodosta yhtenäistä kulttuurialuetta, 
päinvastoin. Perinteen kuvauksissa juuri 
Lounais-Suomen, Viipurin Karjalan (Kaak-
kois-Suomen) sekä Pohjanmaan rannikon 
kul˛uurinen moninaisuus ja epäyhtenäi-
syys ero˛uvat selvästi sisämaasta ja kauem-

masta itäsuomalaise˜a aluee˜a. Sisämaa ja 
Itä-Suomi esitetään paljon yhtenäisempä-
nä, ikään kuin monolii˛isempana kul˛uu-
rina kuin kehi˛ynyt ja moniaalta vaiku˛eita 
saanut Länsi-Suomi.44 Lounais-Suomi kan-
satieteen maantieteessä ka˛aa myös länti-
sen Uudenmaan. Lounais-Suomen rannikko 
ja koko lounainen alue on o°lut vankimman 
asutuksen alue˛a jo esihistorian vuosituhan-
sista saakka. Rautakauden viimeisinä vuo-
sisatoina ja keskiaja°la väe˜ö a°koi kasvaa 
merki˛ävästi myös Uude°lamaa°la. Suuri 
osa itäise˜ä ja pohjoise˜a sisämaasta oli vie-
lä keskiaja°la jopa kokonaan asumatonta. 

Suomen alue ei ole o°lut vain Itämeren 
rannikon piirissä. Itämeren lisäksi Vienan-
meren rantojen ja nykyisen Suomen aluei-
den väli°lä oli kaup�ayhteyksiä jo esihisto-
ria°lise°la aja°la. Pohjoisen suunta ei o°lut 
ver˙a˛avissa länsi- ja lounaisrannikon kehi-
tykseen, mu˛a Tukholmassa Vienan Karja-
la ja Jäämeren rannat arvioitiin lupaaviksi 
taloude°lisen toiminnan ja kaupan alueiksi 
ˆ�˘˘-luvu°la ja ˆ�˘˘-luvun alussa. Ruotsi ei 
saanut asemaa Jäämere°lä tuo°loin, mu˛a 
englantilaiset löysivät meritien ja perusti-
vat kaupan tukikohdan Vienanjoen suu°le 
vuonna ˆ���. Si˛emmin syntyi Arkangeli. 
Englantilaiset saivat tsaarilta valtavia etu-
oikeuksia kaupan käyntiin, mu˛a laivojen 
määrä jäi vähäiseksi. Jäämeren suunta on 
o°lut esi°lä itsenäisen Suomenkin suunni-
telmissa ja myös �˘˘˘-luvu°la, kuten IX lu-
vussa ker˙otaan. 
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PELTOVILJELYN SIVILISAATIOTEORIAT 

Modernin suurteo°lisuuden syntyyn eli 
ˆ�˘˘-luvu°le saakka aluerakenne˛a ha°litsi 
yksi piir˙e muita tärkeämpänä: mitä varhai-
semmin alue tuli säännö°lisen maanviljelyn 
ja eritoten peltoviljelyn piiriin, sitä vah-
vemmin sen talous ja asutus kehi˛yivät ja 
sitä vauraampia alueet ovat o°leet suhteessa 
muihin nykyisen Suomen alueisiin. 

Päinvastaisesti tämä tarkoi˛aa sitä, e˛ä 
alueet, joi°la viljanviljely ja eritoten pelto-
viljely aloite˛iin myöhään, ovat o°leet talo-
ude°lisesti vähemmän kehi˛yneitä ja har-
vempaan asu˛uja seutuja. Peltoviljelyn ja 
vaurauden yhteys lii˛ää vuosituhantisen 
kehityksen Suomen aluee°la niihin sivili-
saatioteorioiden ma°leihin, jotka korosta-
vat maanviljelyn ja karjanhoidon syntyä 
kul˛uurien kehityksen keskeisenä tekijä-
nä. Maanviljelys ja karjatalous olivat tär-
kein tekijä väe˜ön kasvussa ja kaupungis-
tumisen ede°lytys. Vasta maanviljelys sa°li 
väe˜ön merki˛ävän vaurastumisen. 

Karkein piirtein tämä ma°li kuvaa asu-
tuksen ja talouselämän kehitystä Suomen-
kin aluee°la ennen teo°listumista. Histori-
a°lisen kehityksen ma°lintaminen yleise°lä 
taso°la on silti vain karkea heuristinen kei-
no hahmo˛aa muutosten tärkeimpiä suun-
tia. Se ei se°laisenaan todista asioiden vä-
lisistä syy- ja seuraussuhteista, eikä sen 
avu°la voida seli˛ää yksi˛äisiä tai paikal-
lisia ilmiöitä. Se ei myöskään ole ennustus, 
vaikka taloude°liset ja kul˛uuriset raken-
teet vaiku˛avat tulevaan kehitykseen. 

Arkipäiväisessä aja˛elussa ei tule mieleen, 
e˛ä pelto- ja kaskiviljelyalueiden välinen 
ero olisi liikennejärje˜elmien ja vuosisa-
taisen talouskehityksen kannalta keskeinen 
seikka. Kuitenkin pelto- ja kaskiviljelyn ero 
on tärkeämpi aluerakenne˛a määräävä te-
kijä kuin hämäläis-karjalainen heimoraja 
tai Pähkinäsaaren rauhan raja. Erot maan-
viljelyn laajentumisessa eivät ole pe°kästään 
maanviljelyn tai kul˛uurihistoria°lisen ta-
painkuvauksen yksityiskohtia. Erot kuvaa-
vat talouskehityksen pääsuuntaa, jonka vai-
kutus tuntuu myös nykyaikana. 

LUMIHOMEEN ALUEPOLITIIKKA 

Miten vuosituhantinen yhteys viljelyn ja 
vaurauden kehityksen väli°lä on Suomen 
aluee°la syntynyt? Vielä uuden ajan alussa 
peltoviljelyyn kuului vain suhtee°lisen ka-
pea läntinen vyöhyke (kar˛a �). Lounais-
Suomessa ja Pohjanmaan ranniko°la Kok-
kolaan saakka peltoviljely oli vakiintunut 
ja tava°lisin kasvinviljelyn muoto viimeis-
tään uuden ajan alussa eli noin ˆ�˘˘-luvul-
la. Sisämaassa ja Itä-Suomessa oli sekä kas-
ki- e˛ä peltoviljelyä45. Rajan länsipuole°la 
kaskiviljelyn osuus oli vähäinen tai olema-
ton, itäpuole°la kaskiviljelyn osuus oli suuri 
tai jopa peltoviljelyä suurempi. 

Suotuisin viljanviljelyalue on o°lut vuo-
situhansia lounainen Suomi. Rukiin vilje-
ly yleistyi keskiaja°la, ja se oli toisen eniten 
vilje°lyn viljakasvin, ohran, kanssa tärkein 
vilja vuosisatoja. Väe˜öntiheys oli likimain 
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ilmastoraja Reijo Solantien (2012) mukaan sekä alue, jolla 
kaskirukiin osuus oli vähintään 10 % vielä 1830-luvulla. 
Musta katkoviiva kuvaa eteläboreaalin ilmastovyöhykkeen 
pohjoisrajan eli pisimmän kasvukauden pohjoisrajan. 
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teo°lisuuden aikaan saakka suurin nii°lä alu-
ei°la, joi°la maanviljelys ja nimenomaisesti 
peltoviljely menestyi parhaiten. Kaskiviljely 
oli liikkuva raivaamisen muoto. Puut kaa-
de˛iin ja polte˛iin, ja vilja kylve˛iin poltet-
tuun maahan. Kaske˜a tuli hyvä sato, mut-
ta maa väsyi nopeasti. Niinpä maa jäte˛iin 
pian uude°leen metsi˛ymään, ja kaskeajat 
etsivät toisen metsän. Maatalousteknisesti 
kaski oli ryöstöviljelyä ja johti umpikujaan. 
Tila lop�ui, koska väe˜ö lisääntyi ja koska 
isonjaon ja teo°listumisen vuoksi metsien 
arvo nousi, eikä metsää tuhla˛u kaskea-
miseen. 

KARTTA 2 
Asutus 1560-luvulla ja ilmastoraja 
Asutus 1560-luvulla, pelto- ja kaskiviljelyalueen 

Pelto- ja kaskiviljelyn ilmastollinen raja 

Tiheimmän asutuksen rajat 1560-luvulla 

Eteläboreaalin pohjoisraja 

Kaskiviljelyalueet 1830-luvulla 

Kaski- ja peltoviljelyn rajan sääti ilmasto. 
Ilmasto onkin kolmas luonnonmaantieteen 
ase˛ama ehto talouden ja kul˛uurin kehi-
tykse°le. Näkökohtaa on korostanut erityi-
sesti Reijo Solantie, Ilmatieteen laitoksen 
eläkkee°lä oleva meteorologi ja historioit-
sija.46 Varhaisina aikoina rukiin peltoviljely 
onnistui hyvin vain Lounais- ja Länsi-Suo-
messa. Näin oli vielä keskiaja°la. Syynä oli 
se, e˛ä peltoon syksy°lä kylve˛y ruis oli al-
tis lumihomee°le. Lumihomeen vaara kas-
voi sitä enemmän, mitä enemmän itään ja 
koi°liseen mentiin. Sisämaassa ja Itä-Suo-
messa lumi tuli nopeasti ja sitä oli taval-
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lisesti paljon. Suuri lumen määrä vähensi 
roudan syvyy˛ä ja jä˛i maan useammin 
ja pidempään märäksi kuin vähälumisil-
la aluei°la. Märkä maa edisti lumihomeen 
kasvua. Länsi-Suomessa lunta satoi vähem-
män, minkä vuoksi maa kuivui ja jäätyi no-
peammin ja syvemmältä. 

Lumihomeen vuoksi sisämaassa tai Itä-
Suomessa ei voitu jäädä rukiin peltoviljelyn 
varaan, koska katovuoden todennäköisyys 
oli liian suuri. Rukiin viljelyn vuoksi Lou-
nais-Suomi sai pitkän etumatkan. 

Viljanviljelyä sääti toinenkin tärkeä il-
masto°linen raja. Vaikka peltoruis menes-
tyi parhaiten Länsi-Suomessa, kasvukau-
si oli pisin – vähintään ˆ�ˆ vuorokau˛a 
– ja siten ylipäänsä suotuisin myös aivan 
eteläisimmän rannikon hemiboreaalise°la 
vyöhykkee°lä sekä Keski-Suomeen ja Itä-
Suomen sisämaahan yltänee°lä eteläbore-
aalise°la vyöhykkee°lä. (Ks. kar˛a �.) Lumi-
homeen vuoksi vanhan peltorukiin kanssa 
ei kuitenkaan Lounais- ja Länsi-Suomen 
u°kopuole°la voitu pärjätä. 

Tilanne muu˛ui, kun keskiajan lopu°la 
tuli käy˛öön uusi ruislajike. Uusi ruislajike, 
juureinen, syntyi luultavasti Venäjä°lä Val-
dain seutuvi°la nykyisen Novgorodin itä-
puole°la. Laji levisi Suomeen ja si˛en Ruot-
siin ja Norjaan. Juureinen kesti märkää ja 
vähäroutaista maata paremmin. Se suosi 
maanviljelyksen ja asutuksen laajenemista 
ilmasto°lisesti vähemmän suotuisi°le alueil-
le, koska leivässä pysy˛iin paremmin. Uusi 

ruislajike levi˛i asutuksen eteläisen lämpi-
män ilmaston vyöhykkee°le Keski-Suomeen 
ja itäisen Suomen sisämaahan. Uuden ruis-
lajikkeen vuoksi lumihome ei enää o°lut sa-
manlainen uhka Länsi-Suomen peltovilje-
lyalueen u°kopuole°la kuin ennen.47 

Tämä oli keskeinen tekijä asutuksen ja 
maanviljelyn laajentumisessa sisämaassa ja 
Itä-Suomessa uuden ajan alussa ˆ�˘˘-luvu°le 
tultaessa, esi˛ää Solantie. Maanviljely ja sii-
hen perustuva asutus oli saavu˛anut ilmas-
to°liset rajansa ˆ�˘˘-luvun puolivälissä (kart-
ta �). Elinkeino perustui viljanviljelyyn nii°lä 
aluei°la, joi°la ilmasto sen sa°li ihmisen kei-
noin. Juuri näi°le lämpimi°le sisämaan aluei°le 
voitiin edetä uuden ruislajikkeen avu°la. Näil-
lä aluei°la leipäviljan viljely joko yksinomai-
sena peltoviljelynä tai pelto- ja kaskiviljelynä 
tuo˛i ja kanna˛i hyvin, vaikka asutus ja vil-
jely levisivät sinne hitaammin ja harvempa-
na. Suomenselä°lä eteläboreaalinen vyöhyke 
jää etelämmäksi kuin muua°la sisämaassa tai 
Itä-Suomessa. Kaareilun seli˛ää paika°liset 
maastosta johtuvat ilmasto-olot.48 

Pisimmän kasvukauden alue jakaantui 
siis kahden erilaisen maatalouden alueek-
si. Siihen kuului läntinen peltoviljely ja osa 
itäise˜ä pelto- ja kaskiviljelystä. Aluee°lisen 
eriytymisen kannalta on olee°lista, e˛ä uusi 
kaskiruislajike ei au˛anut kuromaan um-
peen eroa läntiseen peltoviljelyyn. Vaikka 
asutus ja viljely levisivät uusi°le aluei°le, ne 
eivät saavu˛aneet Länsi-Suomen vaurau˛a. 
Harva asutus, viljelyn kehi˛ymä˛ömyys ja 
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taloude°lisen toiminnan pieni volyymi vas-
taavat niitä kehitystä seli˛äviä ma°leja, jot-
ka korostavat maanviljelyksen merkitystä 
kul˛uurin kehityksessä. Toisen maailman-
sodan jä°keisistä aluepolii˛isista tukijärjes-
telmistä näkyy49, e˛ä yhteiskunnan uudet 
tukijärje˜elmät eivät ole voi˛aneet luon-
nonolojen tuomaa suosituimmuusasemaa 
teo°listuneessakaan Suomessa. 

Viljanviljelys niin pohjoisessa kuin Suo-
messa on ainutlaatuista maailmassa. Se on 
mahdo°lista Golf-vir˙an ansiosta. Kauraa 
ja ohraa voidaan vilje°lä Lapissakin, jos-
kaan si°lä ei ole o°lut leipäviljan tuotannos-
sa merkitystä. Suomi poikkeaa muutoinkin 
toisista pohjoisista maista. Suomi on har-
vaan asu˛u, mu˛a asutus jakautuu suhteel-
lisen tasaisesti ver˙a˛una muihin pohjoisiin 
maihin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Kanadassa 
maan kokoon nähden vähäinen väe˜ö on 
keski˛ynyt suhtee°lisesti pienemmi°le alu-
ei°le kuin Suomessa. Suomi kuuluu maan-
tietee°lisesti suurimpiin Euroopan valtioi-
hin. Ilman merialueita Suomen pinta-ala 
on hiukan yli ��� ̆ ˘˘ km�. Suomi on niin 
ikään pohjoisten valtioiden suurvalta, si°lä 
kaikkien muiden valtioiden asukkaista suu-
rin osa asuu Helsinkiä etelämpänä. 

METEOROLOGIN NÄKÖKULMA 
ALUEMAANTIETEESEEN 

Neljäs keskeinen aluee°liseen eriytymiseen 
vaiku˛anut tekijä on jääkauden muovaa-
ma maanmuoto. Se tarkoittaa suurten 

vesistöjen lähinnä luoteen ja kaakon vä-
listä pääsuuntaa sekä maanse°kiä. Suuria 
maanse°kiä ovat paitsi tunnetut Salpaus-
selät, myös Hämeen- ja Pohjankangas 
sekä Suomense°kä (kar˛a ˆ). Maan muo-
to vahvisti aluee°lista eriytyneisyy˛ä, kos-
ka poiki˛ainen ku°ku itä-länsisuunnassa 
oli luonnonolojen ja vähäisen asutuksen 
vuoksi hankalaa. 

Maan ha°ki on kuljettu merkittäväs-
sä määrin vain kahden kohdin: Turun ja 
Viipurin väliä Etelä-Suomessa sekä Oulu-
joen vesistöjä itään Vienan suuntaan. Ou-
lun suunnan ku°kua oli myös Oulujärven 
seutuvilta Savo-Karjalaan. Tämä suunta 
oli maanmuotojen mukaisesti kaakon ja 
luoteen välinen. Turun ja Viipurin väli oli 
ennen kaikkea ha°linnon ja sodankäynnin 
rei˛i, ja Ruotsin va°lan aikana se oli osa val-
takunna°lisia Tukholman yhteyksiä. Oulun 
ja Vienan rei˛i oli kaupan ku°kua, mu˛a se 
ei koskaan kasvanut määrältään tärkeimpi-
en suuntien veroiseksi. Syynä oli seutukun-
tien vähäinen asutus. 

Loiko erilainen luonnonmaantiede erilai-
set kul˛uuriset olot itä- ja Länsi-Suomessa? 
Kul˛uuriantropologi Ma˛i Sarmelan mu-
kaan tärkein kul˛uurinen raja on yhtenevä 
länsisuomalaisen vakiintuneen peltovilje-
lyalueen ja sisämaan ja Itä-Suomen kaski-
viljelyalueen välisen rajan kanssa.50 Länsi-
Suome°le oli tyypi°listä ryhmäkylät sekä 
intensiivinen peltoviljely, jonka luonno°li-
nen osa oli kehi˛ynyt karjatalous. Talou-
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de°linen eriarvoisuus oli aikaansa nähden 
suurta ja arvomaailmaa ha°litsi individua-
listinen asenne. Talonpitoa johti isäntä ja 
emäntä, joiden vanhemmat ja osa lapsista 
kenties puolisoineen saa˛oivat asua tilal-
la ainakin jonkin aikaa. Kyse ei kuitenkaan 
o°lut varsinaise˜a suurperhee˜ä. Kilpailu 
vara°lisuude˜a ja arvova°lasta talojen ja su-
kujen väli°lä oli Sarmelan mukaan merkit-
tävää. Tätä Sarmela kuvaa Pelto-Suomen 
yhteiskunnaksi.51 

Kaskitalouden aluee°la – johon siis Uusi-
maakin pitkään pääosin kuului – kyse oli yh-
teisöistä, joissa sukulaissiteet olivat vahvat. 
Sitä on tava°lisesti selite˛y si°lä, e˛ä suur-
perheiden osuus ja rooli yhteisössä oli suu-
ri.52 Maatalot olivat tyypi°lisesti yksi˛äista-
loja ilman ryhmäkylää. Talo°liset valtasivat 
kaskimetsiä päivämatkojenkin päästä. Talo-
ude°lisesti alue oli vähemmän kehi˛ynyt ja 
vähemmän monipuolistunut kuin peltovil-
jelyalueet. Niin ikään asukastiheys oli pie-
nempi. Kilpailuhenkisyys ja individualismi 
korostuivat vähemmän kuin läntise°lä pel-
toviljelyaluee°la, esi˛ää Sarmela. 

Sarmela seli˛ää eroa luonnonmaantie-
tee°lä mu˛a ei ilmasto°la, kuten Reijo So-
lantie. Sarmelan mukaan Länsi- ja Etelä-
Suomi on pääosin tasaisen maan ja savisten 
jokilaaksojen alue˛a, joka hyvin sopi inten-
siivisen maatalouden alueeksi. Jääkauden 
aikana maa oli pitkään veden a°la, ja kun 
maa nousi, syntyi Länsi- ja Etelä-Suomen 
tasaisuus, jokilaaksot ja savimaat. Tärkeim-

mät joet ku°kivat Itämere°le etelään tai län-
teen. Mäet ja kukkulat ovat usein liki pal-
jaita ja kovia ka°liomaita, joi°la ei voinut 
kasketa. 

Sisämaassa ja Itä-Suomen aluei°la maasto 
oli mäkisempi. Se on o°lut kauemmin ve-
den yläpuole°la, ja vaarat ovat saaneet mi-
neraalipitoisen maan ja metsi˛yneet myös 
laeltaan. Alemmat rinteet ovat yleensä en-
tisiä merenrantoja. Alue on sopinut hyvin 
kaskiviljelyyn. 

Sarmelan selitys vastaa tavanomaista 
historiankirjoituksen kantaa. Näkökohta 
yhdistää länsisuomelaisen kehityksen yk-
silö°liseen, menestystä ja taloude°lista yrit-
teliäisyy˛ä korostavaan länsieuroop�alai-
seen kehitykseen. Missä määrin yleistys on 
vain ideologis-polii˛inen ja missä määrin 
tode°linen, on eri asia. Historian- ja kult-
tuurintutkimuksessa länsieuroop�alainen 
kehitys nähdään erityisenä nimenomai-
sesti taloude°lisen kehityksen, yksilö°lisyy-
den korostuksen sekä parlamentarismin ja 
demokratian osalta. Mikä seikka on syy ja 
mikä seuraus, on toinen kysymyksensä. 

Solantie katsoo yksiseli˛eisesti kumon-
neensa vanhan tutkimuksen väittämän. 
Hänen mukaansa kyse oli ilmastosta, joka 
ei lumihomeen yleisyyden vuoksi tehnyt 
mahdo°liseksi peltorukiin viljelyä sisä-
maassa tai pääosassa Itä-Suomea. Toinen 
seikka oli se, e˛ä väe˜öpaine˛a maanvilje-
lyn ja asutuksen leviämise°le ei o°lut ennen 
ˆ�˘˘-lukua.53 
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VIIPURIN KARJALA KUULUI LÄNTEEN 

Viipurin Karjala oli aikanaan taloude°lises-
ti yhtä kehi˛ynyt kuin Länsi-Suomi. Laa-
tokan Karjala eli Laatokan luoteisranta oli 
jo esihistoria°lisena aikana suhtee°lisen ke-
hi˛ynyt seutu. Painopiste siirtyi si˛emmin 
Kannakse°le. Viipuri onnistui väli˛ämään 
merkittävän suurta Venäjän ja Länsi-
Euroopan välistä kaup�aa lyhyen aikaa 
ˆ�˘˘-luvun puolivälissä. Myös tervakau-
pan kukoistus ˆ�˘˘-luvu°la ja seuraava°la 
vuosisada°la kasvanut puukaup�a vanken-
sivat seudun kehitystä. Pietarin kaupungin 
perustamisen jä°keen (ˆ�˘�) niin Viipurin 
Karjala kuin si˛emmin Itä- ja Kaakkois-
Suomi, kuten Kymi, kytkeytyivät Pietarin 
talousalueeseen. 

Tämä kehitys vahvistui ede°leen ˆ�˘˘-lu-
vu°la.54 Lokakuun va°lankumouksen (ˆˇˆ�) 
jä°keen Viipuri jäi Suome°le, mu˛a käy-
tännö°liset yhteydet Pietarin alueeseen 
katkesivat. Muutoin kaupungin kehitys 
oli samankaltaista kuin muidenkin suo-
malaisi˛ain suurten kaupunkien kehitys. 
Viipurin yhteydet länteen katkesivat ko-
konaan vuonna ˆˇ��, kun kaupungista tuli 
osa Neuvostolii˛oa. 

Viipurin Karjalaa koskevia mielikuvia on 
paljossa ohjannut yleinen länsimaisen histo-
riankirjoituksen näkökohta, jota on nimitet-
ty myös historiankirjoituksen länsieuroop-
palaiseksi paradigmaksi.55 Jos mielikuvat 
kärjistetään stereotypioiksi, ”länsi” on vau-
ras ja individualistinen, joskin sosiaalisesti 

eriarvoisempi kuin ”itä”, joka on köyhempää 
alue˛a ja lähempänä myy˛istä, tasaista kol-
lektiivisuu˛a. Miten tämän asian kanssa lie-
nee, on toinen asia. Joka tapauksessa Viipuri 
oli tämän rajan länsi- eikä itäpuole°la. 

Viipurin Karjala oli vuosisatainen peltovil-
jelyalue, ja kuuluu Solantien ma°lissa eteläi-
seen ja viljantuotanno°le suotuisaan pitkän 
kasvukauden vyöhykkeeseen. Se kuuluu li-
säksi alueeseen, jota lännempänäkin kaskivil-
jely oli paikoin tava°lista. Asutus oli tiheäm-
pää kuin muua°la Itä-Suomen tai Venäjän 
Karjalan aluee°la. Peltoviljely oli muuta Itä-
Suomea vahvempaa myös Etelä-Karjalassa. 

Sarmela näkee Viipurin Karjalan kult-
tuurisesti ja taloude°lisesti ikään kuin itäi-
sen ja läntisen kulttuurin välissä. Se on 
enemmän individualistinen kuin muu Kar-
jala pohjoisempana sisämaassa mu˛a se on 
vähemmän kilpailuhenkinen kuin länsisuo-
malaiset alueet. 

Varhaise˜a vauraude˜aan huolima˛a 
vakiintuneen peltoviljelyn alueet eivät ol-
leet kansatietee°lisesti yhtenäisiä. Ne ei-
vät ole ilmastoltaankaan yhtenäisiä. Kuten 
ede°lä kävi ilmi, ne jakautuvat kahteen eri-
laiseen pääalueeseen, eteläisimmän ranni-
kon hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen sekä 
Keski-Suomeen ja Itä-Suomen sisämaahan 
yltäneeseen eteläboreaaliseen vyöhykkee-
seen (kar˛a �). Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan 
rannikon peltoviljelyalue on keskiboreaali-
sessa ilmastovyöhykkeessä.56 
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Peltoviljelyalue jakaantui myös kahden 
erilaisen teknologisen järje˜elmän alueek-
si. Jo keskiajalta Lounais-Suomessa (mu-
kaan lukien läntinen Uusimaa) kynne˛iin 
tava°lisesti häri°lä. Härkäalue oli vanhim-
man peltoviljelyn alue˛a. Kaikkia°la muu-
a°la, kuten Pohjanmaan peltoviljelyaluee°la 
ja Viipurin Karjalassa, peltotyöt tehtiin lä-
hes poikkeukse˛a hevosi°la. 

Aikansa tekniikan kannalta ero oli suuri. 
Se oli lisäksi poikkeukse°lisen pysyvä, sil-
lä vetohärkäalue säilyi jokseenkin muu˛u-

ma˛omana ˆ�˘˘-luvu°le ja jopa ˆˇ˘˘-luvun 
a°kuun saakka.57 Liikenteessäkin kulje˛iin 
härji°lä nimenomaisesti Turun seudun ja 
Hämeen välei°lä. Silti hevosi°la kulje˛iin 
enemmän ja useammin nii°läkin aluei°la, 
joissa peltotöissä olivat härät. 

ARVOITUKSEN RATKAISU: 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 

Siihen kysymykseen, miksi peltoviljely 
määräsi Suomen alueen taloude°lista eriy-
tymistä tä°lä tava°la, ei löydetä vastausta 
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Kartta Hämeen härkätiestä vuodelta 1740. 

yleisistä sivilisaatioteorioista, kansanpe-
rinteen eroavuuksista tai edes ilmasto-olo-
jen luomasta pelto- ja kaskiviljelyn erosta. 
Asia on käytännö°lisempi ja lii˛yy liiken-
nejärje˜elmiin: Suomen aluee°la varhaise°le 
peltoviljely°le ilmasto°lisesti suotuisimmat 
lounaiset ja läntiset alueet olivat myös niitä 
alueita, joilta ku°ku suuriin taloude°lisiin ja 
kul˛uurisiin keskuksiin oli helpompaa kuin 
muualta. 

Syynä on Itämeri. Meri vei vaurai°le Itä-
meren etelärannoi°le nykyisen Saksan alu-
ei°le ja kauemmaksi. Myös läheinen Ruotsin 
rannikko lännessä oli vauraampi ja tiheäm-
min asu˛u. Kanssakäynti ja vuorovaikutus 
tä°laisten seutujen kanssa lisäsi kaupan ja 
muun taloude°lisen toiminnan mahdo°li-
suuksia. Se tuki kul˛uurista kehitystä ta-
va°la, johon ei kaukaisi°la ja harvaanasutuil-
la seudui°la o°lut mahdo°lisuu˛a. Viipurin 
alueen edistystä myöhäiskeskiaja°la ja uu-
den ajan alussa seli˛ää juuri Itämeri, kuten 
Länsi-Suomen kehitystä. 

Kaikki rannikkoseudut eivät aina ole 
o°leet kehittyneempiä tai taloude°lisesti 
vahvempia kuin muut seudut. Siihenkin 
arvoitukseen, miksi Uude°lamaa°la ei voi-
tu hyötyä Itämere˜ä sama°la tava°la kuin 
Turun ja Viipurin suunna°la, on ratkaisu. 
Niin ihmee°liseltä kuin se kuulostaakin, 
Uudenmaan kehitykseen vaiku˛i ensinnä-
kin jääkausi. Kyse ei ole vain vaikeammin 
viljeltävistä savimaista, joita jotkut tutkijat 
ovat pitäneet e˜eenä varhaise°le viljanvil-
jelyn leviämise°le. Kyse ei ole pe°kästään sii-
täkään, e˛ä ilmasto-olot suosivat lumiho-
me˛a eikä rukiinviljelyä. 

Kyse oli myös maantieteen ase˛amista 
ehdoista liikentee°le. Salpausse°kien vuoksi 
ku°ku Suomenlahden etelärannikolta sisä-
maahan oli vaikeaa ja vaikeu˛i pitkään Uu-
denmaan asutuksen ja talouden kehi˛ymis-
tä. Vaikka Suomen etelärannikko on alavaa 
ja suhtee°lisen tasaista, se on yltänään mä-
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kinen. Mäkisyys rajoitti hevoskuorman 
kokoa.58 Eritoten Salpausselät hai˛asivat 
ku°kua, vaikka harjuja pitkin päästiin hy-
vin itä-länsi suunnassa. Tuonnempana sel-
viää, e˛ä seudulta puu˛uivat myös helposti 
kulje˛avat joet. 

Itäisen Uudenmaan rannikko oli lähes 
asumaton rautakauden (�˘˘–ˆˆ�˘ jaa.) mo-
nina vuosisatoina. Jotkut tutkijat ovat epäil-
leet virolaisten ha°linneen alueen nautintaa, 
ja toiset epäilevät asutuksen kaikonneen vii-
kinkien kulun tuoman pelon vuoksi. Tämä 
kaikki on arvailua. Saa˛aa o°la niinkin, e˛ä 
viikingit ku°kivat helpommin navigoitavaa 
Viron puoleista rannikkoa, ja kenties on 
pe°kästään niin, e˛ä rautakautista asutusta 
Uude°lamaa°la ei vielä tunneta. 

Uudenmaan asutus a°koi laajeta ˆˆ˘˘-lu-
vun lopu°la länne˜ä päin. Kyse oli ruotsa-
laise˜a uudisasutukse˜a, joka eteni sadassa 
vuodessa Kymijoe°le saakka. Helsingin pe-
rustamise˜a huolima˛a (ˆ��˘) seutukunta 
ei eronnut muista keskeisistä talousalueista 
ennen ˆ�˘˘-lukua enempää väe˜ön mää-
rän kuin talouselämän mahdin kannalta. 

TUKHOLMAN TALOUSALUE 
– LIIKENNEJÄRJESTELMÄN MAANTIEDE 

Pääliikennesuunnat uuden ajan alussa ovat 
ku°keneet Turun tai Viipurin akseli°la si-
sämaasta ranniko°le kohti kumpaakin kau-
punkia. Myös meritse kulje˛iin näihin kau-
punkeihin, vaikka Pohjanmaalta kulje˛iin 
esimerkiksi ˆ�˘˘- ja ˆ�˘˘-luvun tervakau-

passa suoraankin Tukholmaan. Tärkein 
satamakaupunki oli Turku, joka perustet-
tiin ˆ�˘˘-luvun lopu°la. Toisinaan Viipuri 
oli Turkua tärkeämpi satamakaupunki, ja 
etelärannikon kaupunkien kesken puuta-
varakaupan johtoasema saa˛oi vaihde°la. 
Haminan u°komaankaup�a oli hetki˛äin 
ˆ�˘˘-luvun ensipuole°la Turun ja Helsin-
gin kaup�aa suurempi. Oulun suunta on 
kerännyt Pohjanmaan ja Kainuun sisämaan 
liikenne˛ä sekä Savo-Karjalan ja Vienan 
suunnan ku°kua. Oulujoen suun ja Oulu-
järven seutu oli jo keskiaja°la kahden suun-
nan Karjalan kaupan rei˛ejä, niin Vienan 
kuin Laatokan. Oulu yhdistyi myös Turun 
ja Tukholman suunnan ku°kuun. 

Varkau˛a pohjoisempaa kulje˛iin ˆ�˘˘-lu-
vu°la kaiketi enemmän Pohjanmaan suun-
taan kuin Viipurin tai Uudenmaan suuntaan. 
(Kar˛a �.) Viipurin ja Savo-Karjalan väli°le 
olikin tu°lut valtakunnan raja (ˆ��ˆ). 

Liikennealueet ovat o°leet ensi sijassa osa 
Tukholman liikennealue˛a. Näin oli osi˛ain 
jopa Viipurin osalta eritoten tervakaupas-
sa, vaikka viipurilaisi°la oli omiakin yhte-
yksiä. Nykyisten Baltian maiden suuntaan 
seila˛iin Suomenlahden poikki tai kuljet-
tiin maitse Inkerinmaan kau˛a. Ha°linnon 
ja sodankäynnin maantieteessä Tukholman– 
Turun–Viipurin-linja oli keskeinen. Sitä kul-
je˛iin myös maanteitse. Maantie Suomen 
puole°la ku°ki joko keskiaikaista Rantatietä 
Uudenmaan rannikon poikki tai niin ikään 
keskiaikaisia linjauksia Hämeen linnan 
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suunnan kau˛a sekä Salpausselän harjua 
pitkin Ylistä Viipurintietä myöten Saimaan 
eteläranna°le Lap�eeseen (Lap�eenrannan 
kaupunki ˆ��ˇ) ja sieltä Viipuriin. 

Talousalueet syntyvät työnjaosta. Tietyn-
laiset elinkeinot ja niihin lii˛yvät käytännöt 
(työ ja teknologiset järje˜elmät sekä kaup�a) 
ovat eri aluei°le eri tava°la tyypi°lisiä. Työn-
jako synny˛ää vaihdannan, ja se on liiken-
teen pohjimmainen vaikutin. Liikennealue 
on kahta tai useampaa talousalue˛a yhdis-

tävä vuorovaikutuksen verkko. Talousalueen 
määritelmä perustuu karkeisiin pääpiirtei-
siin, jotka riip�uvat tarkastelun tasosta eli 
siitä, missä maantietee°lisessä mi˛akaavassa 
asiaa tarkaste°laan.59 Kaupunki on liikenne-
alueensa keskiössä, koska se paitsi tuo˛aa ja 
kulu˛aa, myös väli˛ää. Kaupungin takamaan 
käsite kuvaa sitä, miten ja missä määrin sisä-
maa oli sido˛u eri kaupunkien piiriin. 

Turun (Tukholman) suunta on kerännyt 
peltoviljelyalueen kaupasta ja liikentee˜ä 

KARTTA 3 
Suomen liikennealueet 
Noin 1500–1800 satamaan kulun mukaan (nuolet) sekä 
kansankulttuurin alueet pääpiirtein. Lapin liikennealueita 
ei ole hahmotettu. Painotettu katkoviiva kuvaa hämäläis-
karjalaista heimorajaa. Havainnollisuuden vuoksi joidenkin 
saman suunnan kaupunkien kauppa-alueet on yhdistetty 
samaksi liikennesuunnaksi. 

Kansankulttuurin alueet: 
I Länsi-Suomi 

IA Lounais-Suomi 
IAa Ahvenanmaa 

IB Etelä-Pohjanmaa 
IC Keski-Pohjanmaa 
II Itä- ja Pohjois-Suomi 

IIA Kaakkois-Suomi 
IIAa Kaakkois-Suomen länsiosa 
IIAb Raja-Karjala 

IIB Savo-Karjala 
IIC Pohjois-Suomi 
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Nykyinen raja 

Hämäläis-karjalainen heimoraja 
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pääosan. Tämä korostaa peltoviljely- ja kas-
kiviljelyalueiden välisen eron talous- ja kult-
tuurimaantietee°listä merkitystä. Jakolinja 
vastaa myös jääkauden maanmuodon suun-
taa, ja on huomionarvoista, e˛ä ku°ku Tur-
kuun oli lounaise˜a sisämaasta suhtee°lisen 
help�oa ver˙a˛una ku°kuun Helsingin taka-
maahan Uude°lamaa°la tai ku°kuun sisämaan 
poikki. Keskeiseltä osaltaan talous-, liikenne-
ja kul˛uurialueet vastaavat sekä toisiaan e˛ä 
peltoviljelyalueen ja kaskiviljelyalueen rajoja. 
Ne vastaavat myös kansatieteilijöiden puo-
lustamaa hämäläiskarjalaista heimorajaa Ky-
mijoelta Pohjanmaa°le (kar˛a �). 

Kummankin jaon mukaan pääosa par-
haimmista viljelyalueista on Pähkinäsaaren 
rauhan rajan etelä- ja länsipuole°la, jonne 
myös asutus on aina enimmäkseen keskit-
tynyt. Siten myös vuoden ˆ��� raja kuvaa 
Suomen aluee°lista kahtiajakoa. 

Asutuksen, viljanviljelyn sekä vaurauden 
kasvun yhteys on merkinnyt sitä, e˛ä sisä-
maassa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa asutus 
jäi vähäisemmäksi. Niin ikään elinkeinojen 
ja kaupan volyymi jäi pienemmäksi, vaik-
ka monin paikoin oltiin kaupankäynnissä 
mukana yhtä lai°la kuin läntisi°lä aluei°la. 
Myös ˆˇ˘˘-luvu°la monet hyvinvointia ku-
vaavat tunnusluvut todistavat vähemmästä 
vauraude˜a ja hyvinvoinnista sitä synkem-
min, mitä kauemmaksi sisämaahan ja itään 
lounaisrannikolta edetään. 

Suomen alueen keskeiset talous- ja kult-
tuurialueet uuden ajan alussa (noin ˆ�˘˘– 

ˆ �˘˘) voidaan hahmote°la kuudeksi erilai-
seksi alueeksi. Sen lisäksi voidaan ajate°la, 
e˛ä Turun saaristo ja Ahvenanmaa ovat 
omanlaisiaan talousalueita. Esite˛y hah-
mo˛elu on karkea ja kuvaa pitkäaikaisia 
talouden, kul˛uurin ja liikenteen alueel-
lisia rakenteita. Tarkempi maakunna°linen 
ja paika°linen analyysi tuo varmasti oleel-
lisesti uusia näkökohtia ja voi o°la avuk-
si esimerkiksi aluee°lisessa kehitystyössä. 
Tässä esite˛y jao˛elu ei kuvaa paika°lisia 
tai edes maakunna°lisia eroja, joita on lu-
kuisasti. 

Ennen teo°listumista ˆ�˘˘-luvu°la Suo-
men aluee°la voi katsoa o°leen seuraavat 
keskeisimmät talousmaantietee°lisesti ja 
kul˛uurisesti erilaiset alueet: 

ˆ läntinen peltoviljelyalue (mukaan lukien 
Pohjanmaan peltoviljelyalue); 

� Viipurin Karjalan talous- ja kul˛uurialue 
(mukaan lukien Kaakkois-Suomi, Etelä-
Karjala ja Kymi); 

� Sisämaan ja Itä-Suomen kaskiviljelyn 
alue (mukaan lukien osa Karjalaa); 

� Uusimaa, jossa viljanviljely ja asutus vah-
vistuivat historia°lisesti suhtee°lisen myö-
hään myöhäiskeskiajalta a°kaen; 

� Oulun ja Oulujärven seutu Pohjois-Suo-
messa; 

� Pohjoisin Suomi (Lap�i) sekä 
� Turun saaristo ja Ahvenanmaa. 

Taloude°linen vahvuus ei o°lut pe°käs-
tään länsisuomalainen ilmiö. Vasta toisen 
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maailmansodan jä°keen Viipurin Karjala 
taantui, kun se mene˛i lähimmätkin kan-
sainväliset yhteytensä. Syy on yksinomaan 
Neuvostoliiton kehitys, ja osoittaa sen, 
kuinka ratkaisevia ihmisten toimet voi-
vat o°la talouden ja kul˛uurin käänteissä. 
Uudenmaan nousu ˆ�˘˘-luvulta a°kaen on 
poikkeukse°linen. Kun Viipurin Karjala jäi 
Neuvostoliito°le, rautaesiripun varjo liukui 
Karjalan historian y°le. Mielikuvissa se en-
tise˜ään korosti Uudenmaan nousua län-
sisuomalaisena ja ikään kuin länsimaisena 
kehityksenä. 

MIKSI VESITIET EPÄONNISTUIVAT 

Suomi on kuuluisa kymmenistä tuhansista 
järvistään, ja monesti on pide˛y itse˜ään 
selvänä, e˛ä Suomessa vesireitit ovat toi-
mineet maarei˛ejä tärkeämpinä ku°kuväy-
linä. Tode°lisuus oli toinen: vesireiteistä ja 
vesitiesuunnitelmista huolima˛a maantie-
liikenne kasvoi. Hevosliikenne oli sisämaan 
kuljetusten ja ku°kemisen keskeinen muoto. 
Miksi ensimmäiset suuret kanavat syntyi-
vät vasta ˆ �˘˘-luvu°la ja myöhemmin kuin 
esimerkiksi Ruotsissa? Ensimmäiset pie-
nemmätkin sulu˛omat kaivannot syntyi-
vät vasta ˆ�˘˘-luvun lopu°la. Ilman valtion 
toimia syntyi kuitenkin yksi kanava, vielä-
pä su°kukanava. Turkka My°lykylä on teok-
sessaan ”Suomen kanavien historia” (ˆˇˇˆ) 
pääte°lyt hiukan epävarmoista tiedoista, 
e˛ä Mustion ruukin patruuna Henrik Jo-
han Kreij rakennu˛i ensimmäisen su°kuka-

navan Suomeen Mustionjoe°le eli Karjaan-
joe°le.60 Kanava valmistui ilmeisesti ˆ��� eli 
pian sodan jä°keen. Mustion ruukki sijaitsi 
nykyisen Raaseporin aluee°la. Malmi tuli 
Ruotsista laivoi°la. Åminnessa se lasta˛iin 
proomuihin ja vede˛iin jokea pitkin Kar-
jaan ohi ruuki°le. Masuunit tarvitsivat pal-
jon puuta, ja siksi oli kanna˛avaa kulje˛aa 
malmia Ruotsista Suomen ruukei°le. 

Vastoin kaikkia kuvitelmia suomalainen 
maantiede ei tehnyt kanavarakentamista 
helpoksi. Syynä ovat monet seikat, joita 
nykyajan tarkastelija ei osaa maastosta eikä 
navigaa˛oristaan lukea. Joissakin esityksissä 
vanhojen kar˛ojen vesireitit on aina tu°kit-
tu ku°kukelpoisiksi väyliksi. Näin ei o°lut. 

Kartat kuvasivat vedenkulut suunnista-
misen helpo˛amiseksi sekä maanviljelyn, 
verotuksen ja sodankäynnin tarpeiden 
vuoksi. Kar˛a ei aina o°lut esitys ku°kukel-
poise˜a reitistä. Se seikka, e˛ä asutus on 
edennyt vesirei˛ejä ja vesirei˛ien var˙e°le, 
ei todista säännö°lise˜ä tavaraliikentee˜ä. 
Toki näinkin on sie°lä tää°lä o°lut. 

Pitkän matkan tavarakuljetus on eri asia 
kuin oikaisu lahden tai selän poikki. Sisä-
maan joi°la päästiin monin paikoin pitkäs-
tikin suvanta virtaa, mu˛a yhtäkään jokea 
tai vesirei˛iä ei voitu seilata sujuvasti me-
re°le tai mereltä koskien tai kannasten kat-
koma˛a ku°kua. Kaikissa joissa ensimmäi-
nen koski tuli vastaan pian sen jä°keen, kun 
jokisuu eteni merenrannasta ylävirtaan. 
Esimerkiksi Kymijokea on tuskin koskaan 
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päästy mereltä pitkä°le sisämaahan, vaik-
ka sitä on voitu ku°kea moni°la sisämaan 
välei°lä. Länsiranniko°la Kokemäenjokea 
ei ole päässyt mereltä sisämaahan ainakaan 
viimeiseen � �˘˘ vuoteen.61 

Sisämaa oli eriste˛y mere˜ä, si°lä vesis-
töt eivät muodostaneet yhtenäistä ku°ku-
kelpoista väylien verkkoa. Kolme suurta 
harjua, jotka syntyivät jääkauden jäljiltä, 
katkaisivat ku°kukelpoiset vesiyhteydet 
sisämaasta mere°le (kar˛a ˆ). Etelässä ja 
idässä Salpausse°kä ja Pieni Salpausse°kä 
ero˛ivat Hämeen ja Uudenmaan takamaan 
mere˜ä. Samat harjumuodostelmat erot-
tivat Keski-Suomen vesireitit Itä-Suomen 
vesistöstä Saimaan ympäri°lä. Niin ikään 
Suomense°kä, joka on vain noin ˆ�˘ kilo-
metriä rannikosta, ero˛i Pohjanmaan ran-
nikon jokien kulun sisämaan reiteistä. 

Suomen vesistöjen muoto on jääkauden 
vuoksi usein luoteisen–kaakon-suuntainen. 
Suurimmat vesistöt eivät ole vain maakan-
nasten erottamia, vaan ne ovat laajojen 
maanmuotojen ero˛amia. Läntinen Pyhä-
järven vesistö on vai°la yhtey˛ä Saimaan 
vesistöön. Vaikka Päijänne on niiden vä-
lissä, se niin ikään on kummastakin maan-
muotojen ero˛ama. Kaiken lisäksi on niin, 
e˛ä vaikka yli puolet Suomen pinta-alasta 
on a°le ˆ�˘ metrin korkeude°la merenpin-
nasta, lukuisat korkeat ka°liot ja mäet ovat 
tyypi°lisiä moni°la seudui°la. Ka°liot ja mä-
kinen maasto olivat erityinen haaste kana-
vasuunnitelmi°le. 

Monet joet olivat niin matalia ja kivik-
koisia, e˛ä niitä ei voinut laskete°la mi°lään 
kyydi°lä.  Sen lisäksi joen yli kaatuneet puut 
keskey˛ivät matkan tämän tästä. ˆ ˘˘-lu-
vu°la jokien keskisyvyydeksi arvioitiin vä-
hemmän kuin yksi metri. Kesäisin joet uh-
kasivat kuivua paikoin kokonaan. Monet 
isotkin joet olivat kuivimmi°laan vain �˘– 
�˘ cm syviä.62 

Vielä ˆ�˘˘- ja ˆ�˘˘-luvu°la joet olivat sy-
vempiä, koska niiden suuosat eivät o°leet 
mataloituneet maankohoamisen myötä vielä 
niin paljon.  Suurinta maannousu on Perä-
meren seutuvi°la, jossa maa on noussut vii-
me vuosisatoina lähes metrin vuosisadassa. 
Suomenlahden jokiin maankohoaminen vai-
ku˛aa päinvastaisesti eli vir˙an voima kas-
vaa. Jokea voi mataloi˛aa myös virtauksen 
kulje˛ama maa-aines eli sedimen˛ikuor-
ma.63 Toisaalta aikaisempien vuosisatojen 
eroa myöhempään aikaan pienentää se, e˛ä 
ˆ�˘˘- ja ˆ�˘˘-luvu°la jokia ei juuri pera˛u. 
Niinpä maannousu ei ole suoraan ver˙annol-
linen ku°kukelpoisuuden heikkenemiseen. 

Tavarankuljetuksessa vene vedettiin 
maitse ku°kukelvo˛oman kosken ohitse. 
Paikoin tätä varten rakenne˛iin pyörivien 
puiden eli telojen pää°lä ku°keneita telatai-
paleita, joiden pää°lä vene siirtyi helpom-
min. Tavarat voitiin kantaa tai vetää toi-
seen veneeseen. Asutui°la seudui°la siihen 
hae˛iin avuksi hevonen, jos mahdo°lista. 
Kevyessä kuormassa erästäjät saa˛oivat 
sauvoa eli työnne°lä vene˛ä kepi°lä ylävir-
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taan, mu˛a ku°ku oli hidasta ja raskasta. 
Vene˛ä voitiin vetää joen rannalta ylävir-
taan joko mies- tai hevosvoimin. 

Sisämaan vesiteiden koko kuva on siis ro-
soinen ja erilainen kuin monissa esityksissä 
on ker˙o˛u. Kysymys oli siitä, miten vuo-
sisatoja si˛en päästiin meren rantaan. Vas-
taus on yksiseli˛einen: tava°lisesti po°kuja 
ja maanteitä pitkin. Tämä ei tarkoita sitä, 
etteikö vesiteitse olisi kuljetettu tavaraa 
myös sisämaahan ja sisämaasta. Sahateol-
lisuuden kasvu ˆ�˘˘-luvulta nojasi vesikul-
jetuksiin, vaikka merisatamaan oli pitkälti 
maataivaltakin. Erilaisia kuljetusratkaisu-
ja on etsi˛y ja kokeiltu, ja satunnaisesti on 
voitu tehdä se°laistakin, mikä yleisenä käy-
täntönä ei onnistunut. Tässä kysymys on 
kulje˛amisen ja ku°kemisen tärkeimmistä 
muodoista, ja tärkey˛ä mitataan tavaran 
määrä°lä ja si°lä, montako kertaa tavaraa 
lähdetään viemään. 

EUROOPAN SUURIMPIA 
SUUNNITELMIA: SAIMAAN KANAVA 

Saimaan kanava on ensimmäisiä e°lei en-
simmäinen64 Ruotsin valtakunnan suurista 
kanavasuunnitelmista. Se oli aikansa suu-
rimpia suunnitelmia koko Euroopassa. En-
simmäinen rakentamisen yritys tunnetaan 
ˆ�˘˘- ja ˆ�˘˘-luvun vaihtee˜a. Paljon en-
nen ˆ�˘˘-luvun lop�ua suunnitelma ei ole 
voinut syntyä. Ennen Ruotsin va°loituksia 
seutukunna°la ei o°lut se°laista polii˛ista 
valtaa, joka olisi voitu ryhtyä suunni˛e-

lemaan rakennustyötä. Hiljakseen mu˛a 
määrätietoisesti asutusta oli tunge˛u itään 
Pähkinäsaaren rauhan (ˆ���) rajan toise°le 
puolen Novgorodin mai°le. Sinne rakennet-
tiin Olavinlinnakin (ˆ���). Yhteeno˛oja oli 
toistuvasti ensin Novgorodin ja si˛en Venä-
jän kanssa, kun Venäjä valtasi Novgorodin 
(ˆ��� ) ja tuli Ruotsin naapurimaaksi. 

Tukholman kanslioissa keksi˛iin, e˛ä 
vesitie˜ä olisi suuri etu valtakunnan itä-
mai°la. Työt olivat käynnissä vuonna ˆ�ˆˆ, 
jo°loin töitä johtanut Viipurin linnanpääl-
likkö Erik Turenpoika Bie°ke kuoli ja työt 
keskeytyivät. Lauritsalaan, nykyiseen Lap-
peenrantaan, jäi reilun sadan metrin mit-
tainen, kuusi metriä leveä ja a°le metrin 
syvyinen uoma. Työ jäi odo˛amaan seuraa-
vaa vaihe˛aan eli �˘ metriä korkean ka°lion 
murentamista. 

Ruotsissa oli muitakin suunnitelmia suu-
rista kanavista.65 Viimeistään Kustaa Vaa-
san aikana ˆ�˘˘-luvu°la suunniteltiin ka-
navaa Göteborgista maan ha°ki Itämere°le. 
Se°lainen kanava lopulta valmistui, mu˛a 
liki �˘˘ vuo˛a myöhemmin (ˆ���). Kana-
va tehtiin Götajoen linja°le, si˛en suuri°le 
sisämaan järvi°le.  Vänern ja Vä˛ern yh-
diste˛iin, ja Motalasta Vä˛ernin rannalta 
kaive˛iin kanava Söderköpingiin Itämeren 
rantaan vajaa �˘˘ kilometriä Tukholmasta 
etelään. 

Kanava oli liian myöhäinen ja vaatimaton 
tuodakseen taloude°lista etua ennen pian 
a°kanu˛a rautateiden aikakau˛a. Sen sijaan 
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ensimmäinen su°ku Götajoe°le Tro°lhä˛e-
nin kanavaa varten valmistui Li°la Edetiin 
jo ˆ�˘�. Niin ikään Hjälmaren ja Mälaren 
välinen kanava valmistui ˆ�˘˘-luvun alussa. 
Eniten kanavia tehtiin Euroopassa ˆ�˘˘- ja 
varsinkin ˆ�˘˘-luvu°la. 

Toinen yritys Saimaan kanavan rakenta-
mise˜a tehtiin jo kuningas Kustaa Vaasan 
aikaan (ˆ��ˆ–ˆ��˘). Sekin keskeytyi – täl-
lä kertaa kuninkaan kuolemaan. ˆ�˘˘- ja 
ˆ�˘˘-luvun vaihteessa työt a°koivat kol-
mannen ker˙an. Se kuvaa, miten tärkeäksi 
hanke nähtiin. Kolmanne°la yri˛ämise°lä 
linjaa siir˙e˛iin hiukan idemmäksi, koska 
sieltä löydettiin helpommin kaivettavaa 
hiekkamaata.66 Jä°leen ker˙an työt keskey-
tyivät, ja taas töiden johdossa o°leen mie-
hen, amiraali Pen˛i Severinpoika Juuste-
nin, kuolemaan (ˆ�˘ˇ). 

Kenraalikuvernööri Pietari Brahe suun-
ni˛eli jatkavansa töitä ˆ��˘-luvu°la, mu˛a 
ei onnistunut. Hän piti työtä ”varsin help-
pona”. Se tuntuu siihenastisten yritysten 
määrään nähden optimistiselta arviolta var-
sinkin, kun töitä ei nyt saatu edes a°kuun. 
Muut seikat sinetöivät Saimaan kanavan 
kohtalon yli �˘˘ vuodeksi. Joku aivan pieni 
venekanava syntyi, mu˛a Suomen puole°la 
mikään kanavasuunnitelma ei edennyt. 

KANAVASUUNNITELMA 
OSANA IDÄNPOLITIIKKAA 

Suurisuuntaiset kanavasuunnitelmat olivat 
osa valtakunnan aktiivista, jopa a gressii-

vista idänpolitiikkaa. Ruotsi yri˛i vahvis-
taa ote˛aan itäisimmistä alueistaan ja saa-
da seutukunnan voimavarat tehokkaasti 
käy˛öön. Kysymys oli kilpailusta, jota käy-
tiin voimavaroista ja ku°kuyhteyksistä sekä 
kaupan alueista ja oikeude˜a periä veroja 
talonpojilta, kaup�iailta ja kaupungeilta. 

Vesitse voitiin kulje˛aa edu°lisesti suu-
ria tavaramääriä. Kuninkaan kansliassa 
ymmär˙e˛iin, e˛ä ilman toimivia liiken-
neyhteyksiä sisämaan elinkeinoi°le oli ko-
vin raja°liset näköalat. Harvaan asu˛u maa 
pienine keskuksineen ei voi luoda suuria 
kotimaanmarkkinoita. Kun maassa asuva 
yläluokkakin oli pieni ja suuren maailman 
mahtaviin nähden köyhä, senkään kulutus 
ei voinut luoda olee°lisesti laajempaa vau-
rau˛a. Siksi u°komaankaupan tärkeys ko-
rostui. 

Ruotsin idänpolitiikan panostusta ku-
vaa sen käymä sota Venäjää vastaan vuosi-
na ˆ���–ˆ���. Kuningas Kustaa Vaasa joh-
ti itse yli ˆ˘ ̆ ˘˘ Ruotsista tu°lu˛a sotilasta 
taistelemaan Venäjää vastaan itäraja°le.67 

Koskaan sen jä°keen ruotsalaisia joukkoja 
ei ole nähty yhtä paljon Suomen aluee°la. 
Sota pää˛yi ratkaisema˛omana. Pian a°koi 
uusi sota, joka kesti �� vuo˛a. Sen tulokse-
na Täyssinän rauhassa (ˆ�ˇ�) Ruotsi laajen-
si alueitaan Venäjän rajan suunna°la. 

A gressiivise°la politiika°la Ruotsin val-
tiojohto tavoi˛eli Venäjän ja läntisen Eu-
roopan välisen kaupan ha°lintaa. Keinoihin 
kuului merirosvouskin Itämere°lä muita 
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valtioita vastaan. Venäjän kaupan väli˛ä-
minen tarjosi suuret mahdo°lisuudet. Nä-
kökohdan intomielisimpiä puolustajia oli 
suomalainen Klas Kristerinpoika Horn, 
joka oli Viipurin pää°likkö ˆ�˘˘-luvun puo-
livälissä.68 Hän uskoi kehi˛ävänsä Viipurin 
kaup�aa tarjoama°la saksalaisi°le kaup�i-
ai°le veroetuja. Viipuri olikin lyhyen aikaa 
Venäjän tärkein vientisatama. Kuitenkin 
vastoin alaisensa suoria, kärjekkään kiivaita 
neuvoja kuningas Kustaa Vaasa pää˛i päin-
vastaisesti. Kuningas ryhtyi vero˛amaan 
kaup�iaita raskaasti si°lä ainoa°la seurauk-
se°la, e˛ä Viipurin u°komaankaupan lyhyt 
kukoistus lop�ui siihen. 

MIKSI KANAVASUUNNITELMAT 
KAATUIVAT 

ˆ�˘˘- ja ˆ�˘˘-luvun taitteessa Ruotsista 
tuli suurvalta me°ko sa˛umoisin kääntein, 
joita yltiöpäinen tavoi˛ee°lisuus toki tuki. 
Ruotsin politiikan painopiste suuntau-
tui Liivinmaa°le sekä Puolaan ja nykyisen 
Saksan aluei°le. Miksi u°kopolitiikan suunta 
muu˛ui? 

Syy oli raado°linen. Liivinmaa ja Itäme-
ren etelärannat olivat vauraita alueita, joi-
den kaup�a, elinkeinot ja rikkaudet jä˛ivät 
Itä-Suomen ja Karjalan kalpeaan varjoon-
sa. Itämeren etelärannat tarjosivat se°laisia 
taloude°lisia, polii˛isia ja henkilökohtaisia 
mahdo°lisuuksia – kuten naimakaup�oja – 
joita syrjäise˜ä, köyhästä valtakunnan itäi-
se˜ä sisämaasta ei löytynyt. 

Tavoi˛ee˜a ha°lita Venäjän kaup�aa ei 
luovu˛u, päinvastoin. Käänne johtui ken-
ties paljonkin juuri siitä, e˛ä Venäjän kaup-
paa ei saatu omiin käsiin lyhy˛ä Viipurin 
kukoistusta ˆ��˘-luvu°la lukuun o˛ama˛a. 
Venäjän kaup�a karkasi Ruotsilta Narvaan 
nykyisen Viron aluee°le. Sen jä°keen, edel-
leen väl˛ääkseen ruotsalaisten aiheu˛a-
maa harmia ja vaaraa, kaup�areitit ku°kivat 
maanteitse Novgorodin ja Pskovin kau˛a 
Liivinmaa°le Riikaan ja muua°le kaakkoisen 
Itämeren rannoi°le. 

Ruotsin sotatoimet seurasivat kaup�a-
rei˛ejä. Myös monet muut seikat vaikut-
tivat valtakunnan johdon päätöksiin erito-
ten Liivinmaan valtauksen jä°keen (ˆ��ˆ). 
Vanhemmassa tutkimuksessa koroste˛iin 
uskonnon merkitystä Keski-Euroopan sota-
politiikan motiivina. Se ei o°lut merkitykse-
tön seikka, vaikka on ristiriitaista, e˛ä koko 
ˆ�˘˘-luvun katolinen Ranska oli luterilai-
sen Ruotsin euroop�alaisen sotapolitiikan 
suurin rahoi˛aja. 

Luultavasti tavoite Itämeren her˙uude˜a 
oli a°kujaan kaup�apolii˛inen ja strategi-
nen visio, jo°le olosuhteet olivat myötä. Se 
oli selvästi idänpolitiikan asia, ja siksi Itä-
Suomen alueet ja Karjala olivat enemmän 
keskiössä ˆ�˘˘-luvu°la kuin seuraava°la 
vuosisada°la. Si˛emmin monet muut kään-
teet mutkistivat asioita. 

Kun Ruotsista tuli suurvalta ˆ�˘˘-luvul-
la, se ha°litsi �ˆ prosen˛ia Itämeren ranni-
kosta (ˆ�˘˘).69 Si°loinkaan Itämeren kaup�a 
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ei o°lut Ruotsin käsissä. Itä-Suomi, joka oli 
saanut paljon huomiota ˆ�˘˘-luvu°la, joutui 
valtakunnan syrjäseuduksi. Vesitiesuunni-
telmat hiipuivat, ja muukin keskusha°lin-
non panostus oli vähäistä. Ruotsin sota-
joukot poistuivat ja marssivat Liivinmaa°le, 
Puolaan ja saksalaisi°le aluei°le, jopa Tans-
kaan. Suomalaisia sotilaita palveli enem-
män muua°la kuin Suomen aluee°la. 

Vaikka ensimmäiset vesitiesuunnitelmat 
eivät muu˛uneet todeksi, suurvalta-aikana 
esite˛iin jokunen vielä suurempi kaavailu. 
Suurin oli ajatus yhdistää Päijänne ja Sai-
maa yhtenäiseksi vesitieverkostoksi. Tämä 
olisi tehnyt Saimaan kanavasuunnitelmasta 
tode°la merki˛ävän, koska pääosa sisämaa-
ta olisi yhdiste˛y merisatamaan. Ajatus oli 
kenraalikuvernööri Pietari Brahen ja se tie-
detään hyväksytyn Tukholmassa. Innostus 
oli silti vähäinen, eikä asiassa tapahtunut 
mitään. 

MIKSI MAANTEIDEN 
RAKENTAMINEN ONNISTUI 

Vesitiesuunnitelmat kaatuivat, mu˛a maan-
teiden rakentaminen eteni nopeasti. Maan-
teistä ei puhu˛u valtakunnan suunnitelmis-
sa paljoakaan, mu˛a jo ˆ�˘˘-luvu°la tehtiin 
paljon maantietöitä. ˆ�˘˘-luvu°la uusia ja 
parempia teitä syntyi satoja kilometrejä. 
Maantietyöt vahvistivat Täyssinän rau-
hassa (ˆ�ˇ�) hanki˛ujen itäisten alueiden 
hyödyntämistä ja turva°lisuu˛a. Tiet eteni-
vät länsirannikolta itään ja pohjoisemmas-

ta kaakkoonkin. Karjalan suunnan vuoksi 
nii°lä oli strateginen merkitys. Sotajoukot 
ku°kivat enimmäkseen maanteitse. 

Ensimmäinen uusi suuri tietyö ˆ�˘˘-lu-
vun alussa oli väli Oulusta Kajaaniin 
(ˆ�˘�–ˆ�ˆˇ). Sen rakentaminen aloite˛iin 
samaan aikaan kuin Kajaanin linnan pys-
ty˛äminen keske°le Oulujärven vesistöä. 
Tie jatkui Sotkamoon lähe°le Venäjän rajaa. 
Oulujoki oli koskinen, ja paikoin ku°ku kävi 
vetotaipalei°la koskien ohitse. Silti se on ol-
lut kaup�aliikenteessä ja kul˛uurisestikin 
kenties tärkein Suomen joki Ruotsin va°lan 
aikana. Sotkamon tie oli samansuuntainen 
kuin ikivanha kaup�arei˛i Pohjanlahden 
ja Vienanmeren eli Jäämeren lahden välil-
lä. Ruotsin kiinnostus Jäämeren suuntaan 
vaimeni sama°la tava°la ja samasta syystä 
ˆ�˘˘-luvun alun jä°keen kuin kiinnostus 
Itä-Suomen sisämaahan ja Karjalaan. 

Maantieliikenteen ja siis hevosliikenteen 
kasvu oli yleiseuroop�alainen ilmiö. Ratsas-
taminen ja kär˙yi°lä ajo yleistyivät ja hevos-
liikenne lisääntyi keskiajan jä°keen. Kaup-
pa kasvoi, elinkeinot laajenivat ja tekninen 
kehitys vauhdi˛ui. Se näkyi meriliikenteen, 
laivarahdin sekä kaup�a-aluksia ja rei˛e-
jä puolustaneiden laivastojen kasvussa.70 

Suomen aluee°la kasvu a°koi myöhemmin 
ja vaimeampana kuin keskeisi°lä Euroopan 
tiheään asutui°la seudui°la. 

Maanteiden rakentaminen edistyi nope-
asti, vaikka vesiteitä suunniteltiin. Miksi? 
Tärkein syy on ha°linnon muodossa eli siinä, 
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Tiet rakennettiin perinteisesti kulkemaan harjuja pitkin. Kuvassa Pihtiputaan Niemenharju 1900-luvun alussa. 

kuinka tienpitovelvo°lisuus oli järje˜e˛y. Jo 
keskiaikaisen lain mukaan tienteko kuului 
talonpoji°le. Se oli osa veroa, joka vuosisato-
jen ajan tehtiin päivätöinä. Sitä makse˛iin 
myös toimi˛ama°la maa- ja puuaineksia ja 
rahaakin eritoten si°loin, kun oltiin kauem-
pana tielinjalta. Tie˜ä pää˛äminen kuului 
käräji°le ja maaher˙a°le. Se oli siis paika°li-
nen tai maakunna°linen asia. Vaikka laki 
velvoi˛i talo°liset rakentamaan ja hoita-
maan tiet, laki soi hei°le myös sananvaltaa 
asiassa, kun siitä käräji°lä pääte˛iin. 

Toinen syy maantietöiden help�outeen 
oli se, e˛ä tienrakennus ei vaatinut se°lais-
ta suunni˛elua tai teknistä osaamista, joka 
olisi o°lut paika°lisen piirin tavoi˛ama˛o-
missa. Paikkakunna°la tiede˛iin maan ja 
metsän kulmat, vedet, maaperä ja tulvien 
ulo˛uvuudet. Tekninen osaaminen oli ole-
massa tai se oli löyde˛ävissä läheltä. 

Kolmas seikka oli se, että tienteko oli 
halpaa. Vähimmi°lään työ eteni miehen ja 
hevosen voimin, eikä siinä tarvi˛u suuria 
järje˜elyjä. Tientekoa saa˛oi ky°lä haitata 
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laiskuus ja vastenmielisyys veroluontoista 
rasitusta kohtaan. Talonpoikia oli tämän 
tästä käräji°lä tienpidon laiminlyöntien 
vuoksi. Esivalta vauhdi˛i töitä myös väki-
va°la°la.71 

Maantieliikenne˛ä edisti sekin, e˛ä he-
vosjalostus kehi˛yi. Hevosta voitiin kou-
lu˛aa, ja kun niiden koko kasvoi ja ne tu-
livat vahvemmiksi, koulutukse˜a saatiin 
enemmän etua. Maanteiden parantami-
nen oli väl˛ämätöntä, jo˛a hevosen voima 
ja nopeus saatiin käy˛öön. Si°lä tava°la tu-
livat mahdo°lisiksi paremmat, nopeammat 
ja painavampia kuormia kantavat ra˛aat, 
kär˙yt ja vaunut. Hevose°la oli myös suuri 
symbolinen merkitys. Jokaiseen taloon os-
te˛iin hevonen, jos siihen oli varaa. Maan-
tieliikenteessä oli vielä yksi etu: talvitiet. 
Talvitie oli nopein rei˛i rekikeli°lä. Talvi-
tiet ku°kivat suorempaan ja usein järvien 
ha°ki jäitä myöten. 

Mikään hevos- ja maantieliikennettä 
suosineista tekijöistä ei koskenut kanavan 
rakentamista. Kanavien rakentaminen 
vaati pinna°lista maaston tuntemusta tar-
kemmat selvitykset maaperästä, etäisyyk-
sistä ja veden korkeuksista. Rakentaminen 
ede°ly˛i teknistä tietotaitoa, jota ei ehkä ol-
lut koko valtakunnassa maakunnista puhu-
ma˛akaan. Teknologian tuonti eli ka°liiden 
asiantuntijoiden pa°kkaaminen oli väl˛ä-
mätön osa kanavarakentamista. 

Lisäksi kanavatyö ede°ly˛i tusinoi˛ain 
pajoja ja verstaita. Niiden kokoaminen 

pitkin joenvarsia ja ympäri kaukaisia met-
siä oli työlästä ja vaikeaa. Työn järje˜ämi-
nen ja johtaminen, a°kaen rii˛ävän suuren 
työntekijäjoukon löytämise˜ä, oli vaikeaa 
harvaan asutussa maassa, jossa maakun-
na°liset keskukset olivat pieniä ja kyliäkin 
saa˛oivat ero˛aa kymmenet kilometrit. 
Rakennustöiden järje˜äminen olisi vaati-
nut valtavat voimavarat ja organisaation, 
ja olisi onnistunut vain järei°lä valtiova°lan 
toimi°la. Se°laista valtion aloite˛a ei tu°lut 
ennen venäjänva°lan aikaa ˆ�˘˘-luvu°la. 
Niinpä voi ymmärtää, e˛ä ˆ�˘˘- ja ˆ�˘˘-lu-
vun suunnitelma Saimaan kanavasta oli ai-
kaansa nähden kolossaalinen. Koska työtä 
yrite˛iin kolmesti, aikalaiset eivät pitäneet 
kanavaa mahdo˛omana. 

VESITIESUUNNITELMAT 
ELPYIVÄT – MIKSI 

ˆ�˘˘-luvu°la palattiin valtakunnan Suo-
men puoleisiin vesitiesuunnitelmiin. Syy-
nä oli sotapolitiikan käänteet. Ruotsi, joka 
ˆ�˘˘-luvu°la kasvoi euroop�alaiseksi suur-
va°laksi, menetti asemansa ˆ�˘˘-luvu°la 
Pohjan sodassa (ˆ�˘˘–ˆ��ˆ). Ruotsi mene˛i 
Viipurin ja suuren osa Karjalaa sekä omis-
tuksensa Liivinmaa°la ja Itämeren eteläran-
na°la Pomeraniaa lukuun o˛ama˛a. Venä-
jä miehi˛i suomenpuoleisen valtakunnan 
osan, mu˛a palau˛i siitä pääosan takaisin 
Ruotsi°le Uudenkaupungin rauhassa. 

Suomessa Kaarle XII on kaiketi eni-
ten arvosteltu Ruotsin kuningas. Monien 
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muiden lai°la presiden˛i Mauno Koivis-
to (ˆˇ��–�˘ˆ�) tuomitsi kuninkaan seik-
kailupolitiikan kirjassaan ”Venäjän idea” 
(�˘˘ˆ).72 Voitokkaan alun jä°keen kunin-
gas suuntasi tavoi˛eensa Liivinmaa°le ja 
Puolaan sen sijasta, e˛ä olisi suunnannut 
tarmonsa itäraja°le, kuten suomalaiset ovat 
seli˛äneet oikeaksi. 

Näin sokeana kuningas ei valtakuntaan-
sa puolustanut. Ruotsin suurvalta luotiin 
Liivinmaa°la, Puolassa ja saksalaisi°la alu-
ei°la Itämeren etelärannoi°la. Sie°lä olivat 
rikkaudet, lii˛olaiset ja kunnia sekä mai-
nen onni, jota kuningas ja muu aristokratia 
tavoi˛elivat. Kun jalansija Itämeren vasta-
rannoi°la oli saatu, Savo-Karjala ei näy˛ä-
nyt aarteelta. 

Pohjan sodan tulos merkitsi, että lii-
kenneverkko kaatui Savo-Karjalassa. Kun 
yhteys Viipuriin katkesi, itäinen sisämaa 
mene˛i tärkeimmän satamakaupunkinsa. 
Sodan jä°keen ale˛iin rakentaa Saimaan 
rannalta uu˛a maantietä kohti merta. Se 
tuli uude°leen perustettuun Haminaan 
(Fredrikshamn), joka oli ensin nimeltään 
Vehkalahti. Uusi tie oli pidempi ja maastol-
lisesti vaikeampi kuin Viipurin tie. Yhden 
hevosen kanssa Lap�eenrannasta lähtenyt 
kuorma oli saavu˛anut Viipurin parhaim-
mi°laan ainakin parissa päivässä. Haminaan 
tarvi˛iin aina päivä enemmän. Inve˜ointi 
ei silti o°lut turha, si°lä ajoi˛ain Haminan 
u°komaankaup�a oli ˆ��˘- ja ˆ��˘-luvu°la 
suurempi kuin Turun tai Helsingin.73 

Sodan jä°keen taas ker˙an selite˛iin, e˛ä 
talou˛a koskevat aloi˛eet olivat hyödy˛ö-
miä niin kauan, kunnes liikenneolot korjat-
taisiin. Valtiopäivät ase˛i kaksi komissiota 
eli komiteaa tutkimaan taloude°lisia oloja 
Suomen puole°la valtakuntaa, itäisen ja län-
tisen tutkijakunnan.74 Läntinen tutkijakunta 
ehdo˛i Päijänteen ja Kokemäenjoen yhdis-
tämistä ku°kukelpoiseksi reitiksi. Komiteas-
sa laskeskeltiin, e˛ä kaksi suurta su°kua riit-
täisi kanavointiin. Liki kuusi kilometriä olisi 
kaive˛ava kokonaan uu˛a väylää ja reilusti 
seitsemän kilometriä olisi pera˛ava olemas-
sa olevia luonnon vesirei˛ejä. 

Ehdotus sai myönteisen vastaanoton val-
tiopäivi°lä ˆ���–ˆ���. Kaikki neljä säätyä oli-
vat samaa mieltä asiasta. Keskusha°linnossa 
ja kuninkaan kanslioissa jatkotutkimuksiin 
innostu˛iin vain vähän ja kenties vain muo-
do°lisesti. Hankkeen edistämiseen myönnet-
tiin ker˙assaan vaatimaton rahoitus. Myö-
hemmin kävi ilmi, e˛ä arvio työn teknisistä 
ede°lytyksistä oli ka˛eeton. Lopulta kävi sel-
väksi, e˛ä hankkeessa tarvi˛aisiin useita sul-
kuja ja kymmenien kilometrien kaivamisia. 

Myös itäinen tutkijakunta esi˛i kanavan 
rakentamista sisämaasta mere°le. Koska 
Venäjän va°loitukset olivat rikkoneet Sai-
maan liikenneverkon, komissio suosi˛e-
li kanavaa Päijänteeltä Uudenmaan ha°ki 
Helsingin seutuvi°le. Saimaan kanavaakin 
oli ehdote˛u Pohjan sodan jä°keen Vehka-
lahden eli Haminan suuntaan. Myös toi-
sen maailmansodan jä°keen Saimaan kana-
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vaa uudiste˛aessa pohdi˛iin uu˛a suuntaa 
Suomenlahde°le.75 

Ajatus Päijänteen ja Kokemäenjoen yh-
distämise˜ä kanava°la jäi sikseen. Sen sijas-
ta ryhdy˛iin mie˛imään Kokemäenjoen ja 
Helsingin suunnan yhdistämistä kanava°la. 
Meren puole°la päätekohdaksi kaavailtiin 
Vantaanjoen suuta. Asian tärkey˛ä koros-
te˛iin lukema˛omissa – kaiketi kirjaimel-
lisestikin lukema˛omissa – raporteissa ja 
selvityksissä. Mitään ei tapahtunut. 

Lopulta ˆ��˘-luvu°la juuri ennen uu˛a 
sotaa säädyt pää˛ivät asiasta perin venyväs-
ti. Yksimielisesti aatelisto, papisto, porvaris-
to ja talonpojat korostivat kanavahankkeen 
ratkaisevaa merkitystä valtakunnan itäi-
sen osan eli Suomen alueen kehi˛ämise°le. 
Niinpä säädyt ehdo˛ivat kuninkaa°le, e˛ä 
rakennustyöt aloite˛aisiin, kun kuningas 
katsoisi asian sopivaksi.76 

Venyvä päätös johtui siitä, e˛ä maan joh-
to oli jo salaa pää˛änyt aloi˛aa sodan Venä-
jää vastaan. Kanavasuunnitelmista ei o°lut 
tode°lista yksimielisyy˛ä. Jotkut hyökkä-
sivät kanavahankkeita vastaan avoimesti. 
He väi˛ivät, e˛ä kustannukset olivat täysin 
epäselviä. He olivat oikeassa, mu˛a se johtui 
siitä, e˛ä kunno°lista suunni˛elutyötä ei ol-
lut aloite˛u. Jotkut aja˛elivat, e˛ä Suomen 
puole°la valtakuntaa taloude°liset mahdo°li-
suudet olivat liian vähäiset, jo˛a inve˜oin-
nit koskaan kanna˛aisivat. Jos ne kanna˛ai-
sivatkin, Venäjä voisi va°lata alueen ja kerätä 
sijoitusten kypsy˛ämät hedelmät. 

KUINKA PERIFERIA SYNTYY 

Sota, josta oli useimmilta valtiopäivä-
edustajilta salaa pääte˛y, käytiin vuosina 
ˆ��ˆ–ˆ���. Se pää˛yi Suomen kannalta 
vielä onne˛omammin kuin Suuri Pohjan 
sota. Venäjä miehi˛i Suomen toistamiseen 
�˘ vuoden aikana ja vei itäisistä ja kaakkoi-
sista alueista vielä enemmän kuin vuonna 
ˆ��ˆ. Turussa tehty rauha (ˆ���) sääti, e˛ä 
Venäjän ja Ruotsin välinen raja siirtyi Ky-
mijoe°le. Lap�eenrannan, Savonlinnan ja 
Haminan kaupungit jäivät Venäjä°le, Ola-
vinlinna mukaan lukien. Helsingistä oli itä-
raja°le Kymijoe°le ˆ˘˘ kilometriä. 

Itä-Suomessa sodan lop�utulos oli lii-
kenneverkon kannalta pahin mahdol-
linen. Valtakunnalta menivät kaikki ne 
yhteydet, jotka olivat koonneet seutukun-
nan ku°kua liikenneverkoksi. Rajamuu-
tosten katkaisemia yhteyksiä ruvettiin 
korjaamaan toistamiseen uusi°la tietöi°lä. 
Jä°leen ker˙an uusi satama sijaitsi aikai-
sempaa lännempänä, Loviisassa. Loviisa 
(ent. Degerby) perustettiin vuonna ˆ��� 
lähe°le vanhaa kaup�apaikkaa Pernajan 
Koskenkylässä. Tämä tietyö ei kantanut 
hedelmää. Ruotsin ha°litsemilta alueil-
ta itäisestä sisämaasta oli jo ker˙assaan 
hankala ku°kea Suomenlahden rannikol-
le. Maasto oli mäkistä ja matkaa oli no-
peimmi°laankin taitettavaksi vähintään jo 
kahdesti sen ver˙an kuin Saimaan etelä-
rannoilta Viipuriin. Mäkisessä maastossa 
kuorma pieneni, koska pienetkin nousut 
syövät hevosen voimia. 
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Niinpä kävi si°lä tava°la, e˛ä Ruotsi°le 
kuuluneilta alueilta käytiin kaup�aa ve-
näläisten kanssa Venäjän satamissa. Ve-
rotuloja suoje°lakseen kuningas kielsi itä-
suomalaisten kaupan rajan yli Venäjä°le, 
mu˛a säädökset jäivät usein ja moni°le pel-
kiksi kirjaimiksi. Kahden valtakunnan raja 
ei ero˛anut sama°la tava°la kuin si˛emmin 
ˆˇ˘˘-luvu°la. Ruotsalaisten kaupunkien 
vetovoimaa heikensi se, e˛ä valtakunnan 
kaupungit itäise°lä Suomenlahde°la olivat 
pieniä ja köyhiä. 

Koska ku°keminen Suomenlahde°le oli 
liian vaikeata, itäisen sisämaan kaup�a al-
koi kääntyä pois Suomenlahden suunnal-
ta. Aikaisempaa useammin ja aikaisempaa 
pidemmältä sisämaasta kulje˛iin Pohjan-
maan ranniko°le. Tätä käänne˛ä on kutsut-
tu Pohjanmaan liikennevaiheeksi77 tai lii-
kennehädäksi. Pohjanmaan ranniko°le oli 
Savo-Karjalasta jopa �˘˘ kilometriä. Kau-
punkimatka oli vähintään kahden–kolmen 
viikon reissu, mu˛a Pohjanmaan vauraus 
oli myös houkutin. Itse ei väl˛ämä˛ä kul-
je˛u koko taivalta, vaan kuorma voitiin jät-
tää toisten vietäväksi eteenpäin. 

Liikenneolot kahlitsivat raskaasti elinkei-
nojen kehitystä ja vaurastumista ˆ�˘˘-lu-
vun ensi puoliskon sotien jä°keen Ruotsin 
Karjalassa ja muua°la nykyisen Itä-Suomen 
sisämaassa. Se on yksi syy siihen, e˛ä itäi-
sen sisämaan perifeerinen asema vanken-
tui. Huonot liikenneyhteydet jäykistivät 
niitä rakenteita, jotka si˛emmin hi°litsivät 

alueen teo°listumista sekä taloude°lista ja 
sosiaalista kehitystä ylipäänsä. Ha°linnon 
ongelmat olivat yhtä lai°la pahat. Yksin ve-
rojen keruu ja kaup�a verotavaroi°la kärsi-
vät takapajuisista kuljetusoloista sen lisäk-
si, e˛ä vaatima˛omat elinkeinot tuo˛ivat 
vähän verote˛avaa. 

Kun suurvalta-asema romahti, Suomen 
puoleisen valtakunnan osan merkitys jäl-
leen kasvoi. Niinpä myös suuret vesitie-
suunnitelmat elvyte˛iin. Tärkeimmäksi 
suunnitelmaksi nousi Päijänteen ja Saimaan 
yhdistäminen. Käytännön toimiin aikeet 
eivät yltäneet. Myös vesitie koi°lisen sisä-
maan Pieliseltä Oulujärve°le oli harkinnas-
sa, mu˛a senkään toteu˛amisessa ei edet-
ty. Sitä paitsi rauhanomaisen rakennustyön 
aika ei nytkään koitunut pitkäksi, koska 
Ruotsi hyökkäsi Preussia vastaan vuonna 
ˆ���. Viiden vuoden kulu˛ua tämäkin sota 
pää˛yi Ruotsin häviöön. Se oli kolmas hä-
viö ˆ�˘˘-luvu°la. 

VENÄJÄN PELKO 
MAANTIEPOLITIIKASSA 

Vesitiesuunnitelmat eivät o°leet ainoa asia, 
minkä suhteen uudistukset valtakunnan 
itäosissa takeltelivat. Kaupunkilaitoksen 
vähäinen kehitys sisämaassa kuvaa kaupan 
ja elinkeinojen tilaa. Kuopio oli peruste˛u 
vuonna ˆ���, mu˛a se joudu˛iin perusta-
maan uude°leen ˆ���, koska oli kuihtunut 
hetimmiten ja koko ajatus kaupungis-
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ta unohtui. Tampere syntyi vuonna ˆ�ˇˇ. 
Muutoin uusia kaupunkeja syntyi sisämaa-
han vasta ˆ ˘˘-luvu°la.78 Kenties tärkein 
uudistus oli isojako, joka mu°listi talonpoi-
kaisen maanomistuksen ja usein kyläraken-
teenkin. Se on yksi syy siihen, miksi taa-
jamien takana kylissä ei ole keskuksia eikä 
kahviloita. 

Puolustuspolitiikassa tehtiin kaksi ajan-
mukaista muutosta. Toinen oli Viaporin 
(Sveaborg) eli myöhemmän Suomenlinnan 
linnoitus ja toinen Suomenlahden laivasto. 
Viaporin rakentaminen vaiku˛i mu°lista-
vasti Helsingin kaupungin kehitykseen ja 
Uudenmaan liikenneoloihin. 

Suomenlinna oli suuri ja ajanmukai-
nen, mutta Ruotsin puole°la se jäi Suo-
menlahden ainoaksi linnoitukseksi. Kun 
Suomen sota a°koi vuonna ˆ�˘� , Venäjän 
ˆ�˘˘-luvu°la valtaami°la suomalaisaluei°la 
oli kaikkiaan ˆ� linnoitusta. Joukossa oli 
kaksi laivastoasemaa, joista yksi entisessä 
Ruotsin Lap�eenrannassa. Lisäksi Suomen-
lahden aluee°la Venäjä°lä oli linnoitukset 
Kronstadtissa, Narvassa ja Ta°linnassa.79 

Savo-Karjalan sisämaassa myös maantie-
rakentaminen oli vähäistä ennen ˆ�˘˘-lu-
vun lop�ua. Sen sijaan vuosisadan lopu°la 
uusia teitä rakenne˛iin. Tämäkin liiken-
nepolitiikan käännös lii˛yi u°kopolitiikan 
käänteisiin. Kuningas Kustaa III ryhtyi 
suosimaan aloi˛ee°lista Venäjän-politiik-
kaa. Tavoittee°lisesti se johtikin sotaan 
(ˆ��� –ˆ�ˇ˘). Sodasta muistetaan parhaiten 

se meritaistelu, jonka Ruotsi voi˛i, mu˛a 
sota pää˛yi tasapeliin. 

Vaikka maantiet rajamaakunnissa saat-
toivat o°la sotilaa°linen riski, niitä tarvi˛iin 
myös omiin operaatioihin. Kun sodankäyn-
nin kalusto ja miesluku kasvoivat, maantei-
den piti o°la parempia. Savosta Pohjanmaa°le 
rakenne˛iin kaikkiaan neljä tietä ˆ�˘˘-luvun 
lopu°la. Suomen maantieteen dikotomia eli 
kaksijakoisuus merkitsi, e˛ä maantien tekoa 
voitiin katsoa tien päistä vastakkain aivan eri 
tava°la. Tämä tuli ilmi tärkeimmän Pohjan-
maan ja Savo-karjalan välisen maantien ra-
kentamisessa ˆ�˘˘-luvun lopu°la. Tietä teh-
tiin eri haaroineen Iisalme˜a kohti Oulua. 
Pohjanmaalaisi°le sisämaan suuntaiset tiet 
merkitsivät sotilaa°lista riskiä eritoten niissä 
tapauksissa, kun maantie ylsi itärajan tuntu-
maan ja ha°kaisi Pohjanmaan tai Hämeen.80 

Itäisissä maakunnissa, kuten Savossa ja 
Ruotsi°le kuuluneessa Karjalassa, ajateltiin 
toisin. Asukkaat pe°käsivät sotaa ja Ve-
näjän hyökkäystä. Länne˜ä tu°lut maan-
tie merkitsi turva°lisuutta, kun puolus-
tus tuntui usko˛avalta. Koska Karjalan ja 
Pohjanmaan välistä maantietä punni˛iin 
vastakkaisista näkökohdista, tienteosta ei 
tahtonut tu°la mitään, vaikka kuningaskin 
komensi väen tien tekoon. Rakentaminen 
pysähtyi Pohjanmaan raja°la vuosikausik-
si, si°lä Pohjanmaa°le tietä ei halu˛u. Myös 
Ruoveden ja Uudenkaarlepyyn välinen ra-
kennustyö keskeytyi Pohjanmaan raja°la 
vuosikymmeniksi. 
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Savokarjalaisi°la oli kuitenkin kiistassa 
lii˛olaisinaan pohjanmaalaisia porvareita 
eli kaup�iaita. Pohjanmaan kaupunkien ve-
tovoima itäisessä sisämaassa oli kasvanut, 
koska rajamuutosten jä°keen houkutus 
Suomenlahde°le ku°kemiseen oli vähenty-
nyt. Vastaavasti pohjanmaalaiset kaup�iaat 
halusivat hyötyä savokarjalaisten kaupas-
ta. Se saa˛oi alentaa hintoja, joita porvarit 
maksoivat tuo˛aji°le. 

Si°loin tä°löin selitetään, e˛ä maan hal-
kaisevien itä-länsi -suuntaisten yhteyksien 
heikkous johtui turva°lisuuspolitiikasta ja 
miehityksen pelosta. Pohjoisten alueiden 
osalta näin selitetään esimerkiksi u°koasi-
ainministeriön tilaamassa NATO-selvityk-
sessä vuodelta �˘ˆ�.81 Pe°ko on usein o°lut 
tode°linen, mu˛a liikenteen pääsuunnat 
johtuvat pohjimmiltaan talousmaantieteen 
ehdoista. Ne ovat tava°lisesti vuosisataisia, 
kuten tässä historia°lisessa katsauksessa esi-
tetään. Siitä huolima˛a sodat ovat ajoi˛ain 
vaiku˛aneet ratkaisevasti talousalueiden 
keskinäisiin yhteyksiin. 

MISTÄ VAIKUTTEET TULIVAT 

Vesitiesuunnitelmat ote˛iin ˆ�˘˘-luvu°la 
ensin esi°le Turun akatemiassa eli vuonna 
ˆ��˘ perustetussa Suomen ensimmäisessä 
yliopistossa. Latinisti ja retoriikan profes-
sori Israel Nesselius ju°kaisi tutkimuksen 
Suomen talouden tilasta (ˆ�˘ˇ–ˆ�ˆˆ).82 

Värikkään asiaintilain kuvauksen jä°keen 
hän me°ko y°lätyksettömästi päätyi sii-

hen, e˛ä tärkein e˜e maan kehi˛ämise°le 
oli kurjat liikenneyhteydet. Tuo˛eet, joi-
ta maa luonnostaan voisi tuo˛aa, jäivät 
hyödyntämä˛ä. Viljaa saatiin yli tarpeen 
– Nesseliuksen miele˜ä tuo˛avan itäsuo-
malaisen kaskiviljelyn ansiosta – mu˛a sitä 
ei saatu markkinoi°le. Meta°lit, joi°la hän 
tarkoi˛i suomalmia, jäivät hyödyntämät-
tä. Puut mätänivät metsään. Kaiken lisäk-
si monilta sisämaan alueilta piti matkus-
taa satoja kilometrejä, jo˛a taloon saatiin 
suolaa ja kye˛iin varastoimaan ja kaup�aa-
maan kalaa, lihaa ja voita. Nesselius ehdot-
tikin, niin ikään y°lätykse˛ömästi, monia 
kanavatöitä. 

Turun akatemiassa oli ˆ�˘˘-luvu°la suu-
ri kiinnostus yhteiskunna°lisiin ja talou-
de°lisiin asioihin. Se oli aikansa muodin 
mukaista, si°lä hyötyä, tehokkuu˛a ja jär-
jenmukaisia ratkaisuja korostavat utilita-
ristiset ja ÿlantroop�iset virtaukset sekä 
uudenlainen talouspolii˛inen aja˛elu oli-
vat tava°lisia teemoja useissa Euroopan 
maissa. Op�iaineiden rajat eivät sitoneet 
professoreita. Monet talousasioista kirjoit-
taneet olivat Nesseliuksen lai°la humanis-
teja, kuten kanavatöitä johtanut Henrik 
Gabriel Porthan. Muita kirjoi˛ajia olivat 
muiden muassa Niilo Hasse°bom, saksa-
laisen valistusÿlosoÿn Christian Wol�n 
innoi˛ama matemaatikko. Kemian pro-
fessori Pehr Adrian Ga d ymmärsi myös 
taloustietee˜ä ja pohti monenlaisia käy-
tännön asioita. 
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Lähimmät vaiku˛eet kanavista on esi-
te˛y tu°leen Alankomaista (Ho°lannista). 
Porthan vii˛asi myös Kanadaan ja Kiinan 
kokemuksiin, joista hän oli lukenut.83 Jos-
takin syystä Venäjän vaikutukseen ei ole 
tava˛u viitata. Myös tsaari Pietari I (”Suu-
ri”) oli tehnyt pitkän tutustumismatkan 
Alankomaihin. Pietarin kaupungin perus-
tamisen jä°keen (ˆ�˘�) Luoteis-Venäjä°lä 
a°koivat tava˛oman suuret rakennustyöt, 
mukaan lukien maantie- ja kanavaverkon 
rakentaminen. Kaupunki, joka peruste˛iin 
kesken sotaa Ruotsin mai°le, rakenne˛iin 
suo°le. Kymmeniä tuhansia ihmisiä työs-
kenteli aluee°la vuode˜a toiseen, ja kym-
meniä tuhansia kuoli kuokkien, kirveiden 
ja lapioiden varteen ja kantamusten a°le. 
Näy˛ää siltä, e˛ä rakennustöi°le ei o°lut 
vertaa tuon ajan Euroopassa. Töistä on täy-
tynyt o°la tietoa Ruotsissa, ja on mahdol-
lista, e˛ä kanavasuunnitelmissa yrite˛iin 
edetä niidenkin innoi˛amana. 

Pietarin kaupunki synny˛i liikennevir-
ran, jo°laista ei o°lut aikaisemmin nähty 
missään pohjolassa. Pietarin kaupunki on 
nopeimmin koskaan tyhjästä syntynyt Eu-
roopan metropoli. 

Harvemmin muistetaan mainita, että 
venäläiset panivat alu°le Viaporin eli Suo-
menlinnan linnoituksen (ˆ�ˆ�) Ison vihan 
miehityksensä aikaisina vuosina. Valmista ei 
ehtinyt tu°la. Sen sijaan ensimmäiset kana-
vat valmistuivat nii°le Itä-Suomen aluei°le, 
jotka kuuluivat Venäjä°le Turun rauhan jäl-

keen (ˆ���).84 Koska osa Saimaata jäi rau-
hansopimuksessa Ruotsi°le, venäläiset ei-
vät voineet kokonaisuudessaan hyödyntää 
vesistön rei˛ejä. Sen vuoksi rakenne˛iin 
neljä pientä ja hauskannimistä kanavaa eli 
Kukontaipaleen (Kukonharjun), Kutveleen, 
Käyhkän ja Telataipaleen kanavat. Nimien 
täytynee tu°la savon murtee˜a. Ne yhdisti-
vät Venäjän ha°litsemat Saimaan vesitiet yh-
tenäiseksi reitiksi. Rei˛i voitiin tehdä yhte-
näiseksi pienin kanavin ilman su°kuja. Pisin 
kanava oli ��� metriä, lyhin ˆ�˘ metriä. 

Venäläiset tekivät Itä-Suomen sisämaahan 
myös maanteitä. Ensimmäiset tärkeimmät 
yhteydet ˆ�˘˘-luvu°la Itä-Suomen sisämaas-
sa olivat venäläisva°lan rakentamia. Töitä 
tehtiin jo niin sanotun Pikku vihan aikana 
eli ”Ha˛ujen” sodan vuosina ˆ��ˆ–ˆ���. Li-
mingalta tehtiin tie Temmeksen Elsilään ja 
Joroisilta Rantasalme°le. Väliä oli ennen kul-
je˛u po°kuina ja talviteinä. Venäläiset aloit-
tivat niin ikään tien Sortavalasta Kajaaniin. 
Tie meni Tohmajärven, Nurmeksen ja Sot-
kamon kau˛a. Se oli sotajoukkojen huolto-
tie. Itäisen sisämaan tienhankkei°la Venäjän 
joukot pyrkivät väl˛ämään merikuljetuksia. 
Niitä ruotsalaiset olisivat voineet häiritä. 

ENSIMMÄISET OIKEAT KANAVAT 

Suuret kanavat syntyivät vasta teo°lisuu-
den aikakaude°la. Ainoa merki˛ävä val-
tion kanavahanke Suomen puole°la ennen 
ˆ ˘˘-lukua oli Rikalan kanavatöiden käyn-
nistäminen vuonna ˆ��� . Se oli Hämeen-
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Oravin kanavan alueen 
suunnitelmapiirustus. 
Kanava sijaitsee Vuok-
sen vesistössä Oravin-
taipaleen kannaksella 
Haukiveden ja Jouten-
veden välillä. 
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linnan ja Pyhäjärven väli°lä Lempäälässä. 
Työ keskeytyi useamman ker˙an. Kanava 
rakenne˛iin valmiiksi vasta Venäjän val-
lan aikana ˆ ��–ˆ ��, mu˛a eri paika°le, 
jo°loin syntyi nykyinen Lempäälän kanava. 
Viannon koskea Kuopion ja Iisalmen välil-
lä sekä Varkauden koskia Lep�ävir˙a°la pe-
ra˛iin sekä ˆ�˘˘- e˛ä ˆ�˘˘-luvu°la, mu˛a 
käytännö°lisesti katsoen tulokse˛a. 

Ennen kuin Suomi tuli Venäjän osaksi 
ˆ� ̆ ˇ, myös Kokemäenjoe°la Kravi°la aloi-
te˛iin kanavatyöt (ˆ�˘�). Tätä työtä johti 
Turun akatemian kirjastonhoitaja, si˛em-
min kaunopuheisuuden eli latinan kielen 
professori ja historioitsija Henrik G. Port-
han.85 Häntä on kutsu˛u suomalaisen his-
toriankirjoituksen isäksi. Tämäkään työ ei 
vielä valmistunut. Se tuskin johtui Port-
hanista, vaikka hän kuoli vuonna ˆ�˘�. 
Porthan oli vuonna ˆ�ˇˇ perustetun Kos-
kenperkausjohtokunnan eli myöhemmän 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen ja Tielaitok-
sen edeltäjän johtokunnan jäsen. 

Ensimmäinen kuljetusjärje˜elmää oleel-
lisesti muu˛anut sisävesien kanava on Tai-
paleen kanava Varkaudessa (ˆ���–ˆ��˘). 
Se on ensimmäinen su°kukanava, jonka 
valtio rakennu˛i.86 Varkauden kosket oli-
vat vanhastaan katkaisseet ku°kukelpoiset 
vesitiet Saimaan ja Pohjois-Savon vesien 
väli°lä. Kun samaan aikaan rakenne˛iin 
Konnuksen kanava (ˆ���–ˆ��ˆ), vesiteitä 
päästiin Kuopion pohjoispuolelta Siilinjär-
veltä Saimaan etelärannoi°le saakka. 

Näiden kanavien merkitys kasvoi suun-
na˛omasti, kun Saimaan kanava valmistui 
(ˆ���). Si°loin Pohjois-Savosta päästiin yhtä 
kyytiä merisatamaan Viipuriin. Liikenne 
kasvoi nopeasti niin, e˛ä pieni ja ahdas Tai-
paleen kanava yhtä lai°la kuin Konnuksen 
kanava oli uusi˛ava. Konnuksen kanava 
uusi˛iin ensin (ˆ���–ˆ���). Saimaan ka-
navan merkitystä havainno°listaa Markku 
Kuisman tiivistys: kanava korvasi �˘˘ ̆ ˘˘ 
hevostyöpäivää �˘˘ miestyöpäivä°lä.87 Puu-
tavaran kuljetuskustannukset putosivat 
kolmannekseen. Näi°lä kanavatöi°lä luo-
tiin Itä-Suomen vesitieverkosto, joka pus-
ki puukaup�aa sekä paperi- ja se°luloosate-
o°lisuu˛a eteenpäin itsenäisessä Suomessa 
�˘˘˘-luvu°le saakka. 

Taipaleen kanavaa laajenne˛iin jo vajaa 
�˘ vuosikymmentä rakentamisen jä°keen, 
ja sadan vuoden kulu˛ua kanava rakennet-
tiin kokonaan uusiksi ja hiukan eri linjal-
le (ˆˇ��–ˆˇ��). Syynä oli jä°leen Saimaan 
kanava, si°lä sekin uusi˛iin (ˆˇ��–ˆˇ�� ). 
Taipaleen vanha väylä jäi kanavamuseok-
si. Konnuksen kanava on uusi˛u neljästi, 
viimeksi ˆˇ�ˇ–ˆˇ�ˆ. Varkauden ja Kuopi-
on rei˛iä paranne˛iin myös viide°lä muu°la 
piene°lä avokanava°la. 

Kaikkiaan Suomessa on noin sata kana-
vaa, joista �� on Väyläviraston y°läpitämiä 
su°kukanavia (�˘ˆ�). Pisin on nykyisin �� 
kilometriä pitkä Saimaan kanava, jossa on 
kahdeksan su°kua. Kanavaliikenne˛ä on 
Euroopassa laajennettu ede°leen toisen 
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maailmansodan jä°keen.88 Maantieliiken-
teen osuus on silti kasvanut eniten kaikissa 
maissa. Se, e˛ä tavarat keinuivat aaltojen 
pää°lä, oli vain yksi matkan vaihe. Sisä-
maan vesiteitä arvioitaessa voidaan yhtyä 
siihen, mitä saksalainen taloushistorioitsija 
Werner Sombart kirjoi˛i jo vuonna ˆˇˆ� 
neljännessä osassa teostaan ”Moderni ka-
pitalismi” (Der moderne Kapitalismus):89 

maa°la kuljete˛iin Euroopassa enemmän 
tavaraa kuin sisämaan vesireitei°lä. 

SISÄVESIEN 
LAIVALIIKENTEEN LYHYT KESÄ 

Ensimmäiset höyrylaivat eivät kelvanneet 
raskaaseen tavaraliikenteeseen. Uusi tek-
niikka onkin a°kuun harvoin ylivoimaista, 
ja usein se antaa uudistusten vastustaji°le 
hyvät aseet. Ensimmäisten höyrylaivojen 
koneiden teho oli heikko. Silti massiivi-
set koneet ja ka˛ilat sekä pol˛oaine vei-
vät rahtitilaa. Tehojen puu˛uessa laivojen 
oli oltava pieniä ja kapeita, joten ne eivät 
muutoinkaan sopineet suurimi˛aiseen ta-
varankuljetukseen. Sitä paitsi koska kunnon 
potkureita ei o°lut keksi˛y, ensimmäiset 
höyrylaivat olivat siipiratasaluksia. Niitä 
ei ylipäänsä voinut lastata niin, e˛ä laiva 
ku°ki syvä°lä. Purjealukset olivat ylivoimai-
sia raskaissa kaukomaiden lasteissa. 

ˆ��˘-luvulta a°kaen höyrylaivojen talou-
de°lisuus, varmuus ja nopeus a°koivat käy-
dä purjealuksia paremmiksi. Toisen maail-
mansodan jä°keen höyrykoneet olivat alati 

useammin höyryturbiineja – ei siis mäntä-
koneita – mu˛a niidenkin tila°le tuli pian 
dieseli°lä toimivat pol˛omoo˛orit. 

Laivaliikenteen kukoistus sisävesi°lä oli 
kaunis ja kiihkeä aivan kuten kesä suoma-
laisissa vanhoissa elokuvissa. Mu˛a se oli 
vieläkin lyhyempi. Sisävesiliikenteen ku-
koistusaika oli höyrylaivojen aika. Sitä en-
nen pieni°lä venei°lä tai lotji°la ei voinut 
kehittää liikennettä välttämättömyyttä 
enempää. Höyryvoima ja samanaikaisesti 
tapahtunut meta°lirunkojen yleistyminen 
merkitsivät, e˛ä sään ase˛amia ku°kemi-
sen reunaehtoja leviteltiin laveasti. Pitkään 
voitiin silti pitää purjeita apuna ja kuin var-
muuden vuoksi. Se vähensi kulujakin. 

Jo ˆˇ�˘-luvu°la matkustajalaivat sisävesil-
lä a°koivat vähentyä. Syy oli linja-autojen.90 

Ne olivat nopeita ja ku°kivat lähe°le kotia. 
Tavarankuljetukse˜a sisävedet kokosivat 
enää vain murto-osan jo ennen �˘˘˘-lukua. 
Laivaliikenteen kuljetuksia vähensi sekin, 
e˛ä puunkuljetuksessa siir˙y˛iin enemmän 
lau˛aukseen eli puhtaaseen ui˛oon. 

Osuus tavaraliikentee˜ä ei se°laisenaan 
kuvaa vesiteiden merkitystä. Kanavat ovat 
sisämaan ja Itä-Suomen talousalueiden yh-
teyksiä. Niiden merkitys aluee°lisesti voi 
o°la suurempi kuin niiden osuus tavaralii-
kentee˜ä antaisi ole˛aa. Yhtä selvää silti 
on, e˛ä sisämaan kanavat eivät ole tuoneet 
muita kuljetusmuotoja parempaakaan etua, 
eivätkä ole muu˛aneet talousalueiden kes-
kinäisiä suhteita. 
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Majuri C. Lönneströmin 
toimesta vuonna 1864 piirretty 
Lappeenrannan lähivesien 
purjeväyläkartta. Oheinen 
kartta on painettu vuonna 1892. 
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PURJELAIVOJEN PITKÄ VALTAKAUSI 

Suomalaisten höyrylaivat yleistyivät me-
ri°lä hitaammin kuin sisävesi°lä. Purjealus-
ten osuus säilyi suurena pidempään kuin 
useimmissa muissa Euroopan merenkul-
kuvaltioissa. Kolme kaup�alaivaa sadasta 
oli höyrylaivoja vuonna ˆ ��. Vielä ensim-
mäisen maailmansodan jä°keen purjealuk-
sia rakenne˛iin yli �˘˘ muutamassa vuo-
dessa. Monissa tosin oli jo apumoo˛ori. 
Höyrylaivojen osuus kasvoi merki˛ävästi 
ennen toista maailmansotaa. Vuonna ˆˇ�� 
purjealuksia oli kaup�alaivastosta ede°leen 
liki kolmannes, mu˛a ne kykenivät kuljet-
tamaan vain kymmenenneksen siitä, mitä 
höyrylaivat.91 

Myös Yhdysva°loissa, Kanadassa ja Nor-
jassa – joka oli osa Ruotsin valtakuntaa vuo-
teen ˆˇ˘� – laivoista suurin osa oli purje-
laivoja vielä ˆ�˘˘-luvun lopu°la. Markku 
Kuisma on arve°lut syyksi sitä, e˛ä puuta oli 
saatavissa helposti ja edu°lisesti. Yrjö Kauki-
ainen on viitannut samaan seikkaan, mu˛a 
myös siihen, e˛ä ensimmäisen maailmanso-
dan aikana suomalaisten purjealukset toivat 
suuria voi˛oja omistaji°leen.92 Voidaan ar-
ve°la, e˛ä se ei ainakaan innostanut muu˛a-
maan varustamoiden hankintapolitiikkaa. 

Onnekas tilanne johtui siitä, e˛ä purje-
aluksista monet jäivät sodan a°kaessa liiken-
nöimään kauas Itämereltä, ja kansainväli-
set suhdanteet nostivat kuljetusten hintoja. 
Purjealukset, jotka olivat höyrylaivoja hal-
vempia, eivät myöskään kärsineet hiilen 

puu˛ee˜a tai muista teknisen varustuksen 
ongelmista, joita sota pahensi. 

Ensimmäinen maailmansota koitui mel-
koiseksi menetykseksi suomalaisvarusta-
moi°le. Kaikkiaan purjealuksia ja höyrylai-
voja takavarikoitiin tai tuhoutui jokunen 
kymmen. Se oli ehkä noin puolet tonnis-
tosta. Menetys oli suhtee°lisesti yhtä suuri 
kuin Saksan kaup�alaivaston.93 Sen sijaan 
Yhdysvaltojen tonnisto kaksinkertaistui ja 
nykyaikaistui sotavuosina. 

Suomalainen kaup�alaivasto kasvoi talvi-
sotaa edeltävänä vuosikymmenenä kolmin-
kertaiseksi.94 Se johtui Suomen puunjalos-
tusteo°lisuuden kukoistukse˜a sekä siitä, 
e˛ä Suomessa rahtikulut, eritoten meri-
mie˜en pa°kat, olivat a°haiset. Myös u°ko-
maalaisia laivoja lipute˛iin Suomeen. Näin-
kin on siis joskus o°lut. ˆˇ˘˘-luvun lopulta 
a°kaen suomalaisomistuksessa olevien alus-
ten pitäminen Suomen lipun a°la on puhut-
tanut aivan päinvastaise˜a näkökulmasta. 

RAUTATIE – EI NE MEITÄ 
VARTEN OLE SEMMOISET 

Nykyajan ihmise˜ä tuntuu kenties erikoi-
selta, e˛ä rautatien rakentamista on kovasti 
vastuste˛u. Asia suhtee°listuu, kun muistaa, 
e˛ä aikanaan monet vastustivat lukutaidon-
kin ope˛amista, vieläpä tietokoneita ja sit-
ten sähköisiä lukulai˛eita. Saimaan kanavan 
rakentamise˜a yksimielisyys oli suuri, jos-
kaan rahvaan mielipide˛ä ei kysy˛y. Sitä ei 
tarvi˛u rautateistäkään pääte˛äessä. 
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Onneksi niin. Kuinka moni olisi tiennyt, 
mikä on juna? Juhani Ahon romaani ”Rau-
tatie” (ˆ���) on lyömätön kuvaus kansan-
ihmisten suhtautumise˜a aikansa uutuuk-
siin ja muutoksiin. Romaanin Ma˛i ja Liisa 
lähtevät katsomaan ja kokeilemaan ”höyry-
venhe˛ä”, joka ku°kee maa°la. Reissusta jäi 
huono mieli. ”Ei ne meitä varten ole sem-
moiset ... ei sekään rautatie”, pää˛ää Ma˛i 
ja Liisa kantansa se°laisiin uudistuksiin.95 

Päätös ensimmäise˜ä rautatie˜ä oli vai-
kea. Jä°kiviisaasti voi kauhiste°la sitä, miten 
lähe°lä oli väärä päätös. Ei o°lut mahdoton-
ta, e˛ä rata olisi jäte˛y rakentama˛a vielä 
ˆ��˘-luvu°la. Si°loin Suomessa olisi oltu jo 
perin myöhässä useisiin Euroopan maihin 
ver˙a˛una, vaikka teo°lisuusmiehet raken-
telivat joitakin yksityisratoja tarpeisiinsa. 
Ensimmäiset rautatiet monissa maissa oli-
vat hevosvetoisia, kuten ensimmäiset rai-
tiotietkin. 

Suomen vaikutusvaltaisin mies oli Lars 
Gabriel von Haartman. Hän vastusti rauta-
teiden rakentamista, eikä se o°lut vähäinen 
vastus, si°lä hän oli senaatin talousosaston 
varapuheenjohtaja ja ikään kuin Suomen 
pääministeri. Hän piti ensisijaisena kanava-
verkostoa. Rautateitä hän piti ka°liina, tar-
pee˛omina ja utuisena haaveiluna. Tämän 
mahtimiehen käsitys oli erikoinen aikana, 
jo°loin esimerkiksi Isossa-Britanniassa rau-
tateiden osuus teo°lisuuden kuljetuksista oli 
suuri. Toisaalta von Haartmanin kanta oli 
si°lä tava°la ymmär˙e˛ävä, e˛ä monissa 

maissa rautateiden a°kuvaiheet eivät o°leet 
suoraviivainen menestystarina. 

Lisäksi oli niin, e˛ä vielä tuo°loin kaik-
ki eivät ylipäänsä uskoneet teo°lisuuteen. 
Monet aja˛elivat, e˛ä Saarijärven Paavon 
runo°linen Suomi ei kuunaan tarvitsisi mi-
tään niin erikoista kuin rautatieliikennet-
tä. Ruotsin esimerkkikin saa˛oi vaiku˛aa. 
Sie°lä ede˛iin rautatienrakennuksessa al-
kuun hitaasti, ja rautateitä vastustettiin 
jyrkästi.96 Ensimmäinen hevosrautatie oli 
valmistunut jo ˆ �ˇ, mu˛a höyryveturil-
le odote˛iin rataa vuoteen ˆ���. Myös ta-
louselämän pää˛äjien mielipiteet jakautui-
vat. Useat itäsuomalaiset yri˛äjät olivat sitä 
mieltä, e˛ä kanavat rii˛äisivät, kun Päijän-
ne yhdiste˛äisiin Saimaaseen ja sitä kau˛a 
Viipurin merisatamaan. Hei°lä oli oma leh-
mä ranna°la, koska näin he olisivat saaneet 
sisämaan puukaupasta paremman o˛een. 

RAUTATIEASEMA PIETARISSA 
– SUOMEN ASEMA 

Vastoin Suomen vaikutusvaltaisimman 
miehen kantaa, Johan Vi°helm Sne°lman 
puolsi rautateitä. Hän oli niin ikään puo-
lustanut Saimaan kanavan rakentamista. 
Myös Sne°lman uskoi sahateo°lisuuden 
hyötyvän eniten kanavista, mu˛a hänen 
mielestään rautateistä olisi koko maa°le 
suurempi etu. Aikansa mukaisesti hän us-
koi metsien lop�uvan, joskaan ei kantanut 
siitä huolta toisin kuin monet muut. Hän 
näki maan tulevaisuuden ennen kaikkea 
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Pietarin radan neljännen luokan asemarakennuksen tyyppipiirustus. 

maatalouden ja si˛en kenties myös teol-
lisuuden ja kaupan kehityksessä.97 Metsiin 
nojaava kansa säilyisi väistämä˛ä takapa-
juisena. Hänen miele˜ään maatalous oli 
eri asia. 

Miten erehtyväisiä olivat molemmat ja 
keskenään erimieliset suurmiehet, yhtä lail-
la von Haartman kuin Sne°lman! 

Päätös rautateistä ei jäänyt suomalaisten 
erehdysten varaan. Jo keisari Nikolai I ajoi 
pontevasti rautateiden kehi˛ämistä Venä-
jä°lä. Hänen aikanaan aloite˛iin Mosko-

van ja Pietarin välisen radan suunni˛elu. 
Ensimmäiset rautatiet Venäjä°le oli raken-
ne˛u yksityisinä ratoina jo aikaisemmin. 
Nikolain seuraaja Aleksanteri II oli uudis-
tusmielinen. Hän määräsi toisena va°lassa-
olovuotenaan ˆ���, e˛ä liikenneyhteyksiä 
merisatamiin ja valtakunnan pääkaupun-
kiin Pietariin oli paranne˛ava sekä kanavin 
e˛ä rautatein. Se oli osa keisarin uudistus-
ohjelmaa. Ohjelmaa olivat von Haartman 
ja muut virkamiehet Suomessa toivoneet ja 
valmiste°leet. 
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Rautatiet oli kitkerä pala von Haartma-
ni°le, jonka tahdon vastaisesti ratasuunni-
telmissa ede˛iin. Sen lisäksi, e˛ä hän piti 
kanavia tärkeämpinä, hän aja˛eli, e˛ä ra-
dan, joka joskus rakenne˛aisiin, piti ku°kea 
Turusta kohti Pietaria. Sne°lman luonnoste-
li toisenlaisen suunnitelman, jonka mukaan 
radat yhdistäisivät sisämaan mere°le. Se ko-
rosti Helsingin–Hämeenlinnan–Tampereen 
keskeisyy˛ä, ja suunnitelmaan kuuluivat 
niin ikään radat länsiranniko°le sekä Kuo-
pioon ja Ouluun. Tämän ajatuksen mukaan 
si˛emmin tultiin pääkohdin etenemään. 

Von Haartmanin harmiksi kävi vieläpä 
niin, e˛ä käytännön toimissa uudet suuret 
kanavat unohtuivat. Syy oli jä°leen venäläis-
ten: tsaaria Suomessa edustanut ja senaat-
tia johtanut kenraalikuvernööri Friedrich 
von Berg kanna˛i rautateitä. Rakennustyöt 
Helsingin ja Hämeenlinnan väli°lä aloitet-
tiin vuonna ˆ���. Liki �˘ vuo˛a Suomen 
ha°litusta johtanut kanavien mies ei kuiten-
kaan nähnyt koko tap�iotansa. Hän joutui 
eroamaan virastaan kevää°lä ˆ�� , koska 
liian vanhanaikaisena ei sopinut uudistuk-
sia tekemään tu°leen kenraalikuvernööri 
von Bergin työpariksi. Von Haartman kuoli 
joulun a°la seuraavana vuonna. Helsingin– 
Hämeenlinnan rautatie valmistui ˆ���. 

Von Haartmanin toiveiden mukainen 
Pietarin rata sisältyi myös Sne°lmanin oh-
jelmaan. Se tosin rakenne˛iin Helsingis-
tä Riihimäen ja Lahden kau˛a (ˆ ��˘) eikä 
Turusta. Pietarin rata linja˛iin kauemmak-

si itäisen Suomenlahden rannikolta si°lois-
ten tykkien kantama˛omiin ja viho°lisen 
tavoi˛ama˛omiin. Krimin eli ”Oolannin” 
sodassa Ison-Britannian laivasto oli tehnyt 
tuhoja pitkin rannikkoa ja Ahvenanmaata 
eli ”Oolantia”. Se vaiku˛i päätökseen rata-
linjasta. Linja°la oli muitakin etuja. Salpa-
usse°kä oli help�o rakentaa, eikä jokien yli-
tyksistä tu°lut samanlaista ongelmaa kuin 
rannikon linja°la.98 Rannikkoradan puute˛a 
korja˛iin poikkiradoi°la Loviisaan Va°kon 
satamaan (ˆˇ˘˘), Kotkaan (ˆ�ˇ˘) ja Hami-
naan (ˆˇ˘ˆ) 

Suomenlahden rannikon läntinen rata 
(Turku–Karjaa ˆ�ˇˇ ja Helsinki–Karjaa 
ˆˇ˘�) ku°kee Länsi-Uude°lamaa°la lähem-
pänä rannikkoa. Turun rata rakenne˛iin 
Hangon eikä Helsingin yhteydeksi. Hanko 
oli tärkein satama. Helsingin–Pietarin rata 
pää˛yy komeasti Pietariin Suomen asema°le 
(˜°˛˝˙˛ˆˇ˘°� ��˘��˝). Tänne bolševikkien 
johtaja Vladimir I. Lenin saapui maanpaos-
ta Sveitsistä huhtikuun ˆ�. päivä ˆˇˆ�, eikä 
Venäjä koskaan sen jä°keen ole o°lut entisen-
sä. Lenin palasi Ruotsin ja Suomen kau˛a. 

KERRANKIN TIEDETÄÄN 
KUMPI OLI ENSIN 

Terva oli tärkein vientitavara ˆ��˘-luvu°le 
saakka. Sahateo°lisuuden nousu ˆ�˘˘-lu-
vulta a°kaen eritoten Itä-Suomessa oli silti 
suurempi askel kohti teo°listumista.99 Sa-
hateo°lisuus korvasi itäsuomalaisen terva-
kaupan, mu˛a Pohjanmaa°la kytivät entistä 
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useammat tervahaudat. ˆ�˘˘-luvun puoli-
välistä a°kaen höyrysahat korvasivat vesisa-
hat. Puutavaran vientitulot olivat Suomessa 
ˆˇ�˘-luvun lopu°le saakka suurempia kuin 
se°lun ja paperin yhteensä. Maailmansotien 
välisenä aikana Suomi oli Euroopan suurin 
puutavaran viejä. 

Raaka-aine, vesirei˛i ja koneet eivät syn-
nytä teo°lisuu˛a. Sen tekevät ihmiset. Teol-
lisuusmiehistä perin monet tulivat u°ko-
mailta, vaikka sahojen omistajina oli o°lut 
kenties eniten suomalaisia. U°komaalaisi°la 
oli se vainu, mitä tää°lä voisi uuden teknii-
kan kanssa tehdä. Hei°lä oli myös se sivis-
tys, osaaminen ja yhteydet, joita tä°laisten 
yritysten pysty˛ämiseen tarvi˛iin. 

Ihmisten lisäksi tarvittiin rahaa. Sitä ei 
Suomessa o°lut senkään vertaa kuin tietoa ja 
osaamista. Suomalainen aatelisto oli suhteel-
lisen köyhää, eikä sen omaisuus rii˛änyt uu-
den teknologian yrityksiin. Sitä paitsi euroop-
palaisen aateliston tapaan suomalaisaatelisto 
oli hidas tai haluton siirtämään taloude°lista 
kiinnostustaan kartanoista ja maaomaisuu-
de˜a teo°lisuuteen.100 Joku sentään pysty˛i 
jonkun maatalou˛a palvelevan ja aikanaan 
nykyaikaisen my°lyn ja vasarapajan. 

Osa teo°lisuusyri˛äjistä tuli perintee°lis-
ten suur˙ikasten piirin u°kopuolelta aivan 
sama°la tava°la kuin monet ˆˇ˘˘-luvun lo-
pun tietotekniikan miljonäärit tulivat pe-
rintee°lisen suurteo°lisuuden u°kopuolelta. 
Teo°lisuusmie˜en rahoitusjärje˜elyt olivat 
moninaiset, usein mielipuolisen uhkaroh-

keat ja liki aina olemassa o°leen pankki- tai 
rahoitusjärje˜elmän u°koreunoi°la. Kaiketi 
joka kerta kysymys oli myös liitosta valtio-
va°lan edustajien kanssa. Valtio lainasi ra-
haa teo°lisuusyri˛äji°le, ja valtion sijoitus-
toiminta tuki muutoinkin teo°listumista 
paljon enemmän kuin joidenkin talousop-
pien mukaan on o°lut tapana muiste°la.101 

Silti moni yritys saavu˛i menestyksensä 
vasta me°komoisten takaiskujen, konkurs-
sien ja omistajiensa vararikkojen jä°keen. 

Ker˙ankin voidaan vastata kysymykseen 
siitä, kumpi oli ensin, muna vai kana. Teo°li-
suus ei syntynyt sinne, missä liikennejärjes-
telmä oli valmiina.102 Teo°lisuus syntyi sin-
ne, missä mahdo°lisuudet aikakauden uuden 
tekniikan käy˛öön olivat parhaimmat eli 
sinne, missä oli energiaa uude°le tuotantota-
va°le ja minne saatiin uuden tuotannon raa-
ka-aine˛a ja työvoimaa. Teo°lisuusyrityksen 
luominen ja teo°lisuustoiminnan harjoi˛a-
minen ei riip�unut niistä luonnonoloista, 
jotka olivat sääde°leet peltoviljelyn kehitys-
tä. Tärkein seikka oli uuden teknologian eli 
koneiden vaatima voima eli energia. Se tuli 
usein koske˜a, mu˛a höyrykoneet purkivat 
sen sidonnaisuuden. 

Pelto-Suomen eli Varsinais-Suomen 
teo°lisuuden historiaa voi jossakin määrin 
seli˛ää se, e˛ä vesivoima°le ei sie°lä o°lut 
erityisen hyviä mahdo°lisuuksia. Viipu-
rin seudu°lekin syntyi teo°lisuu˛a, joka ei 
erityisesti perustunut vesivoimaan. Sie°lä 
oli nautintoaine- ja elintarviketeo°lisuu˛a 
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sekä esimerkiksi Havin kyn˛ilä- ja saip�ua-
tehdas (ˆ��ˇ) ja Viipurin konepaja (ˆ��ˆ). 
Kun rautatie Pietariin rakenne˛iin (ˆ��˘), 
peruste˛iin rautateiden konepaja Viipu-
riin. Toisen maailmansodan a°la Viipurin 
ympäristö oli yksi Suomen etummaisista 
talousalueista. 

Toinen tärkeä seikka teo°lisuude°le oli 
raaka-aineen kuljetusmahdo°lisuudet. Oli 
yhdentekevää, mistä raaka-aine hae˛iin, 
jos sen kulje˛amisen käytännö°liset ja ta-
loude°liset mahdo°lisuudet olivat olemassa. 
ˆ�˘˘-luvun alussa Isoon-Britanniaan kul-
jete˛iin tervaa Pohjois-Amerikasta saakka, 
vaikka myös Venäjä ja Ruotsi – siis myös 
Suomi – tuo˛ivat ede°leen tervaa. Venäjän 
ja Suomen asema tervakaupassa vahvistui 
uude°leen, kun Pohjois-Amerikan siirtokun-
nat itsenäistyivät (ˆ���), ja nykyinen Yh-
dysva°lat syntyi. Oulu ja Arkangeli kilpai-
livat maailman suurimman tervasataman 
paikasta ˆ�˘˘-luvun lopu°la. Iso-Britannia ei 
enää tukenut tuotantoa Yhdysva°loissa.103 

Teo°lisuuden nousun myötä syntyi uusi 
liikennejärje˜elmä. Maantieverkon, kana-
vien ja rautateiden rakentaminen sai tuki-
jansa, joi°la oli paitsi motiivi myös talou-
de°lista ja polii˛ista valtaa sekä osaamista 
ja vaurau˛a. 

VÄHITTÄISKAUPAN 
TAVARALIIKENTEEN SYNTY 

Liikenteen kehi˛äminen ei rii˛änyt. Vie-
lä tärkeämpää oli talouselämän muotojen 

muutos. Sahateo°lisuus vapaute˛iin tiu-
koista tuotantorajoituksista, ja tehokkai-
den höyrysahojen perustaminen sa°li˛iin 
vähite°len ˆ��˘-luvulta a°kaen. Se oli vuo-
sikymmen myöhemmin kuin Pietarissa 
ja Ruotsissa, ja puolen vuosisataa jäljessä 
Ison-Britannian kehitykse˜ä. Sahauksen 
rajoituksia oli määrä˛y siksi, e˛ä metsien 
usko˛iin Suome˜a lop�uvan, jos puita yh-
tenään kaadetaan. 

Sahateo°lisuuden vapau˛aminen oli osa 
nykyaikaisen kapitalismin läpimurtoa. Met-
sien lop�uminen oli arvioitu kovin etuaikai-
seksi. Nykyisenkaltainen elinkeinovapaus 
toteutui parissa vuosikymmenessä ˆ�˘˘-lu-
vun puolivälin jä°keen ja jotakuinkin täy-
de°listyi vuoden ˆ��ˇ elinkeinoasetuksessa. 
Muutamaa poikkeusta lukuun o˛ama˛a 
kuka tahansa sai aloi˛aa minkä tahansa yri-
tyksen niin maa°la kuin kaupungissa. 

Liberalistisen yhteiskuntapolitiikan myö-
tä poiste˛iin muu˛orajoitukset, maakau-
pan kielto ja pa°ko°lispakko. Ihmiset saivat 
ja joutuivat ku°kemaan työn perässä. He sai-
vat tehdä työsopimuksia. Sitä ennen useim-
pien työpaikkaa tarvitsevien oli pakko pes-
tautua rengiksi ja piiaksi, jos eivät kyenneet 
elä˛ämään itseään ja perhe˛ään. Maakau-
pan vapau˛aminen tarkoi˛i sitä, e˛ä kaup-
paa voitiin käydä maaseudu°la talonpoikien 
ja porvareiden kesken markkina-ajoista ja 
paikoista riip�uma˛a. 

Maakaupan vapauttaminen merkitsi 
kyläkaup�ojen syntyä, ja muu˛orajoitus-
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ten kumoaminen oli kaupunkien ja teo°li-
suuden kehityksen ehto. Siitä a°koi nyky-
aikaisen vähittäiskaupan tavaraliikenne 
ja paljolti työmatkaliikennekin taajamis-
sa ja kaupungeissa. Silti edes teo°lisuuden 
tai kaup�ahuoneiden edustajat eivät o°leet 
yksimielisesti liberalistisen talouspolitiikan 
kanna°la. Ennen elinkeinovapau˛a liiketoi-
met perustuivat erikseen myönne˛yihin 
etuoikeuksiin eli privilegioihin, monopo-
leihin ja yksinoikeuksiin, suojatu°leihin 
sekä amma˛ikuntalaitosten suojeluun. Ne 
olivat perin suotuisia niiden liiketoimi°le, 
jotka tä°laisista eduista valtiova°lan suoje-
luksessa nau˛ivat. 

KOLMOSTIEN LINJA 
– UUDENMAAN JA TAMPEREEN NOUSU 

Vakiintuneen peltoviljelyn vuosituhanti-
nen alue, Pelto-Suomi eli Lounais-Suomi ja 
osin myös muu länsirannikko, oli vaurain, 
taloude°lisesti vahvin ja tiheimmin asu˛u 
alue teo°listumisen a°kuun saakka. Pelto-
Suomen maantiede murtui teo°listumisen 
myötä, kun Uudenmaan talous- ja yhteis-
kuntakehitys vauhdi˛ui erityisesti ˆ�˘˘-lu-
vulta a°kaen. Myös Tampereen seutu kas-
voi teo°lisuuden keskukseksi. Muua°lekin 
syntyi tehdaslaitoksia. Se°laisia alueita oli-
vat Kymenlaakson ja Viipurin alueet sekä 
esimerkiksi Turun ja Imatran ympäristö, 
Forssa ja Kokemäenjoen suu. 

Tampere oli Venäjän va°lan suosima va-
paakaupunki, jossa sai tahtonsa mukaan 

ruveta yri˛äjäksi.104 Myös Kuopio (ˆ���) 
ja Kaskinen (ˆ�ˇ�) peruste˛iin vapaakau-
pungeiksi, mu˛a Kuopiossa ei ymmär˙et-
ty vapaakaupungin etuja. Se sai pyynnöstä 
vanhanajan privilegionsa saman tien. Ta-
louselämän muutokset ˆ�˘˘-luvu°la olivat 
yhtä suuria kuin si˛emmin niin kutsutun 
globaalisen talouden avautuminen ˆˇ˘˘-lu-
vun lopulta a°kaen. 

Pääkaupunkiseudun ja Tampereen väli-
nen elinkeinovyöhyke on toisen maailman-
sodan jä°keen ha°linnut muita suurempaa 
osaa niin bru˛okansantuo˛ee˜a, asutuk-
se˜a (noin kolmannes) kuin yritystoimin-
nasta (puolet yrityksistä). Se on yhdenlai-
nen ylirajainen nauhakaupunki. Kuntarajat 
ku°kevat ede°leen enimmäkseen historia°lis-
ten pitäjien mukaan, mu˛a talouden ja elin-
keinojen uudet verkostot ovat niistä riip�u-
ma˛omia ja niihin nähden ylirajaisia. 

Uudenmaan ja Tampereen seudun kehi-
tys korostuu, koska ne olivat vanhan pelto-
viljelyalueen u°kopuole°la ja niiden nousu 
oli historia°lisesti katsoen nopeaa ja voima-
kasta. Pääkaupunkiseudun ja nykyisen Pir-
kanmaan välinen nauhamainen vyöhyke 
a°koi ero˛ua omanlaiseksi teo°lisuuden, ta-
louselämän ja väe˜önkasvun tihentymäk-
si jo ennen toista maailmansotaa.105 Sodan 
jä°keen liikenne on kasvanut kolmostie°lä 
Helsingin ja Tampereen väli°lä nopeammin 
kuin mi°lään muu°la kaupunkien välise°lä 
yhteyde°lä pääkaupunkiseudun u°kopuolel-
la. Länsi-Suomen, entisen peltoviljelyalueen, 
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asema on ˆ�˘˘-luvun lopulta a°kaen heiken-
tynyt suhteessa Uudenmaan nousuun.106 

Teo°lisuuden työ°lisyysaste oli korkeim-
mi°laan vuonna ˆˇ�� eli si°loin väe˜öä oli 
suhtee°lisesti eniten töissä teo°lisuusyri-
tyksissä. Pääosa teo°lisuudesta oli edel-
leen samoi°la aluei°la kuin se oli o°lut jo 
ˆˇ�˘-luvu°la ja suurin osin jo aikaisemmin 
teo°listumisen a°kuajoista a°kaen. Tätä 
seikkaa on Jussi Koivuniemi korostanut.107 

Koivuniemen mukaan merkittävimmät 
muutokset johtuivat viisikymmenluvu°la 
syntynee˜ä aluepolitiikasta. Aluepolitii-
kan vaikutukset tuntuivat hänen mukaansa 

eniten Pohjanmaa°la, jonne syntyi suhteel-
lisen paljon uu˛a teo°lisuu˛a. Aluepolitii-
kan synty ˆˇ�˘-luvu°la on silti vaiku˛anut 
tilanteeseen me°ko vähän. 

Uudenmaan vähäiseltä näy˛ävä talouden 
volyymi ennen teo°lisuuden aikaa voi o°la 
osaksi näköharha. Vahvan, johtavan sata-
man puu˛uminen alueelta tekee kehityksen 
arvioimisen vaikeaksi. Uude°lemaa°le syn-
tyi jo uuden ajan alussa ˆ�˘˘-luvulta a°kaen 
ruukkiteo°lisuu˛a, ja aluee°la oli useita van-
hoja kartanoita.108 Ruukkien ja kartanoiden 
käymä enemmän tai vähemmän laiton maa-
kaup�a ei aina näy satamatilastoissa. Täs-

72 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Valtatie 3 halkoo maisemaa. Nummenniityn suora 
Nurmijärvellä. 

tä lienee kärsinyt nimenomaisesti talou˛a 
koskevat historia°liset esitykset, eivätkä ne 
siten kuvaa Uudenmaan koko voimaa.109 

MIKSI MAANTIEDE EI MUUTU 

Mikään yhteiskuntapolii˛inen toimi tai 
minkään liikennemuodon kehitys ei ole 
muu˛anut sitä, e˛ä taloude°linen ja kult-
tuurinen kehitys on o°lut vankinta Länsi-
ja Etelä-Suomessa. Toki Itä-Suomen sisä-
maa ja keskinen Suomi ovat vaurastuneet 

ja näi°läkin aluei°la on luotu suuria menes-
tystarinoita. Erityisesti puunjalostusteo°li-
suuden nousu kohensi Etelä-Karjalan, Ete-
lä-Savon ja Kymenlaakson talou˛a.110 

Siltikään Itä-Suomen sisämaan ja kes-
kisen Suomen suhtee°linen asema ei ole 
muu˛unut, eikä tätä kirjoite˛aessa ole löy-
de˛y seikkoja, jotka olisivat muu˛amassa 
tilanne˛a, päinvastoin. Pääkaupunkiseu-
dun ja joidenkin kaupunkien muita suu-
rempi kasvu ero˛aa ne entistä selvemmin 
muista seuduista. Keskusten alati vahvempi 
kehitys muihin seutuihin nähden on maail-
manlaajuinen ja alati kärjistyvä piir˙e.111 

Sisämaan kehityksen ja liikenteen ehto-
ja yrite˛iin muu˛aa vesitiesuunnitelmi°la 
ˆ�˘˘-luvulta ˆ�˘˘-luvu°le saakka. Suunnitel-
mista ei tu°lut mitään. Niin ikään enempää 
nykyaikainen maantieverkko kuin rautatie-
tai lentoliikenne sisämaassa eivät valtavir-
raltaan kulje itä–länsisuuntaisina. Ne eivät 
myöskään ole luoneet itäisen ja keskisen si-
sämaan keskuksista Etelä- ja Länsi-Suomen 
tärkeimpien keskusten veroisia. 

Toinen asia on, voivatko tietotekniikan, 
luovan talouden ja muun tähänastise˜a 
poikkeavan yhteiskuntakehityksen muo-
dot muu˛aa aluee°lisen kehityksen ehtoja. 
Uudet tavat, uudet tuotannon muodot ja 
periaa˛eet, kuten ajatus kunno°lise˜a, ta-
loude°lise˜a ja ke˜ävästä, voivat johtaa ku-
lutuksen ja siis jakelujärje˜elmien muu˛u-
miseen. Näkökohtaa sivutaan useammassa 
tuonnemmassa luvussa. 
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Liikennejärje˜elmässä väylien pysyvyys 
on merki˛ävä tekijä. Suuri osa tärkeimpi-
en yhteyksien suunnista on vuosisataisia, 
vaikka eritoten maantieliikenteessä oikai-
sut ja väyläverkoston tiheneminen on ol-
lut tava°lista. Satamat suurenevat tai joskus 
hiipuvat, mu˛a vaihtavat harvoin paikkaa. 
Uusiakin syntyy vain harvoin. Väylät liit-
tyvät toisiinsa keskuksissa, jotka kokoavat 

liikenne˛ä eri suunnilta ja yhdistävät eri 
liikennemuodot. Ku°kemisessa ja kulje-
tuksessa selvitään harvoin yhden liikenne-
muodon avu°la. Suurimmat keskukset ovat 
tava°lisesti kaupunkeja, joissa on jokin suuri 
liikenteen keskus tai useampi niistä, kuten 
satama, eri asemat ja lentoken˛ä. Satami-
en, asemien ja lentoken˛ien välisen kulun 
järje˜äminen vie paljon kaupunkitilaa ja 
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vaiku˛aa olee°lisesti taajama- ja kaupun- koska liikenneväyli°le asetetut vaatimuk-
kirakentamiseen. set kasvoivat. Vuoden ˆˇˆ� tielain myötä 

tärkeimpien maanteiden ja niiden siltojen 
SAIMAAN KANAVA – MIKSI VIIPURIIN kunnossapito tuli valtion tehtäväksi vuo-
Maantiet rakenne˛iin a°kujaan hevoslii- de˜a ˆˇ�ˆ a°kaen. Ennen talvisotaa tien-
kenne˛ä varten. Rakentamise˜a vastasivat rakennuksen painopiste oli Itä- ja Pohjois-
pääosin talonpojat. Autojen tulo maantei°le Suomessa.112 Karjalan ja Pohjois-Suomen 
vaati uudenlaisen tienpidon järje˜elmän, tieverkkoa rakenne˛iin ja korja˛iin satojen 

M/s Bore IX suoritti rakenteilla olevan Saimaan kanavan koeajoja vuonna 1968. 
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kilometrien ver˙an ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la. 
Kyse oli yhtä lai°la asutuksen sekä sosiaali-
sen ja kul˛uurisen kehityksen tukemises-
ta kuin metsätalouden edistämise˜ä sie°lä, 
missä puuta ei voitu ui˛aa tehtaa°le. Maan-
tieverkon kunto ei olee°lisesti parantunut 
ennen toista maailmansotaa, lukuun o˛a-
ma˛a muutamia uude°leen rakenne˛uja 
välejä sie°lä tää°lä tai joitakin kaupunkien 
sisääntuloteitä. Joitakin valtateitä uusi˛iin, 
kuten Viipurin suunnalta länteen. Valtatie-
suunnitelmat korostuivat, kun Helsinkiin 
piti tu°la vuoden ˆˇ�˘ olympialaiset. 
Sota muu˛i jä°keen itäisen ja kaakkoisen 
Suomen liikenneverkkoa. Jatkosodan jäl-
keen uusi raja vuonna ˆˇ�� katkaisi Sai-
maan kanavan ja siis Saimaan yhteyden 
mereen. Kanava rakennettiin uude°leen 
Neuvostoliiton kanssa tehdyn sopimuksen 
pohjalta vuosina ˆˇ��–ˆˇ�� . Se oli ˆˇ˘˘-lu-
vun ajan suurin kanavatyö Suomessa. Uu-
de°leenrakentamista arvosteltiin paljon. 
Karkein arvostelu pysyi enimmäkseen 
asiantuntijapiireissä, si°lä ju°kista keskus-
telua rajoi˛i enemmän tai vähemmän vält-
tämätön myötämielisyys presiden˛i Urho 
Kekkosen politiikkaa kohtaan. Siitä huoli-
ma˛a monet ehdo˛ivat, e˛ä kanava olisi 
tu°lut suunnata Suomen puoleise°le Suo-
menlahde°le. Si°loin maa-alueen vuokraa-
minen Neuvostoliitolta olisi o°lut tarpee-
tonta. Jotkut pitivät kanavaa jopa turhana 
inve˜ointina ver˙a˛una joustavampiin ja 
tehokkaampiin maantie- ja rautatieyhteyk-

siin. Kuitenkin kanava rakenne˛iin ja vielä-
pä se suunna˛iin ede°leen Viipuriin. Syynä 
oli presiden˛i Urho Kekkosen Neuvostolii-
ton-politiikka. Taloude°lisesti kanavan uu-
siminen ei ole o°lut kanna˛avaa.113 

Viimeisin suuri kanava, Keiteleen kana-
va, jäi taloude°lisesti kokonaan merkityk-
se˛ömäksi. Kanava rakenne˛iin vuosina 
ˆˇˇ˘–ˆˇˇ� Viitasaaren ja Jyväskylän väli°le. 
Sitä käyte˛iin muutama vuosi paperiteh-
taiden puunkuljetuksissa. Sen jä°keen ka-
nava°la on vain veneilty. Keiteleen kanava 
oli si°loisen u°koministerin Kalevi Sorsan ja 
liikenneministeri Pekka Vennamon puolus-
tama hanke. Kanavan rakensi Neuvostoliit-
to, joka tä°lä tava°la maksoi kahdenvälisen 
kaupan alijäämäänsä Suome°le.114 

PUUN MAANTIEDE 

Suomen taloude°linen kehitys on o°lut hy-
vin riip�uvaista metsistä. Tervan ja puun 
kuljetus on o°lut u°komaankaupassa kes-
keistä jo ˆ�˘˘-luvulta saakka. Kun moderni 
puunjalostusteo°lisuus syntyi ˆ�˘˘-luvu°la 
ja sahateo°lisuuden lisäksi syntyi paperi-
ja se°luloosatehtaita, puunkuljetus kasvoi 
muuta tavarankuljetusta suuremmaksi. 
Tä°löin syntyi myös suomalaisen kuljetus-
järje˜elmän erikoisuus: puun ui˛o.115 

Maan etelä- ja länsiosat ovat o°leet muu-
ta maata teo°listuneempia sekä elinkeinoil-
taan ja vauraudeltaan kehi˛yneempiä. Idän 
ja lännen välinen talous- ja kul˛uurimaan-
tietee°linen jako periytyy jo esihistoria°lisil-
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Tukkirekat täydensivät puuteollisuuden tuotteiden liikkuvuutta. Vesi- ja raideliikenteen lisäksi puutavara alkoi kulkea myös 
maanteitse 1950-luvulta lähtien. Kuvassa puunkuljetusta 1990-luvulla. 

ta vuosisadoilta, kuten luvussa III on selvi-
te˛y. Uude°leen ˆ�˘˘-luvulta lopulta a°kaen 
aluee°lista työnjakoa vahvistivat puuraaka-
aineen kulje˛aminen ja energian saannin 
mahdo°lisuudet. Maan pohjois- ja itäosat 
tuo˛avat enemmän raaka-aine˛a, ja vas-
taavasti länsi- ja eteläosissa raaka-aine˛a 
jalostetaan suhtee°lisesti enemmän. 

Puun hankintaan ja kulje˛amiseen sekä 
energian saantiin lii˛yvät seikat ja rauta-
tieyhteydet ohjasivat teo°lisuuden sijoi˛u-
mista. Tuo°loiset maantieyhteydet kävivät 
suurkuljetuksiin huonommin, vaikka maan-
tei°läkin kuljete˛iin teo°lisuuden tavaraa ja 

raaka-aineita hevosen voimin – jopa pape-
ritehtaiden koneita. Vesitiet olivat sujuvim-
pia väyliä. Saha tai paperitehdas oli järkevää 
sijoi˛aa veden partaa°le. Koska höyrysahat 
eivät o°leet riip�uvaisia koskivoimasta, sa-
hat sijoite˛iin yleensä puunhankinta-alu-
een tyveen, josta oli mahdo°lisuus laivata 
puutavara suoraan u°komai°le. Sen sijaan 
paperitehdas tarvitsi paljon energiaa, joten 
se sijoite˛iin koskien ääreen.116 

Vanhastaan kaupankäynti ja vanhat 
markkinapaikat keski˛yivät liikenneväyli-
en varsi°le ja niiden solmukohtiin. Uudet 
tehdasyhdyskunnat eivät väl˛ämä˛ä si-
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joittuneet vanhoi°le markkinapaikoi°le. 
Joskus ne, kuten Kuusankoski, Män˛ä ja 
Va°keakoski, peruste˛iin liki neitsee°liseen 
luontoon tai koskien partai°la sijanneisiin 
my°lykyliin. Teo°lisuuden synty vaati tava-
rankuljetukse°le ke˜ävämpiä ja parempia 
liikenneyhteyksiä. Kun yrityksiä perus-
te˛iin uusi°le aluei°le, tarvi˛iin kokonaan 
uusia yhteyksiä. Elinkeinoelämän edusta-
jista tuli vaikutusvaltainen osapuoli liiken-
neyhteyksiä suunniteltaessa.117 Tavatonta 
ei o°lut, e˛ä teo°lisuusyritykset osa°listui-
vat tehtaa°le tarpee°lisen infrastruktuurin 
rakentamiskustannuksiin. 

Metsäteo°lisuuden vuoksi raakapuu oli 
tavaraliikenteessä suurin yksi˛äinen ar-
tikkeli mu˛a myös vuosikymmenien ajan 
enemmän kuin puolet koko tavarankulje-
tukse˜a. Raakapuun osuus kaike˜a koti-
maan tavarankuljetukse˜a vuonna ˆˇ�� oli 
�˘ % ja vuonna ˆˇ�˘ se oli �� %. Puuta kul-
jete˛iin eniten ui˛ama°la. Ui˛o oli työvoi-
mavaltainen ala, jo°la pa°kkakustannusten 
merkitys oli suuri. Purotkin valjaste˛iin 
ui˛oa varten rakentama°la reunoi°le ohjia 
ja pa°kkaama°la kylistä väkeä lapsia, naisia 
ja ikämiehiä myöten puron varteen puuta-
varan ku°kua avi˛amaan. Latvavesien ui-
tot oli tehtävä si°loin, kun vesi oli korkea°la. 
Ui˛o säilyi vuosisadan teknisesti likimain 
samanlaisena ja ilman merki˛äviä innovaa-
tioita. Se oli mahdo°lista halvan työvoiman 
ansiosta. Työvoimasta suuri osa oli maaseu-
dun väkeä, pientila°lisia ja heidän perheen-

jäseniään sekä tila˛omia ruumii°lisen työn 
tekijöitä. Maaseudulta löytyi köyhää väkeä 
ui˛otyöhön, koska maareformi eli maata-
louden ammattilaistuminen ja tehostu-
minen, tilojen koon kasvu sekä maatalo-
usväen väheneminen tapahtui Suomessa 
myöhään.118 

Kun maaseudun liikaväe˜ön ja myöhäs-
tyneen maareformin suoma etu katosi, au-
tokuljetusten ylivoimaisuus korostui enti-
se˜ään. Ui˛o väheni. Vielä ˆˇ�˘-luvu°la 
kolmannes tavaraliikenteen tonnikilomet-
reistä ku°ki ui˛ama°la, mu˛a ˆˇ� ̆ -luvu°la 
uitossa ku°ki vain kahdeskymmenesosa eli 
viisi prosen˛ia.119 Isoista ui˛oyhdistyksistä 
Kymin ui˛oyhdistys vähensi ui˛ojaan pal-
jon jo ˆˇ�˘-luvu°la, ja Kokemäen ui˛oyh-
distys lope˛i ui˛amisen vuonna ˆˇ��. Sen 
jä°keen puutavaraa on uite˛u lähinnä vain 
isoja järvense°kiä pitkin nip�u-ui˛ona. Siitä 
huolima˛a puun ui˛o oli ˆˇ�˘-luvun alussa 
määrä°lisesti yhtä suurta kuin ˆˇ˘˘-luvun 
alussa, jo°loin se oli kotimaisen tavaralii-
kenteen johtava ala. Ylipäänsä tavaraliiken-
ne kasvoi ja erityisesti maantiekuljetukset 
lisääntyivät.120 

Uiton loistokauden jä°keen sisävesien 
kuljetukset ovat o°leet vähäisiä. Uiton liki-
mainen lop�uminen on keskeinen muutos 
modernin Suomen liikenneinfrastruktuu-
rissa. Vaikka uiton suhtee°linen merkitys 
vähentyi, puukuljetusten rooli on säilynyt 
suurena. Niinpä tavaraliikenne˛ä ha°litsee 
ede°leen suuressa määrin sama tekijä kuin 
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Tukkien hinaamista Enso-Gutzeit Oy:n Kotkan tehtaalle. Taustalla näkyvät Kotkan tehdas ja Norjan saha. 

varhaisemman teo°lisuusyhteiskunnan ai-
kana, joskin siis kumipyöri°lä. 

Yli puolet Suomen tiekuljetussuori˛ees-
ta on ede°leen maa- ja metsätalouden raa-
ka-ainekuljetuksia teo°lisuude°le. Metsäte-
o°lisuuden kuljetukset metsistä tehtaisiin 
tehdään useimmiten auto°la. Tehtaista sa-
tamiin kuljetaan juna°la tai auto°la pääteitä 
pitkin.121 Vaikka rautateiden osuus kulje-

tuksista on pienentynyt, tonnimäärät ovat 
rautatei°läkin kasvaneet. Tavarankuljetus 
on säilynyt rautateiden keskeisenä tulon-
lähteenä. ˆˇˇ˘-luvu°la metsäteo°lisuude˜a 
tuli rautateiden ylivoimaisesti suurin asia-
kas. Myös muut rautateiden suurasiakkaat 
edustavat raskasta vientiteo°lisuu˛a.122 Yri-
tysten kirjo on kuitenkin laaja. Kuljetus-
muodoi°la on omat roolinsa yrityksen toi-
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mialan ja markkinoiden mukaan, kuten 
kuviosta ˆ käy ilmi. 

RATAVERKON MYÖHÄINEN 
UUDISTAMINEN 

Liikenne perustui ˆ�˘˘-luvu°le saakka ih-
misten ja eläinten lihasvoimaan sekä tuu-
len ja aaltojen kyytiin. Laivojen rakennus-
tekniikan sekä purjeiden ja navigoinnin 
kehitys tehostivat merenku°kua jo ennen 
höyrykone˛a. Jo vuosisatojen ajan myös 
kär˙yjen ja vaunujen tekninen kehitys sal-
li tehokkaasti hyödyntää parempia maan-
teitä, kun kuormien koko kasvoi ja matka 
nopeutui. Kuitenkin höyrylaivat ja rauta-
tiet aloi˛ivat uusimman ajan liikenteen 
va°lankumouksen, niin kuin muutosta on 
kutsu˛u. Tehtaissa höyrykone vähensi teol-
lisuuden sidonnaisuu˛a vesivoimasta, mut-
ta lisäsi vastaavasti kuljetusten tarve˛a, jos 
voimanlähteenä käyte˛y aines piti kuljet-
taa paika°le. Suomen aluee°la kenties en-
simmäinen teo°lisuuslaitoksen höyrykone 
asenne˛iin Li˛oisten verkatehtaa°le vuon-
na ˆ���.123 Tehtaan juuret ovat sata vuot-
ta vanhemmassa veran vanutuslaitoksessa, 
joka oli aikansa tekstiiliteo°lisuuden tärkei-
tä manufaktuureja. Se peruste˛iin ˆ˘ kilo-
metrin maantieyhteyden päähän Turusta. 
Höyrykoneeseen inve˜oitiin, koska eten-
kään kesäaikana läheltä ei saatu tarpeeksi 
vesivoimaa tehtaan kasvaviin tarpeisiin. 

Rautateiden myötä kuljetusten määrä 
kasvoi mu˛a eritoten pitkät matkat myös 

nopeutuivat ja halpenivat. Suomen nykyi-
nen rataverkko syntyi pääosin ennen talvi-
sotaa. Rataverkko piteni itsenäistymise˜ä 
talvisotaan � ̌ ˘˘ kilometristä � ��ˆ kilomet-
riin eli keskimäärin �˘ kilometriä vuodes-
sa.124 Monet asemat, kuten Riihimäki, Lahti, 
Kouvola, Seinäjoki, Pieksämäki ja Haapa-
mäki, kasvoivat keskuksiksi, jotka kokosivat 
ja jakoivat liikenne˛ä. Myös Rovaniemen 
kasvuun rautatie vaiku˛i paljon. Kaikkia°la 
rautatie ei johtanut samanlaiseen nousuun. 
Hämeenlinna ei merki˛ävästi teo°listunut, 
vaikka se oli toinen rautateiden yhdistämis-
tä ensimmäisistä kaupungeista. Hyvinkää, 
Riihimäki ja Lahti veivät siltä sijaa luulta-
vasti siksi, e˛ä Hämeenlinna ei ole o°lut 
minkäänlainen risteysasema.125 

Riihimäen nousu oli kuin sa˛umaa. Rau-
tatie Pietariin suunniteltiin alun perin läh-
teväksi Hämeenlinnan radan Turengista 
itään, jo°loin Turengista olisi tu°lut risteys-
asema. Turengin ja Lahden välinen maa-
perä oli kuitenkin vaikea rakenne˛avaksi. 
Niinpä risteysasema siir˙e˛iin Hausjärven 
kuntaan Riihimäe°le.126 Rata Riihimäeltä 
Pietariin valmistui vuonna ˆ��˘. Se oli Suo-
men toinen suuri rautatietyö ja muu˛i sekä 
Riihimäen e˛ä Lahden seutuja me°koisesti. 
Valtakunnan – siis Venäjän – kannalta ra-
da°la oli tavaton sotilaa°linen merkitys. 

Rautatien jatkaminen Hämeenlinnasta 
Tamperee°le oli aikanaan elinkeinopoliit-
tinen ratkaisu. Tampere oli Näsijärven ja 
Pyhäjärven välinen kannas Kokemäenjo-
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KUVIO 1 
Teollisuuden kuljetuskustannusten jakautuminen kuljetusmuodoittain kansainvälisyyden perusteella vuonna 2015 
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Kansainväliset lentokuljetukset 

Kansainväliset merikuljetukset 

Kansainväliset rautatiekuljetukset 

Kansainväliset tiekuljetukset 

Kotimaan lentokuljetukset 
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Kotimaan tiekuljetukset 

Kotimarkkinayritys Vientiyritys Kansainvälinen yritys 

Ratatyötä Suolahti-Haapajärvi -rataosalla vuonna 1955. Monet työvaiheet perustuivat tuolloin vielä ihmistyövoimaan. 
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en vesistön solmukohdassa. Ratkaisu tuki 
Tampereen kasvua maan etummaiseksi teol-
lisuuskaupungiksi. Mäntän tehtaiden pat-
ruuna G. A. Serlachius ajoi Tampere–Vaasa-
radan suuntaamista Näsijärven itäpuolitse ja 
vieläpä Jyväskylän radan rakentamista Män-
tän tehtaiden kau˛a. Ensimmäinen tavoite 
onnistui, mutta rata Pohjanmaan kautta 
pohjoiseen rakenne˛iin ensin Haapamäen 
kau˛a. Sen vuoksi tehdas rakennu˛i oman 
kapearaiteisen rautatien Mäntästä Vilp�u-
laan, josta Vaasan rata ku°ki. Valtio tuki tätä 
hanke˛a. Myöhemmin rata siirtyi Valtion-
rautatei°le. Teo°lisuuspiirien tavoi˛eet olivat 
myös Tampere–Pori-radan rakentamisen 
(ˆ�ˇ�, jatk. Mäntyluotoon ˆˇ˘˘) takana, ja 
myös raumalaiset saivat satamansa rataverk-
koon, kun Kokemäeltä rakenne˛iin yhteys 
Rauma°le (ˆ�ˇ�). 

Kokonaan toisenlainen elinkeinopolii˛i-
nen ratahanke oli Porin ja Haapamäen vä-
lisen ratayhteyden rakentaminen ˆˇ�˘-lu-
vun lamavuosina. Tarkoituksena oli elvy˛ää 
taloude°lisesti jä°keenjäänyt Pohjois-Sata-
kunnan alue. Kankaanpään seutu piristyi-
kin hieman, samoin kuin Parkano. Parka-
no sai toisenkin ratayhteyden ˆˇ�˘-luvu°la, 
kun ede°lä maini˛u Näsijärven itäpuole°le 
aikanaan linja˛u Pohjanmaan rata oikais-
tiin ku°kemaan Tampereelta suoraan soiden 
ja metsien läpi Seinäjoe°le. Sen sijaan Poh-
jois-Satakuntaa ei saatu toivo˛uun kasvuun, 
vaikka sinne rakenne˛iin maanteitäkin. Syy 
oli lopulta osin maailmantalouden eikä lii-

kenneyhteyksien: alueen elinkeinotoimin-
nasta valtaosa kuului kansainvälise˜ä kil-
pailusta jo ˆˇ�˘-luvu°la kärsineen tekstiili-, 
vaate-, kenkä- ja nahkateo°lisuuden piiriin. 
Kun Jämsään vuonna ˆˇ�� yltäny˛ä rataa 
jatke˛iin Jyväskylään (ˆˇ��), Haapamäen 
suunta kävi vieläkin tarpee˛omammaksi. 
Liikenne oli perin vähäistä, ja Haapamäen 
ja Porin välinen rata lakkaute˛iin vuonna 
ˆˇ��. Henkilöliikenne lopete˛iin jo aikai-
semmin. Ratakin on si˛emmin pääosin hä-
vite˛y. Sen sijaan Seinäjoen suunnan uusi 
Pohjanmaan rata oli ensimmäisiä sähköis-
te˛yjä ratoja ja kuuluu päärataan. 

Sodan jä°keen vetokalustona rautatei°lä 
olivat vielä höyryveturit. Suomessa ne kävi-
vät enimmäkseen haloi°la eivätkä koksi°la. 
Diese°kaluston käy˛ö yleistyi ˆˇ�˘-luvu°la. 
Suomalainen kehitystyö on tässä merki˛ä-
vä, si°lä vetureita ja muuta kalustoa valmis-
tivat muiden muassa tamperelaiset Lokomo 
Oy, Valmet Oy ja Tampe°la Oy. Diesel oli 
ˆˇ�˘-luvun lopu°la pääasia°linen vetoka-
luston energialähde. Ratojen sähköistämi-
nen a°koi Suomessa myöhään. Ensimmäiset 
sähköistetyt rataosuudet ava˛iin Suomes-
sa liikentee°le vuonna ˆˇ�ˇ, kun Helsingistä 
aje˛iin Kirkkonumme°le sähkö°lä.127 Pää-
osa keskeisistäkin yhteyksistä sähköiste˛iin 
vielä myöhemmin vuosisadan lopu°la, eikä 
rataverkkoa ei ole kokonaan sähköiste˛y 
�˘�˘-luvu°le tultaessa. Vuonna �˘ˆ� rata-
osuuksista oli sähköiste˛y hieman yli puolet. 
Koska vi°kkaat kaksoisraiteet ja isot ratapi-
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KARTTA 4 

Avausvuosi 

1862–1894 

1895–1917 

1918–1945 

1946–1999 

2000– 

Rautatiehallituksen 
mainostoimiston kuva 
1930-luvulta. Höyryveturi 
vaunuineen Punkaharjun 
kulttuurimaisemassa. 



 

 
  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2 
Suomen rautatieliikenteen kilometrit käytetyn energian mukaan 
1 000 km 
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Höyry  Diesel Sähkö 

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

0 
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

hat on tava°lisesti sähköiste˛y, sähköiste˛y-
jen raiteiden osuus kaikista raiteista on suu-
rempi kuin sähköiste˛yjen rataosien pituus. 
Sähköistyksen painopiste on o°lut sie°lä, mis-
sä liikenne˛ä on eniten. Siten suurin osa ih-
misistä ja tavaroista kuljetetaan sähkö°lä. 

Rautateiden vetokaluston ku°kemat kilo-
metrit eivät ole merki˛ävästi kasvaneet toi-
sen maailmansodan jä°keen (kuvio �). Vasta 
�˘˘˘-luvu°la ohite˛iin ˆˇ�˘-luvu°la kuljetut 
kilometrit. Tämä kuvaa junaliikenteen suh-
tee°lisen heikkoa asemaa liikennejärje˜el-
mässä. Myös rautateiden henkilöliikenne 
on kasvanut me°ko hitaasti, joskin tässä ta-
pahtui käänne aivan ˆˇ˘˘-luvun lopu°la ja 
�˘˘˘-luvu°la. Autoliikenteen yleistyminen Rautateiden ensimmäisiä sähköistystöitä Kauklahdessa 1968. 
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söi junamatkoja jo pian sotavuosien jä°keen 
ja erityisesti ˆˇ�˘-luvu°la. Sen sijaan ener-
giakriisi ˆˇ�˘-luvun puolivälissä näy˛äisi 
siirtäneen henkilöliikenne˛ä asfaltilta kis-
koi°le. Henkilöliikenteen kasvu rautatei°lä 
tasaantui ˆˇ �˘-luvun taloude°lisen nousu-
kauden aikana, jo°loin henkilöautojen käyt-
tö jä°leen lisääntyi muuta henkilöliikennet-
tä enemmän. Kiskoi°la taite˛ujen matkojen 
määrä kääntyi uude°leen kasvuun ˆˇˇ˘-lu-
vun toise°la puolisko°la, kun lama he°li˛i. 
Vuonna �˘˘� a°kaneen taantuman aikana 
junamatkojen määrän kasvu pysähtyi. 

Tavaraliikenteessä kuljete˛ujen tavara-
tonnien määrä lisääntyi vuosina ˆˇ��–�˘˘� 
noin viisinkertaiseksi. Kasvua näy˛ävät hil-
linneen niin ˆˇ�˘-luvun lopun lamakau-
si kuin ˆˇˇ˘-luvun laman a°kuvaihe. Kun 
vienti lähti vetämään, puu lähti liikkee°le 
myös raitei°la. Sen sijaan vuonna �˘˘� al-
kanut taloude°linen taantuma katkaisi ta-
varaliikenteen nopean kasvun. Vuoden 
ˆˇ�� pudotukseen saa˛oi vaiku˛aa tuo°loi-
nen virkamieslakko. Samanlainen pudotus 
vuonna ˆˇ�� näkyy myös henkilöliikentees-
sä. (Kuviot � ja �. katso seuraava aukeama) 

Henkilöliikenne ja tavaraliikenne sopivat 
huonosti yhteen, jos rautatieliikenne kas-
vaa, mu˛a rataverkon kapasitee˛i ei kasva. 
Tiheä°le liikentee°le ei kaksiraiteisuuskaan 
aina riitä, ja nopeat matkustajajunat voivat 
toimia vain varta vasten rakennetui°la ra-
doi°la. Rataverkon uudistaminen nopeita 
junia varten a°koi ˆˇˇ˘-luvu°la. Maailma°la 

ensimmäiset nopeat junat tulivat jo joku-
sen vuosikymmenen aikaisemmin, mu˛a 
Suomessa rakentamiseen päästiin nopeiden 
junien toisessa aa°lossa, kuten useimmissa 
muissakin maissa. Ensimmäisenä valmis-
tui Pendolinoi°le yhteys Helsingin ja Turun 
väli°le vuonna ˆˇˇ�.128 Si˛emmin Pendo-
linoi°la on aje˛u ympäri maata. Pendolino-
jen huip�unopeus ��˘ kilometriä tunnissa 
on kuitenkin vielä �˘�˘-luvun alussa o°lut 
mahdo°linen vain joi°lakin rataosi°la. Syy-
nä on se, e˛ä vain joitakin rataosuuksia on 
uudiste˛u nopeita junia varten. 

Merki˛ävin uusi raideyhteys �˘˘˘-luvu°la 
on o°lut oikorata Helsingin ja Lahden välil-
lä. Se valmistui vuonna �˘˘�. Rata lyhensi 
idän suunnan kaukoliikenteen matka-aikoja 
tuntuvasti, ja sen myötä Helsingin ja Pieta-
rin väli°lä saa˛oi a°kaa ku°kea nopeita junia. 
Nopeat A°legro-junat a°koivat liikennöidä 
Helsingin ja Pietarin väli°lä vuonna �˘ˆ˘. 
Yhteys on Suomen ja Venäjän pää˛äjien ja 
viranhaltijoiden yhteistyön suuri saavutus. 
Se ede°ly˛i uusia ratkaisuja niin ha°linnos-
sa, tekniikassa kuin politiikassa – ja tieten-
kin Neuvostoliiton hajoamista. Raideleveys 
on käytännössä sama, vaikka sitä kavennet-
tiin neljä°lä mi°limetri°lä Neuvostoliitossa. 
Raideleveys on Suomessa ˆ ��� ja Venäjä°lä 
ˆ ��˘ mi°limetriä. Mui°lekin epäyhteneväi-
syyksi°le piti keksiä ratkaisut. Junissa on 
kaksivirtajärje˜elmä, koska Venäjä°lä käyte-
tään eri jännite˛ä kuin Suomessa. A°legrot 
käy˛ävät myös kahta erilaista kulunvalvon-
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KUVIO 3 
Henkilöliikenne Suomen rautateillä 1945–2016 
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Lähde: STV: Rautatietilastot 1945–2017. Linja-autot otettiin sota-aikana maanpuolustuksen palvelukseen. Liikenteen painopiste siirtyi rautateille. Henkilöliikenne rautateillä vähentyi heti 
toisen maailmansodan jälkeen, koska etusijalla ollut tavaraliikenne tarvitsi vetokalustoa ja koska linja-autoliikenne elpyi vähitellen. (Peltola 1998, 22–23. Ks. myös kuvio 4.) 

KUVIO 4 
Tavaraliikenne Suomen rautateillä 1945–2017 
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Lähde: SVT: Rautatietilastot 1945–2017. 
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tajärje˜elmää. Yhtään vähäisempi asia eivät 
o°leet sadat säännös- ja pykälämuutokset, 
joiden johdosta rajamuodo°lisuudet voitiin 
hoitaa liikkuvassa junassa. 

Tavaraliikenteessä erityinen merkitys 
on Keravan ja Vuosaaren sataman välisel-
lä ˆˇ kilometrin mi˛aise°la rada°la, joka 
valmistui vuonna �˘˘� . Ennen �˘˘˘-lu-
vun suurtöitä raideliikenteen väylästön 
suurimmat muutokset olivat pääkaupun-
kiseudun kaupunkiratojen sekä Helsingin 
metron rakentaminen. Liikennepolii˛isesti 
merki˛äviä muutoksia on myös raitiotie-
linjaston rakentaminen Tamperee°le sekä 
päätös (�˘ˆ�) Helsingin ja Espoon välisen 
pikaraitiotien rakentamise˜a. Kun nämä 
seikat lii˛yvät olee°lisesti kaupunkiliiken-
teeseen, niitä käsite°lään erikseen luvussa 
VI (Liikenne ja ympäristö). 

MAANTEIDEN UUDISTAMINEN 

Ihmiset ku°kivat linja-autoi°la enemmän 
kuin juni°la jo vuonna ˆˇ��. Myös henkilö-
autojen määrä oli kasvamassa. Sotavuodet 
muu˛ivat tilanteen, koska suuri osa autoista 
tarvi˛iin armeijan käy˛öön. Rauhakaan ei 
autokantaa heti elvy˛änyt. Pulaa oli kaikes-
ta, kuten autoista, pol˛oainee˜a, renkaista 
ja muista tarvikkeista. Vuonna ˆˇ�� Puolus-
tusvoimien ajoissa ja muussa valtion kannal-
ta tärkeässä liikenteessä oli noin � ̌ ˘˘ autoa. 
Yksityisessä käytössä oli � ̆ ˘˘ autoa. Varo-
vaisten arvioiden mukaan ˆ˘ ̆ ˘˘–ˆ� ̆ ˘˘ 
autoa oli sodan aikana pol˛oaineen sään-

Linja-auto huonokuntoisella Ruovesi-Tampere -seututiellä 
338. Kuva 1980-luvulta. 
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nöstelyn vuoksi käy˛ämä˛ömänä, mu˛a 
määrä voi o°la jopa yli ˆ� ̆ ˘˘ autoa. Ennen 
sotaa liikenteessä o°lut henkilöautokanta 
supistui sotavuosina vuoteen ˆˇ�� mennes-
sä liki �˘ ̆ ˘˘:sta a°le seitsemäsosaan. Kaik-
kiaan autoja oli rekisteröity me°kein �� ̆ ˘˘ 
ennen talvisotaa.129 Myös linja-autoliikenne 
kärsi sotavuosista. Vuonna ˆˇ�ˇ Helsingistä 
oli lähtenyt vuorokaudessa �ˆ� linja-autoa. 
Syksy°lä ˆˇ�� liikenteessä oli neljännes kesän 
ˆˇ�ˇ määrästä. Ne linjat, jotka sodan jä°keen 
oli mahdo°lista ajaa, olivat täynnä matkusta-
jia. Autot olivat huonokuntoisia. Aikataulut 
pe˛ivät, ja matkustaminen oli usein seikkai-
lua. Liikennöitsijät kamp�ailivat heikon ja 
epäkuntoisen kaluston kanssa. Kun linja-au-
to- ja henkilöautoliikenne elpyivät, rautatiet 
mene˛ivät heti matkustajia (kuvio �). 

Yksityisten henkilöautojen käy˛ökiel-
to pure˛iin helmikuun alussa ˆˇ�� , ja uusi 
bensiinin säännöstelyjärje˜elmä astui voi-
maan seuraavan kuun alusta. Puolessa vuo-
dessa, elokuun a°kuun mennessä, käytössä 
o°leiden henkilöautojen määrä nousi yli �˘ 
prosen˛ia. Sotaa edeltäneen tason henkilö-
automäärä saavu˛i vasta vuonna ˆˇ�ˆ.130 

Linja-autoliikenne elpyi nopeasti. Ener-
gialähteenä o°leet häkäpöntöt, jotka olivat 
aikansa bioenergiaa, jäivät pois käytöstä. 
Kesäkuussa ˆˇ�� jo �� prosen˛ia linja-au-
toista ku°ki ne˜emäisi°lä pol˛oainei°la, ja 
vuonna ˆˇ�ˇ linja-autoliikenteen henkilö-
kuljetussuorite ohi˛i sotaa edeltäneen ta-
son ja kasvoi suuremmaksi kuin rautateiden 

henkilökilometrimäärät. ˆˇ�˘-luvu°la linja-
autojen ku°kureitit ja rautatiet muodostivat 
noin �� ̆ ˘˘ kilometrin pituisen joukkolii-
kenneverkoston. �˘ ̆ ˘˘ kilometriä pitkät 
linja-autoreitit ulo˛uivat likimain maan 
jokaiseen ko°kkaan. Liikennejärje˜elmän 
ka˛avuuden ja taajamissa tapahtuneen lä-
hiliikenteen kasvun johdosta linja-autojen 
henkilökilometrit eli henkilöiden ku°kemat 
kilometrit kasvoivat ˆˇ�˘-luvun aikana �� 
prosen˛ia. Rautatieliikenne kasvoi vastaa-
vana aikana neljä prosen˛ia.131 

Lapin sodan tuhojen vuoksi liikenne-
väylien rakentaminen paino˛ui ˆˇ�˘-luvul-
la jä°leen Pohjois-Suomeen, kuten ˆˇ�˘- ja 
ˆˇ�˘-luvu°lakin. Muua°la Suomessa valtatie-
töitä jatke˛iin toden teo°la vasta ˆˇ�˘-luvul-
la. Tuo°loin maantieverkon jä°keenjääneisyys 
liikenteen tarpeista herä˛i jo kirpeitä mie-
lipiteitä eteläsuomalaisilta, koska liikenne-
määrä ja tie˜ön välityskyky olivat me°koi-
sessa epäsuhteessa. Suuri osa teistä tehtiin 
työ˛ömyystöinä. Ajoi˛ain konee°listumista 
rajoite˛iin, ja muutoinkin työ˛ömyystöiden 
erityispiirteet vaiku˛ivat paljon töiden järjes-
tämiseen, sujumiseen ja usein laatuunkin.132 

Suomessa on noin ��� ̆ ˘˘ kilometriä tie-
tä. Valta- ja kantateitä on yli ˆ� ̆ ˘˘ kilomet-
riä, ja kaikkiaan valtion maanteitä on noin 
�� ̆ ˘˘ kilometriä (�˘ˆ� ). Valtion tieverkko 
lisääntyi toisen maailmansodan pää˛ymi-
se˜ä �˘ˆ˘-luvun lop�uun noin �˘ ̆ ˘˘ ki-
lometri°lä, joskin suuri osa muutoksista on 
ha°linno°lisen luoki˛elun tulosta eikä uusia 
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KUVIO 5 
Rekisteröityjen moottoriajoneuvojen määriä 1922–2018 
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Lähde: Tilastokeskus: Moottoriajoneuvokanta; Autoalan tiedotuskeskus: tilastot (autoalantiedotuskeskus.f). Kaikki autot, henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot, linja-autot sekä moot-
toripyörät. Käytöstä poistettuja ajoneuvoja ei ole aina vähennetty rekisterissä olevien määrästä, ja kun tilastointi on muutoinkin vaihdellut, tiedot eivät aina ole tarkkoja tai kaikilta vuosil-
taan aivan vertailukelpoisia. Sotavuosien tilastoista, ks. Piltz 2004 ja 2007. 

KUVIO 6 
Moottoriteiden pituus Suomessa 1962–2018 
(kilometriä) 
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Lähteet: Liikennetilastollinen vuosikirja 1965–2014; Suomen tilastollinen vuosikirja 2015–2018; Trafcom.f: Tietilasto 2018 sekä vuosien 1962–1973 osalta Levä, Tervonen & Nenonen 1999, 
177, jonka perusteella joitakin tilastojen virheitä on korjattu. 
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Teknistaloudellisten ja liikenteellisten laskelmien tuloksena Helsingin ja Turun välisen valtatien rakentaminen alkoi vuonna 
1932. Päiväämätön kuva on Salon ja Suomusjärven väliltä. Termi valtatie otettiin käyttöön vuonna 1930 tieluokitusten 
määrittelyn yhteydessä, ja ne määriteltiin pääasiassa kanta- ja sivuteitä leveämmiksi, keskimäärin kuusimetrisiksi. 

teitä. Valtion teistä pää°lyste˛yjä on reilut 
�˘ ̆ ˘˘ kilometriä. Valtion maanteihin kuu-
luu myös lähes �� ̆ ˘˘ kilometriä seutu- ja 
yhdysteitä. Nii°lä liikenne on vain noin kol-
mannes tieliikentee˜ä. Kuntien katuverkko 
on �� ̆ ˘˘ kilometriä pitkä. Eniten on yksi-
tyis- ja metsäautoteitä, noin ��˘ ̆ ˘˘ kilo-
metriä.133 

Tieverkon pituus ei yksin ker˙o tiever-
kon laadusta. Maantieliikenteessä moot-
toritiet ovat autoliikentee°le parhaimpia ja 
nopeimpia väyliä, ja muutoinkin väyliä on 
levenne˛y ja oio˛u toisen maailmansodan 
jä°keen tuntuvasti. Moo˛oriteiden aika al-

koi Suomessa vuonna ˆˇ��. Si°loin valmis-
tui kuusi vuo˛a rakenne˛u ˆ�,� kilometriä 
pitkä Tarvontie Helsingistä Espoon Gum-
böleen kohti Turkua (vt ˆ).134 Työ tehtiin 
enimmäkseen työ˛ömyystyönä. Vuoden 
�˘ˆˇ alussa moo˛oriteitä oli kaikkiaan ˇ�� 
kilometriä. Ensimmäinen maaseudun hal-
kaiseva ja kahta kaupunkia yhdistävä moot-
toritie valmistui vuonna ˆˇˇ� Helsingin ja 
Hämeenlinnan väli°le, aivan kuten aikoi-
naan ensimmäinen rautatiekin. Sa˛uvalta 
näy˛ää sekin, e˛ä aivan kuten ensimmäi-
nen rautatie ei tehnyt Hämeenlinnasta te-
o°lisuuskaupunkia, myöskään moo˛oritie ei 
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näytä erityisemmin vaiku˛aneen Hämeen-
linnan elinkeinoihin, talouteen tai asukas-
määrään. 

Moo˛oriteitä tärkeämpää useimmi°le 
kulje˛aji°le on o°lut tieverkon pää°lystämi-
nen, ja suurin osa ajoneuvoliikentee˜ä ta-
pahtuu pää°lystetyi°lä tei°lä. Pää°lystystyöt 
lisääntyivät paljon ˆˇ�˘-luvu°la. Pää°lystys-
työt konee°listuivat nopeasti, koska niistä 
vastasivat enimmäkseen yksityiset yrityk-
set, joiden urakat kilpailute˛iin ja joi°le 
tehokkuus oli kilpailukeino. ˆˇ�˘-luvu°la 
luotiin asfaltoitu päätieverkko, jota pitkin 
Veikko Huovisen kuvaamien ”Lampaan-
syöjien” (ˆˇ�˘) päähenkilöiden Sepen ja 
Val˛erin oli hyvä siirtyä paikasta toiseen. 
Se tehtiin Uudenkaupungin autotehtaan 
auto°la eli a°la oli ”se kotimainen”, Saab ˇˇ. 
Kirjasta tehtiin pian elokuva (ˆˇ��), joka 
on aikansa suomalainen ”Road movie”. Sitä 
katsoessa voi matkata nopeasti modernis-
tuvan Suomen ilmiöihin ja tunnelmiin.135 

Vasta ˆˇ�˘-luvu°la kaiki°la valtatei°lä ja 
likimain kaiki°la kantatei°lä aje˛iin kes-
topää°lystee°lä. Ke˜opää°lysteitä on kui-
tenkin tieverkosta vain noin �� prosen˛ia 
(�˘ˆ� ). Loput jakautuvat me°kein tasaisesti 
öljysoran tai vastaavan pää°lysteen teihin 
sekä sorateihin.136 

Henkilöliikenteen kasvu oli varsinkin 
ˆˇ�˘-luvun alussa nopeaa, jopa tavaraliiken-
ne˛ä nopeampaa. Si˛emmin kasvu hidastui, 
mu˛a se oli tavaraliikenne˛ä nopeampaa 
vielä ˆˇ�˘-luvun lopu°la. Jo vuosikymme-

nen alussa henkilöautot kulje˛ivat ihmisiä 
enemmän kuin mikään muu kuljetusväline. 
Vuosikymmenen puolivälissä ihmiset käyt-
tivät henkilöautoja enemmän kuin junaa ja 
linja-autoja yhteensä. Henkilöliikenne kas-
voi vuosina ˆˇ�˘–ˆˇ�� myös bru˛okansan-
tuote˛a nopeammin. Henkilöliikenteessä 

KARTTA 5 
Suomen päätieverkko eli moottoritiet, 
muut valtatiet ja kantatiet 2018 
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kasvu oli pitkälti sama asia kuin henkilöau-
toliikenteen ja henkilöautokannan kasvu. 
Henkilöautoa pide˛iin ˆˇ�˘-luvun alussa 
elintason mi˛arina. ˆˇ�˘-luvun alussa se 
oli moni°le myös väline, jota ilman ei voinut 
tu°la toimeen. Vuosikymmenen puolivälissä 
Lähi-idän sotien aiheu˛ama energiakriisi – 
siitä ker˙otaan luvussa VI – vaiku˛i hetken 
uusien autojen määrään. Uusien henkilöau-
tojen rekisteröinni°lä ja taloude°lise°la tilan-
tee°la on o°lut vahva yhteys. Kun taloudel-
liset suhdanteet heikkenivät, uusia autoja 
oste˛iin vähemmän.137 

TAVARALIIKENNE MAANTEILLE 

Kun puunkuljetus siirtyi autokyytiin, se 
synny˛i uudenlaisen väylästön: metsäau-
totiet. Ne eivät ole historian vanha ilmiö, 
vaan niiden määrä on kasvanut kymme-
ni°lä tuhansi°la kilometrei°lä ˆˇ˘˘-luvun 
lopun vuosikymmeniltä a°kaen (kuvio �). 
ˆˇˇ˘-luvu°lakin, joka Suomessa a°koi pahal-
la lama°la, metsiin rakenne˛iin peräti �� ̆ ˘˘ 
kilometriä uusia teitä. Metsissä mutki˛ele-
vien väylien pituus on lähes kaksinkertainen 
ver˙a˛una yleisten maanteiden pituuteen. 
Kun metsäautotieverkon rakentaminen 
hiipui �˘˘˘-luvu°la, niitä ale˛iin kunnos-
taa, jo˛a ne ke˜ävät uusien painavampien 
kuorma-autoyhdistelmien painon. Vuosina 
�˘˘˘–�˘ˆ� kunnoste˛iin metsäteitä yhteen-
sä lähes �� ̆ ˘˘ kilometriä.138 Metsäautotiet, 
joiden avu°la metsien hyötykäy˛ö ylete˛iin 
aikaisemmin tavoittamattomiin korpiin, 

syntyivät yhden maan tärkeimmän vienti-
teo°lisuuden alan raaka-aineen kuljetuksista 
aivan kuten ui˛o aikanaan. Ne myös siirsi-
vät Suomen tavaraliikenteen painopisteen 
kumipyöri°le, vaikka toki auto oli osa met-
säteo°lisuuden kuljetusketjua usein jo aikai-
semmin. Tukkeja saate˛iin ajaa laaniin ison 
joen varteen. Siitä puutavaran lop�umatka 
saha°le tai paperitehtaa°le hoitui ui˛ama°la. 

Miksi autokuljetukset yleistyivät? Suo-
raan paperitehtai°le ja sahoi°le suuntautu-
neiden kuorma-autokuljetusten lisäänty-
miseen vaiku˛i autokuljetusten joustavuus. 
Tämä on maantie- ja rautatieliikenteen suh-
de˛a määräävä yleinen tekijä, jota jo arvi-
oitiin luvussa II. Kuorma-auton ylivoima 
ei a°kujaan o°lut aina itse˜ään selvä. Ui˛o 
lop�ui syksy°lä riip�uma˛a siitä, oliko pui-
ta aje˛u laaniin vesien var˙e°le odo˛amaan 
ui˛oa vai ei. Kun ui˛o lop�ui, autokuljetuk-
setkin vähenivät tai pysähtyivät kokonaan, 
koska vielä ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la kuorma-
autokalusto ei rii˛änyt eikä aina täysin sel-
vinnyt puunkuljetukse˜a talvioloissa. Niin-
pä talvikaude°la rautatiekuljetuksi°le olisi 
o°lut kysyntää enemmän kuin muina vuo-
denaikoina. VR:°lä ei kuitenkaan aina o°lut 
tarpeeksi puunkuljetukseen sopivia vaunuja, 
joten rautatiekuljetuksista ei o°lut apua kul-
jetuksen kausivaihteluiden tasoi˛amisessa. 
Kun kuorma-autot ja maantiet paranivat, 
uiton ja rautateiden merkitys väheni.139 

Maantiekuljetusten nopeu˛a ja jousta-
vuu˛a tuki entise˜ään se, e˛ä kuorma-
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KUVIO 7 
Metsäautotiet ja niiden rakentaminen 1970–2016 
(kilometriä) 
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autoliikennöitsijät kykenivät luovimaan 
kysynnän ja tarjonnan vaihteluissa hel-
pommin kuin rautatiekuljetuksissa voitiin 
tehdä. Kuljetuskaluston osto, vuokraus ja 
myynti on yksinkertaista, vaikka kuljetus-
alan yrittäjät luovivat kausi- ja suhdan-
nevaihteluissa tietenkin oma°la yri˛äjän 
riski°lään. Autokuljetusten etua lisäsi mer-
ki˛ävästi se, e˛ä kuljetusolot paranivat. 
Metsätieverkko laajeni, yleinen tieverkko 
parantui ja talviauraus tehostui. Suuri mer-
kitys oli si°lä, e˛ä autot ja myös autojen las-
taus- ja purkulai˛eistot paranivat. Raaka-
aine voitiin kulje˛aa autoi°la tehtaa°le minä 
vuodenaikana tahansa ja nopeammin kuin 
ennen. Ennen toista maailmansotaa puun 
matka metsästä länsieuroop�alaisen ostajan 
tarpeisiin saa˛oi ke˜ää kaksi ja puoli vuot-

ta. Kuorma-auto°la aika lyheni ˆˇ�˘-luvu°la 
neljäksi kuukaudeksi. Tämä helpo˛i puun-
hankinnan suunni˛elua, ja tehtaa°la voitiin 
reagoida suhdanteisiin nopeasti.140 

Vaikka puunkuljetus on ha°linnut ras-
kaan teo°lisuuden kuljetuksia, niin maan-
tei°lä kuin rautatei°lä ku°kee myös rauta-
ja terästeo°lisuuden, meta°liteo°lisuuden 
ja konepajojen tuo˛eita sekä esimerkiksi 
öljyä, kaivosteo°lisuuden tuo˛eita, kuten 
rautape°le˛ejä ja rikasteita sekä mineraa-
leja ja kemikaaleja. Tuntuva osa kuljetus-
järje˜elmää on myös Suomen ja Venäjän 
välinen transitoliikenne, jossa Suomi on 
vain tavaran siirtymäalustana. Tässä lii-
kenteessä ku°kee muiden muassa autoja, 
koneita ja lai˛eita, elintarvikkeita sekä ke-
mianteo°lisuuden tuo˛eita. �˘˘˘-luvu°la 
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HaminaKotka ja Kokkola ovat o°leet Suo-
men transitoliikenteen suurimpia satamia. 
Transitoliikenteen tuotot voivat o°la valta-
kunnan taso°la satoja miljoonia euroja vuo-
dessa, ja se on työ°listänyt �˘˘˘-luvu°la par-
haimmi°laan yli � ̆ ˘˘ ihmistä.141 

MERENKULKU: VÄYLÄT, 
SATAMAT JA TALVILIIKENNE 

Suomessa on noin �˘ u°komaanliikenteen 
satamaa (�˘ˆˇ). Myös useista Saimaan sa-
tamista on u°komaan liikenne˛ä. Yli kah-
takymmentä satamaa käytetään läpi vuo-
den.142 Useimmi°la nykyisistä satamista on 
vuosisatainen historia. Ha°linno°lisestikin 
nii°lä oli pitkä historia, si°lä ˆ�˘˘-luvul-
la sääde˛y kaupunkien erioikeus satami-
en perustamiseen poiste˛iin laista vasta 
vuonna ˆˇˇ�. Lainmuutos oli osa Suomen 
sitoutumista Euroopan yhdentymiskehi-
tykseen.143 

Jos talvi oli leuto, jo ˆ�˘˘-luvun lopu°la 
Hangon satamaa saa˛oivat käy˛ää jäävyöl-
lä vahvistetut alukset. Itsenäisyyden ensi 
vuosien tärkeimpiä satamia olivat Helsin-
ki, Turku, Viipuri, Kotka, Pori, Rauma ja 
Hanko. Niihin kulje˛iin talvisin jäänmur-
tajien avustamina, vaikka joinakin talvina 
voitiin päästä joskus johonkin satamaan il-
man apuakin. Merenkurkkua pohjoisem-
maksi ku°ku talvisin aina lop�ui. Talvet 
vähensivät liikenne˛ä kaikissa satamissa. 
Metsäteo°lisuu˛a palve°leet Viipuri (Uu-
raksen satama), Kotka, Pori ja Rauma oli-

vat nimenomaan vientisatamia, Helsinki ja 
Turku toimivat myös tuontisatamina. Pe-
rämere°lä sijainneet sahat saivat tavaransa 
maailma°le vasta kesän koi˛aessa. Viipurin 
merkitystä vähensi Suomenlahden ahtaan 
itäisen pään nopea jäätyminen.144 

Matkustajaliikenteessä ylivoima kuu-
luu Suomessa yhde°le satama°le – vieläpä 
me°kein maailmanlaajuisesti. Helsinki on 
ajoi˛ain �˘ˆ˘-luvun lopu°la ohi˛anut Ison-
Britannian Doverin kenties maailman suu-
rimpana henkilöliikenteen laivasatamana. 
Helsingistä ku°ki yli ˆ� miljoonaa laivamat-
kustajaa vuonna �˘ˆ� . Kolme neljästä ku°ki 
Helsingin ja Ta°linnan väliä.145 Myös auto-
lau˛aliikenne Ruotsiin on o°lut suurta. Uu-
sista satamista suurin on Ne˜een Porvoon 
öljynjalostamo°le vuonna ˆˇ�� rakenne˛u 
Sköldvikin satama Kilpilahdessa. Se on o°lut 
kuljetuksissa myös tonnimääräisesti Suomen 
suurin. Syynä on öljy. Maan suurin yleissa-
tama on o°lut Kotkan ja Haminan yhdisty-
mise˜ä (�˘ˆˆ) syntynyt HaminaKotka. Hel-
singin Vuosaaren satama valmistui vuonna 
�˘˘� . Sen rakentaminen oli merki˛ävimpiä 
�˘˘˘-luvun alun infrastruktuurin hankkei-
ta.146 Uudenlainen satamama°li syntyi osak-
si Kokkolan Ykspihlajan satamaa, kun sin-
ne valmistui joka sään terminaali vuonna 
�˘˘�.147 ˆ�� metriä pitkä joka sään terminaali 
on Pohjoismaiden ensimmäinen ja lajissaan 
harvinaisuus maailmanlaajuisestikin. Laivat 
puretaan ja lastataan terminaalissa kuin va-
rastoha°lissa katon a°la. 

96 



 

 

S/s Leo oli Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön höyryalus, joka rakennettiin vuonna 1920 Skotlannissa. Suomen Höyrylaiva 
Osakeyhtiö perustettiin vuonna 1883 laivaliikenteen takaamiseksi Suomen ja Englannin välillä. 

TAULUKKO 1 
Tärkeimmät ulkomaan liikenteen satamat vuonna 2018: vienti ja tuonti yhteensä 
(miljoonaa tonnia) 

Sköldvik (Kilpilahti) 21,4 

Helsinki 14,6 

HaminaKotka 15,1 

Kokkola 6,7 

Rauma 5,8 

Naantali 5,7 

Raahe 5,2 

Hanko 4,8 

Tornio  3,0 

Oulu 2,9 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
Lähde: Väylävirasto: Suomen tärkeimmät vesitiet; SVT 2019: Ulkomaan meriliikenteen tilasto 2018. Ks. myös www.satamaliitto.f ja www.logistiikanmaailma.f. 
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Suomen rannikon vedet ovat matalia ja 
niiden luonno°liset väylät saarien ja luoto-
jen seassa ovat rikkonaisia. Vielä ˆˇ�˘-luvu°la 
monet tärkeimmätkin väylät olivat vain rei-
lun seitsemän metrin syvyisiä, kun Tanskan 
Isosta-Beltistä ku°ki ˆ� metrin syväyksen 
vaativia laivoja. Valtavat ruop�austyöt kor-
jasivat tilanteen reilussa vuosikymmenessä, ja 
ˆˇ�˘-luvu°la Suomenkin tärkeimpien väylien 
syväys oli kasvanut vähintään kahde°la met-
ri°lä. Syvin, ˆ�,� metrin väylä vei Sköldvikiin 
sekä si˛emmin myös Porin Tahkoluotoon, 
Kotkan Mussaloon ja Turkuun.148 

Merenkulut väylät ovat monimutkaisia 
teknologisia järje˜elmiä, kuten lentolii-
kenteenkin väylät. Tietoliikenteen mer-
kitys on aivan keskeinen, vaikka ede°leen 
laulut kertovat vain tähdistä ja meripojis-

ta – ja tietoliikenne˛ä tähtienkin lukemi-
nen on o°lut. Useimmat Suomen majakois-
ta ja luotsiasemista syntyivät viimeistään 
ˆˇ˘˘-luvun alussa. Suomen aluevedet ja 
Saimaa on jae˛u kuudeksi luotsialueeksi 
(�˘ˆ� ). Luotsiasemia on viisitoista ja tuki-
asemia kymmenen. Radiomajakat tulivat 
suomalaisen merenkulun käy˛öön vuonna 
ˆˇ��, kun ensimmäinen lai˛eisto asennet-
tiin Utön majaka°le. Radiomajakoista oh-
ja˛iin liikenne˛ä signaalein. Kun sate°lii˛i-
navigointi kehi˛yi, radiomajakat lopete˛iin 
vuonna ˆˇˇ�. Majakat eivät ole jääneet tar-
pee˛omiksi, vaikka tietotekniikassa on luo-
tu uusia ja tarkkoja navigointilai˛eistoja. 
Navigoinnin tueksi on luotu monenlaisia 
järje˜elmiä. Se°laisia ovat esimerkiksi Ves-
sel Tra�c Service (VTS) ja Suomenlahden 

98 



 
 
 

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Suomen vanhin, toiminnassa oleva valaistu majakka sijaitsee Utön saarella. Sen yhteyteen rakennettiin Suomen 
ensimmäinen radiomajakka vuonna 1935. 

alusliikenteen ilmoi˛autumisjärje˜elmä 
(GOFREP). Niiden avu°la voidaan seurata 
laivan ku°kua. Tä°laiset järje˜elmät, joi°la 
on sotilaa°linenkin merkitys, vastaavat sivii-
li-ilmailun toisiotutkajärje˜elmiä.149 Suo-
messa on tutki˛u myös kauko-ohjaukseen 
ja autonomiseen navigointiin perustuvia 
ratkaisuja muun muassa Business Finlan-
din (ent. Tekes) tukemassa ja Ro°ls Roycen 
vetämässä AAWA-hankkeessa.150 

Myös uusia majakoita on rakenne˛u. 
Vuonna ˆˇ�� valmistui Suomen leijona ni-
minen majakka Utöstä lounaaseen likimain 
keske°le merta Tukholman ja Ta°linnan 
väli°le. Se on Suomen aluevesirajan u°ko-
puole°la mu˛a Suomen talousvesialuee°la. 

Majakka on Suomen eteläisin rakennelma, 
joskaan se ei ole saare°la. Se on pohjamajak-
ka, jonka perustus on kymmenen metrin 
syvyydessä. Alueelta tunnetaan ˆ� metriä 
korkeita aaltoja. Menneinä vuosikymme-
ninä käyte˛iin myös majakkalaivoja nii°lä 
paikoi°la, joihin ei saatu rakenne˛ua kiin-
teää majakkaa. Majakkalaivoista ale˛iin 
luopua ˆˇ�˘-luvu°la. Viimeinen majakka-
laiva oli Perämere°lä Kemin edusta°la, ja se 
korva˛iin pohjamajaka°la ˆˇ�˘-luvu°la.151 

Majakoiden automatisaatio a°koi vuonna 
ˆˇ��, kun Tammisaaren u°kosaaristoon 
Jussaröhön valmistui ensimmäinen mie-
hittämätön majakka. Viimeinen miehi-
te˛y majakka oli Merenkurkun Nor˙skär, 
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Ensimmäinen Suomen valtiolle rakennettu jäänmurtaja Jääkarhu Helsingin edustalla 21.2.1928. 

jossa elämä vaikeni vuonna ˆˇ��. Vuosi-
tuhannen vaihteessa Suomessa oli noin �˘ 
merimajakkaa. Useat avomerimajakat on 
varuste˛u helikopteritaso°la huo°lon hel-
po˛amiseksi. Majakoiden lisäksi tärkeim-
miltä väyliltä löytyy sektori-, apu-, linja-
ja suuntaloistoja, reuna- ja tutkamerkkejä 
sekä heijastimia. Majakoiden tutkamaalio-
minaisuuksia on paranne˛u asentama°la 
niihin tutkaheijastimia ja tutkamajakoita. 
Vuonna ˆˇ�� luovu˛iin merimajakoiden 
perinteisistä sumutorvista. 

Suomi on ainut Euroopan rannikkovaltio, 
jonka kaikki satamat jäätyvät tyypi°lisen 
talven aikana. Se on o°lut vaikea e˜e kau-

pankäynnin ja teo°lisuuden kehi˛ämise°le. 
Jäänmurtajien myötä ympärivuotinen me-
renku°ku tuli mahdo°liseksi. Jäänmurtajien 
suunni˛elu ja rakentaminen ovat kansain-
välisesti merki˛äviä erityisosaamisen aloja 
Suomessa. Jäänmurtajista on tu°lut yhden-
laisia osaamisen, sisun ja selviytymisen kan-
sa°lisia symboleita, josta myös u°komai°la 
puhutaan.152 Uusimmassa tutkimuksessa on 
koroste˛u, e˛ä suomalainen jäänmurtaja-
teo°lisuus syntyi yritysten ja valtiova°lan 
määrätietoisen toiminnan tuloksena. Se ei 
siis syntynyt sotakorvausteo°lisuuden yh-
teydessä kuin vahingossa ja sivutuo˛eena, 
kuten erilaisiin ajopuuteorioihin mieltynei-
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nä vanhastaan selite˛iin.153 Ensimmäinen 
suuri ja moderni jäänmurtaja, joka suunni-
teltiin ja rakenne˛iin Suomessa, oli vuonna 
ˆˇ�� valmistunut ”Voima”. Se oli maailman 
suurin ja uudenaikaisin. Leveärunkoisen 
Voiman neljää potkuria pyöri˛ivät diesel-
sähkökoneistoiset moo˛orit. Kaksi potku-
ria sijaitsi keulassa, jossa ne lisäsivät veden 
virtausta jään ja laivan rungon väli°lä ja si-
ten vähensivät kitkaa. 

Voiman kaltainenkaan uudentyyp�inen 
murtaja ei poistanut vuodenaikojen vaihte-
lusta johtuvaa meriliikenteen ongelmaa. Ta-
va°lisina talvina pohjoisen satamat pysyivät 
sulje˛uina ja rahti kuljete˛iin raiteita pitkin 
etelän satamiin. ˆˇ�˘-luvun puoliväliin asti 
talviliikenteen kysymyksen ratkaisemises-
sa keskity˛iin enemmän rautateihin kuin 
jäänmurtajiin. Suurempien ja tehokkaampi-
en jäänmurtajien ansiosta voitiin avata kes-
kustelu siitä, tulisiko Pohjanlahden satamat 
pitää ympäri vuoden auki. Teo°lisuuden ras-
kaita kuljetuksia oli paljon pohjoisissakin sa-
tamissa. Kokkola, Raahe ja Oulu ovat taval-
lisesti kuuluneet kymmeneen suurimpaan 
satamaan, ja Torniokin on o°lut tässä jou-
kossa. Kokkola ja Raahe yltävät molemmat 
noin puoleen kolmanneksi suurimman sata-
man, Helsingin, tavarankuljetuksista. Valti-
onrautatei°lä katso˛iin, e˛ä jäänmurtajia ei 
tarvi˛u, vaan kuljetukset hoituisivat rauta-
teitse. Ha°litus kuitenkin pää˛i jäänmurtaji-
en tilaukse˜a. Kahden uuden jäänmurtajan 
”Urhon” (ˆˇ��) ja ”Sisu II:n” (ˆˇ��) myö-

tä ˆˇ�˘-luvun puolivälissä päästiin tilan-
teeseen, jossa merenku°ku oli periaa˛eessa 
riip�umaton talvioloista. �˘˘˘-luvu°la kaikki 
merki˛ävät satamat on pide˛y auki ympäri 
vuoden. 154Myös kaup�alaivastoa uudistet-
tiin nopeasti ˆˇ�˘-luvun lopulta a°kaen. Lai-
vanrakennusteo°lisuus a°koi tuo˛aa erikois-
tuotealuksia sekä jäävahviste˛uja aluksia, ja 
myös laivojen koko kasvoi. 

LENTOLIIKENTEESSÄ AASIAN 
JA EUROOPAN VÄLISSÄ 

Maailman lentoliikenne on kasvanut koko 
lentoliikenteen historian ajan covid-ˆˇ-
pandemiaan saakka �˘�˘. Henkilökilo-
metreinä mitattuna kasvu on o°lut kar-
keasti kaksi kertaa bru˛okansantuote˛a 
nopeampaa.155 Suomessa kaupa°linen len-
toliikenne a°koi suurin piirtein samoihin 
aikoihin kuin monissa muissakin maissa, 
joskin asukasluvultaan pienessä maassa mo-
nia muita maita vähäisempänä. Finnairin 
edeltäjä Aero peruste˛iin ˆ.ˆˆ.ˆˇ�� yksityi-
senä lentoyhtiönä. Valtio hankki yhtiöstä 
osake-enemmistön toisen maailmansodan 
jä°keen, ja si˛emmin yhtiö muu˛i nimensä 
Finnairiksi. Se on vanhimpia yhä toimivia 
lentoyhtiöitä maailmassa. Aeron ensim-
mäinen lento lähti Helsingistä Katajanokan 
vesilentoasemalta Ta°linnaan maaliskuus-
sa ˆˇ��.156 Tuo°loin ei o°lut vielä maalento-
ken˛iä. Myös Tukholmaan lenne˛iin. 

Vanhin maalentoken˛ä valmistui Lap-
peenrantaan vuonna ˆˇˆ� , mu˛a ensim-
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Matkustajien palvelua Helsingin lentoasemalla vuonna 1937. Vasemmalla matkatavaroiden luovutus ja oikealla 
passintarkastus. Etualan matkatavarat ovat tullitarkastustiskillä. 

mäiset nykyaikaiset maalentokentät ja 
lentoasemat syntyivät ˆˇ�˘-luvun puo-
livälissä. Turun Artukaisten lentoasema 
ava˛iin vuonna ˆˇ�� ja Helsingin Malmin 
lentoasema vuo˛a myöhemmin. Helsinki-
Vantaan lentoasema ava˛iin olympialaisia 
varten ˆˇ��. Suomen pohjoisimman len-
toaseman Ivalon rakennu˛ivat saksalai-
set joukot vuonna ˆˇ��. Kun suomalaiset 
Neuvostoliiton vaatimukse˜a kääntyivät 
lii˛olaisiaan vastaan, saksalaiset tuhosivat 
kentän Lapin sodassa. Ken˛ä kunnoste˛iin 
ˆˇ�˘-luvu°la. Sen jä°keen ken˛ä on uudis-
te˛u kahdesti, viimeksi vuonna �˘ˆ�, jol-
loin uusi terminaali valmistui. 

Pitkien etäisyyksien maassa lentoliiken-
tee°le voisi ajate°la olevan hyvät lähtökoh-
dat ja suuri tarve. Silti juuri kotimaan len-
toliikenne on vähäistä eikä ole juurikaan 
kasvanut ˆˇ˘˘-luvun lopun jä°keen. Vuon-
na �˘˘˘ kotimaan liikenteessä oli hiukan 
yli kuusi miljoonaa matkustajaa ja vuon-
na �˘ˆ� hiukan a°le. Siinä välissä kotimaan 
matkustajia on o°lut niinkin vähän kuin 
vajaat �,� miljoonaa (�˘ˆ˘).157 Kotimaan 
lentoliikenteen kehi˛ämistä hai˛aa vähäi-
nen asutus ja pienet keskukset. Matkusta-
jia on niin vähän, e˛ä lentorei˛ejä on vai-
kea ja käytety°lä palvelumuodo°la ilmeisesti 
mahdoton saada kanna˛aviksi. Suomessa 
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TAULUKKO 2 
Suomen suurimmat lentoasemat matkustajamäärän mukaan vuonna 2018 
Kotimaanliikenteen ja kansainvälisen liikenteen matkustajat. Tiedot ovat Suomen 21 lentoasemalta. 

matkustajia osuus koko Suomen 
lentomatkustajista 

Helsinki-Vantaa 20 848 749 83,4 

Oulu 1 096 917 4,4 

Rovaniemi 644 144 2,6 

Turku 369 432 1,5 

Kittilä 354 561 1,4 

Vaasa 315 900 1,3 

Kuopio 245 682 1,0 

Ivalo 242 457 1,0 

Tampere 228 096 0,9 

Joensuu 121 554 0,5 

10 suurinta lentoasemaa yht. 24 467 492 97,9 

Koko Suomi 24 986 502 100,0 

KUVIO 8 
Matkustajamäärät Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja muilla Suomen lentoasemilla vuosina 1998–2018 
(miljoonaa matkustajaa) 
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lentoliikenteen kasvu on perustunut kan-
sainvälisen liikenteen kasvuun. Kotimaan 
kentiltä ku°kee tärkeä syö˛öliikenne Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman kansainvälisi°le 
lennoi°le. Suurin osa kotimaankin kaupun-
kien välise˜ä lentoliikentee˜ä on ku°kenut 
Helsinki-Vantaan kau˛a. On arvioitu, e˛ä 
Suomessa lentoliikenne˛ä on haitannut 
myös poikkeukse°lisen huonot yhteydet 
lentokenti°le.158 Lentoken˛ämatkat ovat 
perustuneet pääosin yksityiseen henkilö-
autoliikenteeseen ja takseihin. Pääkaupun-
kiseudun Kehärata (�˘ˆ�) muu˛i tilanteen 
tärkeimmän lentoaseman osalta. 

Lentoliikenteen tärkey˛ä Suomessa ko-
rostaa se, e˛ä Suome˜a on pitkä matka jo 
Keski-Euroop�aan. Kaikki muut liikenne-
muodot ovat paljon hitaampia aivan lä-
hialueen matkoja lukuun o˛ama˛a. Ko-
timaassa lentoliikenne kilpailee pitki°lä 
matkoi°la junan kanssa. Jos nopea junalii-
kenne kehi˛yy, tilanne voi muu˛ua juna-
liikenteen eduksi. Liikenneviraston pää-
johtaja Juhani Tervala (�˘ˆ˘–�˘ˆ�) totesi 
ikään kuin ajatuskokeenaan, e˛ä yli ��˘ ki-
lometriä pidemmi°lä matkoi°la junan ei pi-
täisi kilpai°la lentokoneen kanssa.159 Hänen 
näkemyksensä herä˛i kärjekkään keskuste-
lun myös si°loisessa Liikennevirastossa. 

Henkilöliikentee˜ä ��,� prosen˛ia, kaik-
kiaan �˘,� miljoonaa matkustajaa, ku°ki Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman kau˛a vuonna 
�˘ˆ� . Tavaraliikentee˜ä pitkä°le yli ˇ˘ pro-
sen˛ia on ku°kenut Helsinki-Vantaan len-

toaseman kau˛a. Jopa viiden Suomen suu-
rimman lentokentän joukossa on ken˛iä, 
joi°la �˘˘˘-luvu°la on ku°kenut vuosi˛ain 
vain ˆ–� prosen˛ia maan lentomatkusta-
jista.160 Tässä korostuu maan laajuus ja vä-
häinen asutus. Huomionarvoista on erito-
ten Turun osuuden lasku lentoliikenteessä, 
si°lä aikanaan sen osuus oli moninkertaisesti 
suurempi kuin �˘ˆ˘-luvu°la. Helsinki-Van-
taan asema Suomen lentoken˛ien joukossa 
on vain vahvistunut. Muiden ken˛ien lii-
kennemäärät ovat po°keneet paikoi°laan. 
Liikennemääriin mui°la kenti°lä on �˘˘˘-lu-
vu°la vaiku˛anut matkailun sesongit Poh-
jois-Suomessa – kuten Rovanieme°lä, Ki˛i-
lässä tai Ivalossa – tai u°komaisten yhtiöiden 
halpalennot, kuten Tampere–Pirkkalan ul-
komaanliikenteessä. 

Finnair onnistui luomaan Aasian lennoil-
laan vahvan maineen ˆˇ˘˘-luvun lopu°la ja 
�˘˘˘-luvu°la. Tausta°la on matkustamisen 
kasvu sekä se, e˛ä Venäjä on sa°linut yli-
lennot Aasiaan. Se lyhentää ja nopeu˛aa 
matkaa ja on etu, joka seuraa maantietees-
tä. Suomalaisi°le on tässäkin ilmaantunut 
kilpailijoita Pohjolassa. Niihin kuuluu Pie-
tarin vuonna �˘ˆ� ja �˘ˆ� uusi˛u Pu°ko-
van lentoasema. Sen liikenne on Helsinkiä 
suurempi. 

Lentokenttien ha°linta poikkeaa Suo-
messa mone˜a muusta Euroopan maasta. 
Suome°la on Euroopan unionin myöntämä 
poikkeuslupa lentoken˛ien omistusjärje˜e-
ly°le. Valtionyhtiö Finavia ha°litsee useim-
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pia lentoken˛iä ja on tuo˛anut �˘˘˘-luvu°la 
lentoasemapalveluja yli �˘ kentä°le. Vastoin 
sitä, mitä monopoliasemassa olevissa yhti-
öissä yleensä ajate°laan, Finaviassa omasta 
monopoliasemasta ei pidetä. Siitä halu˛ai-
siin päästä irti. Kuitenkaan ei ole löytynyt 
se°laista taloude°lisesti mielekästä omistus-
järje˜elyä, jonka turvin yksityiset yritykset 
voisivat ha°lita lentoken˛iä pääkaupunki-
seudun u°kopuole°la muissa maakunnissa, 
kuten monissa muissa maissa. Suomen jär-
je˜ely ei silti ole ainutlaatuinen. 

VÄYLÄSTÖN SILLAT JA TUNNELIT 

Suomessa on noin ˆ� ̆ ˘˘ siltaa keskeise°lä 
liikenneverko°la. Suurimmat si°lat raken-
ne˛iin ensin rautatei°le. Varhaiset rauta-
tiesi°lat olivat tava°lisesti teräksisiä ristik-
kosiltoja. Rautatiet olivat ede°läkävijöitä 
rauta- ja terässi°loissa, vaikka ensimmäiset 
rautasi°lat rakenne˛iin Saimaan kanavan 
yli. Suurimpien rautatiesiltojen jänneväli oli 
jo ˆ�˘˘- ja ˆˇ˘˘-luvun vaihteessa ˆ˘˘–ˆ�� 
metriä. Maantei°le terässiltoja rakenne˛iin 
autonomian aikana nelisenkymmentä. Vas-
ta ˆˇ˘˘-luvun lopu°la maantiesiltojen koko 
yli˛i suurimmat rautatiesi°lat.161 Maantie-
si°lat rakenne˛iin a°kujaan hevosliikennet-
tä varten, mu˛a kun maantei°le tuli autoja, 
tuhansia siltoja oli rakennettava uudel-
leen. Kun valtateitä ruve˛iin uudistamaan 
ˆˇ�˘-luvu°la kasvavan liikenteen ja paina-
vampien ku°kuneuvojen vuoksi, si°latkin 
suurenivat. Syynä ei o°lut vain liikenteen 

Raippaluodon teräksinen vinoköysisilta iltavalaistuksessa 
vuonna 2006. 
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määrä ja paino, vaan sekin, e˛ä suurten val-
tateiden linjaus on suorempi kuin muiden 
teiden. Aiemmin pitkäjänteisiä siltoja teh-
tiin maantei°le vain jokunen. Pisimmistä 
vanhin on Färjsundin betoniholvisilta Ah-
venanmaa°la. Se valmistui vuonna ˆˇ��. Sen 
pituus on �˘˘ metriä ja pisin jänne on ˆ�� 
metriä. Silta uudiste˛iin kokonaan vuonna 
ˆˇ�˘.162 Viimeinen lossi päätieverko°la eli 
valta- ja kantatei°lä korva˛iin si°la°la vuon-
na ˆˇˇ�, kun Puumalaan keske°le taajamaa 
Puumalansalmen yli rakenne˛iin ��ˆ met-
riä pitkä teräsbetonikantinen lii˛opa°kki-
silta, ”Saimaan silta”. 

Puu on ikivanha si°lanrakennusai-
ne. Kivisiltojen määrä lisääntyi maan-
tei°lä ˆ�˘˘-luvun lopulta a°kaen me°kein 
� ̆ ˘˘:een jo ennen Suomen itsenäisyy˛ä, 
mu˛a si˛emmin kivisiltojen yhteismäärä-
kin maantei°lä ja rautatei°lä on pudonnut 
a°le kolmensadan.163 Kivisiltojen jänneväli 
jää lyhyeksi. Betoni tuli käy˛öön ˆ�˘˘-lu-
vun lopu°la. Betonirakentaminen yleistyi 
nopeasti, kun maailma°la keksi˛iin upo˛aa 
betoniin rautatankoja. Niin syntyi rautabe-
toni eli teräsbetoni, joka ke˜ää hyvin ve-
tojännityksiä. Betoni- ja terässi°lat a°koivat 
yleistyä ˆˇ�˘-luvu°la. Uusi betonirakenta-
misen tekniikka, esijänni˛äminen, tuli Suo-
meen ˆˇ�˘-luvun lopu°la. Jänni˛äminen 
lisää betonirakenteen vetolujuu˛a. Si˛em-
min betonisi°lat ovat o°leet enimmäkseen 
jä°kijännite˛yjä eli jännitys tehdään valun 
jä°keen. Nykyaikaisten siltojen lii˛opa°k-

kirakenteet syntyivät ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvul-
la. Suurten siltojen yleiseksi tyypiksi tulivat 
jä°kijännitetyt teräsbetonipa°kkisi°lat.164 

Suurten riip�usiltojen aika tuli Suo-
meen ˆˇ�˘-luvu°la, mu˛a ne jäivät tyypil-
liseksi kuusikymmenlukulaisuudeksi, si°lä 
sen jä°keen suuria riip�usiltoja ole Suo-
meen rakenne˛u. Riip�usilta on vanha sil-
lan muoto, joka tekee mahdo°liseksi pitkät 
jännevälit. Riip�usi°lan pylonit kanna˛avat 
riip�uköy˛ä, joka on ankkuroitu maatukiin 
si°lan päissä. Köyde˜ä roikkuvat tangot 
kanna˛avat rakenteita, joiden pää°lä si°lan 
kansi lepää. Kansi on tava°lisesti betoninen. 
Suomen pisin riip�usilta on (�˘�˘) pisim-
mältä jänneväliltään ��˘-metrinen Kir-
jalansalmen silta Paraisi°la. Vuonna ˆˇ�� 
valmistuneen si°lan kokonaispituus on ��� 
metriä. Jänneväli oli pisin Suomessa, kun-
nes Kärkisten ja Raip�aluodon vinoköysi-
si°lat valmistuivat vuonna ˆˇˇ�. ˆˇ�˘-lu-
vu°la rakenne˛uja riip�usiltoja ovat myös 
Sääksmäen silta, Kirkonvarkauden silta 
Mikkelissä sekä Vir˙an silta Iitissä ja Kari-
salmen silta Asikkalassa. 

Si°loi°le syntyi ˆˇˇ˘-luvu°la uusi ma°li: vi-
noköysisi°lat. Niiden kehi˛ely oli a°kanut 
jo vuosisadan puolivälin jä°keen eri mais-
sa.165 Vinoköysisilta eroaa riip�usi°loista sii-
nä, e˛ä köydet kanna˛avat suoraan si°lan 
kan˛a ilman yläpuole°la ku°kevaa riip�u-
köy˛ä. Suomen ensimmäinen maanteiden 
suuri vinoköysisilta on Rovaniemen Jätkän-
kyn˛ilä vuodelta ˆˇ�ˇ. Se yli˛ää Kemijoen. 
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Turun moottoritien herkät luontokohteet on alitettu tunneleilla. Tunnelit on varustettu nykyaikaisilla liikenteenohjaus- ja 
häiriönhallintajärjestelmillä. 

Si°lan pituus on ��˘ metriä. Silta on yksi-
pyloninen ja epäsymmetrinen siten, e˛ä 
pyloni on toisessa päässä ja si°lan köydet 
laskevat sen molemmin puolin eri tava°la. 
Suomen pisin maantiesilta (�˘�˘) on Raip-
paluodon ˆ ˘�� metriä pitkä vinoköysisil-
ta, joka valmistui vuonna ˆˇˇ�. Se on jän-
neväliltäänkin pisin, si°lä pääjänne on ��˘ 
metriä. Sen H-kirjaimen muotoinen pylo-
nirakenne on sama kuin muissakin vuo-
sikymmenen suurimmissa si°loissa, kuten 
Kärkisten si°la°la Jyväskylän Korpilahde°la 
ja Tähtiniemen si°la°la Heinolassa. Tähti-
niemen silta (ˆˇˇ�), toiseksi pisin vinoköy-

sisilta, on ˇ��-metrinen. Sen pyloni yltää 
vedenpinnasta ˆ˘� metrin korkeuteen. 
Tähtiniemen siltaa ku°kee nelikaistainen 
moo˛oritie. Kolmanneksi pisin, ��� met-
rinen Kärkisten silta, on niin ikään lii˛o-
rakenteinen vinoköysisilta. Silta valmistui 
samana vuonna kuin Raip�aluodon silta. 

�˘�˘-luvun a°kaessa Suomen pisin rau-
tatiesilta on Lahden oikorada°la (�˘˘�). 
Se on ���-metrinen Kytömaan rautatie-
risteyssilta Tuusulassa. Silta vie Lahde˜a 
tulevan junaliikenteen pääradan yli, ja sen 
jä°keen rata lii˛yy Helsingin suunnan pää-
rataan. Silta, joka on maisemassa kaunii°la 
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tava°la matala°la, kaartuu pysty- ja vaaka-
suunnassa. Kolmanneksi pisin rautatiesil-
ta, ��� -metrinen Luhdanmäen rautatiesilta 
Her˙alassa, on sama°la rada°la. Toiseksi pi-
sin ja ede°leen pisin kaksiraiteinen ratasilta 
on Piijoen ���-metrinen ratasilta Helsingin 
Kannelmäessä. Se valmistui ensimmäisel-
le pääkaupunkiseudun kaupunkirada°le eli 
Martinlaakson rada°le vuonna ˆˇ��. 

Suunni˛ei°la on entistä pidempiä siltoja. 
Helsingissä on tehty päätös Kruunusi°lois-
ta, jotka yhdistävät Laajasalon keskustaan. 
Siltoja tulisi kolme ja niistä yksi, Laajasa-
lon Kruunuvuorenrannasta Korkeasaa-
reen ulo˛uva silta, olisi ˆ,� kilometriä pitkä. 
Kaupunkirakentamisen ja liikennepolitii-
kan muutosta kuvaa se, e˛ä silta suunni-
te°laan vain kevy˛ä liikenne˛ä ja raitio-
tielinjaa varten. Si°lan merkitys Helsingin 
asuntorakentamise°le on suuri, ja ennus-
tetaan, e˛ä raitiotieyhteys Korkeavuoren-
rantaan tulee kulje˛amaan �� ̆ ˘˘ ihmistä 
päivässä. Alustavan kaavailun mukaan si°lat 
valmistuvat vuonna �˘��,166 mu˛a tätä kir-
joite˛aessa tarkempia suunnitelmia ei ole. 

Kuten ensimmäiset suurimmat si°lat, en-
simmäiset tunnelit syntyivät rautateitä var-
ten. Möykynmäen ��˘ metriä pitkä tunneli 
Haapamäen ja Jyväskylän rataväli°lä avat-
tiin vuonna ˆˇ�� ja on ede°leen käytössä. 
Jämsänkosken ja Jyväskylän välin kahdek-
san tunnelia syntyivät vuosina ˆˇ�˘–ˆˇ��, 
kun pari vuo˛a myöhemmin valmistunut 
rata vietiin mäkien läpi. Tä°lä �� kilometrin 

matka°la on me°kein kymmenen kilomet-
riä rautatietunneleita. Niistä �,� kilomet-
riä pitkä Lahdenvuoren tunneli on maan 
kolmanneksi pisin rautatietunneli.167 Pisin 
rautatietunneli on ˆ�,� kilometrin mi˛ai-
nen. Se on osa vuonna �˘˘  valmistunu˛a 
Keravan ja Vuosaaren sataman välistä ra-
taa. Vuonna �˘ˆ� valmistunee°la Helsingin 
ja Vantaan kehärada°la on kahdeksan kilo-
metrin mi˛ainen tunneli, kun rata ali˛aa 
lentokentän. Kehärada°le syntyivät myös 
Suomen ensimmäiset maanalaiset rauta-
tieasemat: Aviapolis, Lentoasema sekä Ki-
vistö. Kivistön asema tosin vain peite˛iin 
betonikanne°la. 

Tunneleiden rakentaminen maantei-
tä varten a°koi vasta ˆˇ˘˘-luvun lopu°la. 
Suunnitelmia oli aikaisemminkin. Tam-
peree°la kaavailtiin maantietunnelia Pyy-
nikinharjun alitse jo ˆˇ�˘-luvu°la. Se oli-
si vienyt Helsingin tien Vaasan suuntaan. 
Tunnelia ajateltiin myös Rapolanharjun 
alitse Sääksmäe°lä, kun Hämeenlinnan ja 
Tampereen väliä suunniteltiin moo˛ori-
tieksi.168 Suomen ensimmäinen maantie-
tunneli, �ˆ-metrinen Färjsundin tunneli, 
valmistui vuonna ˆˇ�˘ Ahvenanmaa°le lä-
he°le vuonna ˆˇ�� valmistunu˛a ja aikan-
sa pisintä Färjsundin maantiesiltaa. Pisin 
maantietunneli kaupunkialueiden u°ko-
puole°la on Helsingin ja Turun välise°lä 
moo˛oritie°lä Lohjan Karnaisissa. Vuonna 
�˘˘ˇ valmistunut tunneli on �,� kilomet-
riä pitkä. Sama°la lii˛ymäväli°lä on kolme 
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muuta tunnelia, ja kaikkiaan tunneleita on 
seitsemän. Vuosaaren sataman vuoksi syn-
tynyt puolitoista kilometriä pitkä maan-
tietunneli Porvarinlahden ali valmistui 
vuonna �˘˘�. Tunnelin syvin kohta on �� 
metriä meren pinnan alapuole°la. Tunneli 
ku°kee Natura �˘˘˘ -alueen alitse.169 

Tunnelit ovat tu°leet myös kaupunkilii-
kenteeseen. Niiden avu°la saadaan enem-
män tilaa asumise°le, ja yhtä lai°la asutus-
ta suojataan liikenteen haitoilta. Helsingin 
keskustan a°la on laaja huoltotunnelien ja 
pysäköintiha°lien verkko, mu˛a näitä tun-
neleita ei ole rakenne˛u yleise°le liiken-
tee°le. Se°laisia kaavailuja oli kuitenkin jo 
�˘ˆ˘-luvu°la. Vuonna �˘ˆ� Helsingissä pää-
te˛iin170 rakentaa pyöräilytunneli päärau-
tatieaseman alitse. Tunneli tekee keskustan 
pyörärei˛ien yhteyksistä sujuvampia. Tun-
neleita on rakenne˛u kaupunkiliikentee-
seen muua°lekin kuin pääkaupunkiseudul-
le. Lahden Mustanka°lion tunneli valmistui 
vuonna ˆˇ�� ja oli ��˘ metrisenä pitkään 
pisin autoliikenteen tietunneli. Tampereel-
la syntyi kokonainen uusi Ranta-Tampe°lan 
asuntoalue, kun vuonna �˘ˆ� ava˛u Ran-
tatunneli Tammerkosken alitse vapau˛i ti-
lan maan pää°lä. Valmistuessaan tunneli oli 
pisin kaupunkiliikenteen maantietunneli. 
Ajatus tunnelista oli syntynyt viimeistään 
ˆˇ�˘- ja ˆˇˇ˘-luvun vaihteessa, kun Tam-
pe°la-yhtiön tehtaat siirtyivät muua°le ja 
arkkitehtikilpailussa etsi˛iin keskeise°le 
kaupunkialueen rakentamise°le ma°leja.171 

LIIKENTEEN ASEMAT 
JA JAKELUKESKUKSET 

Linja-autoasemat syntyivät linja-autolii-
kennettä paljon myöhemmin. Parikym-
mentä vuo˛a, ˆˇ�˘-luvu°le, ajeltiin ilman 
asemia ja jopa ilman pysäkkejä. Kyytiä odo-
teltiin jossakin maantien var˙e°la tai kahvi-
lassa, jos se°lainen oli lähe°lä. 

Ensimmäiset nykyaikaiset kaukoliiken-
teen linja-autoasemat syntyivät vuonna 
ˆˇ�ˇ Tamperee°le ja Hämeenlinnaan. En-
simmäiset linja-autoasemat, jotka oli varta 
vasten suunniteltu linja-autoasemiksi, val-
mistuivat Viipuriin vuonna ˆˇ�� ja Lap-
peenrantaan vuo˛a myöhemmin. Viipurin 
asema oli ensimmäinen kunna°linen linja-
autoasema Pohjoismaissa. Tyyliltään klas-
sisismin ja funktionalismin välimaastoon 
kuuluvaa rakennusta ja sen laajennusta 
vuodelta ˆˇ�� on pide˛y kauniina.172 Ase-
ma°la oli tarpee°liset palvelut matkustaji°le 
ja kulje˛aji°le sekä kaksi myymälää ja pu-
helinkioski. Sie°lä oli kahvila-ravintolakin. 
Myös laiturialueen käytännöt oli järje˜e˛y 
esimerki°lisesti. Asema°la oli viisi saapuvan 
ja viisi lähtevän vuoron laituria. Ajo kävi 
vain yhteen suuntaan, ja kaikki autot nä-
kyivät odotusha°liin. Tulevien ja lähtevien 
autojen reitit eivät ristenneet, eikä autoja 
tarvinnut peruute°la. Laitureiden hammas-
te˛u muoto säästi tilassa. Viipurin linja-au-
toasema on o°lut yhdenlainen ma°li siitä, 
kuinka tila ja palvelut järje˜etään linja-
autoasema°la. 
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Kuvassa vasemmalla Viipurin linja-autoaseman matkustajahalli, joka sijaitsi F.Sergejeffn Pojat & Kumpp. -yhtiön jyhkeän 
toimitalon naapurina. 

Linja-autot ovat kulje˛aneet tavaraa koko 
historiansa ajan. Rautatieasemien lai°la linja-
autoasemat ovat o°leet myös jakelukeskuksia, 
kuten kaup�ahuoneiden ja tehtaiden varas-
tot. Myöhemmin kaup�aliikkeiden, postin-
jakelun ja huolintapalveluiden kehityksen 
myötä logistiset palvelut siirtyivät enimmäk-
seen suuri°le logistiikka- eli jakelukeskuksi°le. 
Ne ovat hyvien maantieyhteyksien var˙e°la. 
Postin konee°liset laji˛elukeskukset syntyi-

vät ˆˇ�˘-luvu°la. Kun sanomalehtien lento-
kuljetukset a°koivat ˆˇ�˘-luvun lopu°la, päi-
vän lehti voitiin lukea tuoreena muua°lakin 
kuin ilmestymisseudu°laan. Monet suuret 
sanomalehdet ovat myöhemmin siirtyneet 
omaan jakeluun. 

Rautateiden tavaraliikenteessä korostu-
vat jotkut rataosuudet ja risteysasemat. Eri-
toten Lahti, Kouvola, Kotka, Hamina (Ha-
minaKotkan satama) sekä Vainikkala ovat 
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keskeisiä (kar˛a �). Kokkolan, Oulun ja 
itäraja°la Kuhmossa olevan Vartiuksen väli 
on niin ikään raskaasti liikennöity linja. Se 
johtuu muiden muassa Kokkolan Ykspihla-
jan sataman kuljetuksista ja Venäjän transi-
toliikentee˜ä. Kyse ei ole vain suomalaisen 
teo°lisuuden kuljetuksista vaan esimerkiksi 
Kokkolasta ku°kee merki˛ävä määrä Venä-
jän transitoliikenne˛ä. Tampere jakaa lii-
kenne˛ä kaikkiin pääilmansuuntiin. Turun 
ja Helsingin välinen liikenne on o°lut suh-
tee°lisen vähäistä. Syynä173 voi o°la se, e˛ä 
Turun ja pääkaupunkiseudun talousaluei°la 

KARTTA 6 
Rautatiekuljetusten nettotonnit 
vuonna 2018 
(1 000 tonnia) 
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ei ole o°lut voimakasta yhtey˛ä eikä vuoro-
vaikutusta. Satamakuljetukset suuntautu-
vat luonno°lisista syistä eri tahoi°le. 

Rautateiden matkustajaliikenteessä Hel-
singin päärautatieasema on Suomen tunne-
tuin ja suurin rautatieasema. Rakennusta 
on arkkitehtuurinsa puole˜a kansainväli-
sesti yliste˛y. Henkilöliikenteessä kauko-
liikenteen vi°kkain yhteys on Helsingin ja 
Tampereen väli. Myös Seinäjoen ja Tam-
pereen sekä Kouvolan ja Helsingin väli°lä 
ku°kee enemmän ihmisiä kuin Turkuun. 
Tässäkin siis kiinni˛ää huomiota se, e˛ä 
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Helsingin ja Turun välinen ku°ku on suh-
tee°lisen vähäistä kaupunkien kokoon ja ta-
lousalueeseen nähden. 

Linja- ja rautatieasemien ma°li muu˛ui, 
kun ˆˇ˘˘-luvun lopu°la ruve˛iin suunnit-
telemaan uudenlaisia asemia henkilöliiken-
teen palvelukseen. Näin syntyivät yhteiset 
matkakeskukset perinteisten eri°listen ase-
mien tila°le. Matkakeskukset yhdistävät eri 
liikennemuodot, kuten junaliikenteen lin-

KARTTA 7 

ja-autojen kauko- ja lähivuoroihin. Tikkuri-
lan matkakeskuksen merkitys korostui, kun 
vuonna �˘ˆ� valmistunut Kehärata yhdisti 
Helsinki-Vantaan lentoaseman päärataan. 
Helsingin Kampin matkakeskus yhdistää 
metroliikenteen sekä linja-autoliikenteen ja 
on hyvin lähe°lä myös Helsingin päärautatie-
asemaa. Matkakeskuksista ker˙otaan luvus-
sa VI, si°lä ne ovat olee°linen osa kaupunki-
suunni˛elua ja liikenteen uusia muotoja. 

Rautateiden henkilöliikenteen matkat vuonna 
2018. Kaukoliikenne. 
(miljoonaa matkaa) 

< 0,1 
0,1 – 0,5 
0,5 – 1 
1 – 2 
2 – 3 
3 – 5 
>5 
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MAANTIE- JA RAUTATIE-
INVESTOINTIEN SUHDE – MIKSI? 

Politiikassa ja ha°linnossa maantie- ja rauta-
tieliikenne on usein nähty vastakkaisina ja 
toistensa kilpailijoina. Kummankin liiken-
nemuodon puole˜apuhujat ovat vali˛aneet 
vähäisiä inve˜ointeja suhteessa tarpeeseen 
ja siihen, miten liikenne˛ä pitäisi kehi˛ää. 
Ennen Liikennevirastoa (per. �˘ˆ˘, vuodes-
ta �˘ˆˇ Väylävirasto) maantieasioita ja rau-
tateitä ha°li˛iin yli vuosisataiseen tapaan 
eri°lisvirastoina. Tielaitos ja sen eri nimiset 
edeltäjät, kuten Tie- ja vesirakennuslaitos 
(TVL), sekä Rautatieha°litus ja Valtionrau-
tatiet olivat suuria ja vahvoja eri°lisvirastoja. 
Ne työ°listivät kymmeniä tuhansia ihmisiä, 
ja nii°lä oli suosijansa ja puolustajansa niin 
politiikassa kuin ha°linnossa ja työ°listensä 
joukossa. On arvioitu, e˛ä alan ministeri-
ön mahti oli usein virastojaan pienempi.174 

Si˛emmin ha°linnossa ja jopa politiikassa 
on ruve˛u korostamaan enemmän liiken-
nemuotojen synergiaa ja yhteistyötä kuin 
vastakkainase˛elua. Tämä seikka lii˛yy 
muutoksiin, joita käsite°lään tuonnempa-
na luvuissa V–VI ja VIII. 

Kumpaa ha°linnossa ja politiikassa on 
tode°lisuudessa suosi˛u? Teo°lisuuden ja 
kansantalouden kehitys yhtä lai°la kuin ih-
misten matkustaminen vaativat sekä maan-
tie- e˛ä rautatieliikenne˛ä. Tehokkainta 
on, jos ne täydentävät toisiaan joustavasti. 
Vielä toisen maailmansodan jä°keen yh-
teistyötä on silti jopa polii˛isin tavoi˛ein 

yrite˛y väl˛ää. Kolmostietä uudiste˛aessa 
ˆˇ�˘-luvu°la Rautatieha°litus totesi, e˛ä val-
tatietä ei saa tehdä samansuuntaisesti rau-
tatien viereen. Monet muut suunnitelmia 
kommentoineet lausunnonantajat totesi-
vat senkin, e˛ä Toijalan suuntaan oli tur-
ha tehdä uu˛a maantietä, koska sinne oli 
rautatie.175 Mielenkiintoista on niin ikään, 
e˛ä rautatieasemat ja linja-autoasemat ovat 
usein sijainneet kaukana toisistaan ennen 
ˆˇ˘˘-luvun lopu°la syntyneitä uusia matka-
keskuksia. 

Joissakin selvityksissä pääte°lään, e˛ä 
rautatieinve˜oinnit ovat o°leet Suomessa 
useimpia EU- ja OECD-maita vähäisem-
piä.176 Se ei ker˙o siitä, mikä on rautatie- ja 
maantieinve˜ointien suhde, eikä se ker˙o 
liikennemuotojen erilaisista tarpeista tai 
kustannuksista. Myös asukasmäärä ja väes-
tötiheys vaiku˛avat rautatieinve˜ointien 
mielekkyyteen. Kuvioissa ˇ ja ˆ˘ kuvataan 
tienrakennusinve˜ointien suhde˛a rau-
tatierakentamisen inve˜ointeihin vuosi-
na ˆˇ�˘–�˘ˆ�. Tode˛akoon, e˛ä väylästön 
rakentaminen kuvaa liikenneinve˜ointe-
ja vain osi˛ain, joskin se kuvannee hyvin 
väylästön uudistamista ja laajentamista. 
Liikenteeseen investoivat myös yrityk-
set, yri˛äjät ja yksityiset ihmiset. Nämä 
inve˜oinnit ovat yleensä kalustoa. Tien-
rakennukseen investointiin ˆˇ�˘-luvun 
puolivälin jä°keen alati ja kasvavasti rau-
tatierakentamista enemmän ˆˇˇ˘-luvun 
a°kuun saakka. ˆˇˇ˘-luvun alussa teiden 
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KUVIO 9 
Tieinfrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon suhde ratainvestointeihin ja ylläpitoon 1960–2013 
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Lähde: Liikennetilastollinen aikakauskirja 1960–2014; Rautatietilastot 1960–2015. Kuviosta voidaan lukea, että 1990-luvun alussa tieinfrastruktuurin rakentamiseen investoitiin noin 
kahdeksankertainen määrä verrattuna radanrakentamiseen. Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia 2000-luvun vuosina. Rahoituksen muutoksia käsitellään tarkemmin luvussa V. 

Suhteessa ratainvestointeihin 

Suhteessa kaikkiin VR:n investointeihin 

 
 
 

  
 
 

   

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
 

 

 

 

2015

rakentamiseen ja kunnossapitoon käytetyt 
inve˜oinnit olivat liki kahdeksankertaisia 
rautateiden rakentamiseen ja y°läpitoon 
nähden. On erikoista sekä vastoin uskot-
tua ja puhu˛ua, e˛ä ˆˇ�˘-luvun puolivälin 
energiakriisin jä°keen juuri tieliikenteeseen 
investoitiin enemmän eikä vähemmän. 
Tieliikenteen inve˜oinnit vähenivät ky°lä 
ˆˇ�˘-luvun alussa, mu˛a väheneminen al-
koi ennen energiakriisiä. Vuosikymmenen 
puolivälin jä°keen notkahdus pää˛yi ja tie-
määrärahojen osuus suhteessa rautateiden 
rakentamiseen a°koi jä°leen kasvaa. 

Rautatieinve˜ointien suhde tieliiken-
teen kehittämiseen paljastuu vielä epä-
edu°lisemmaksi, kun tarkaste°laan abso-
luu˛isia inve˜ointien rahamääriä (kuvio 

ˆ˘). Rautatieinvestointien määrä ilman 
kalustohankintoja väheni ˆˇ�˘-luvu°la 
sekä absoluu˛isesti e˛ä suhteessa tienra-
kennuksen liikenneinve˜ointeihin. Tämä 
vähennys voidaan vahvistaa muista selvi-
tyksistä. Valtionrautateiden osuus liiken-
teen kaikista inve˜oinneista laski ˆˇ�˘-lu-
vun a°kuvuosien ˆ� ,ˆ %:sta ˆˇ�˘-luvun alun 
ˆˆ,� %:iin.177 ˆˇ�˘-luvun puolivälissä rauta-
tierakentamisen inve˜oinnit lisääntyivät. 
Tuo°loin rakenne˛iin ensimmäinen kau-
punkirata eli M-rata Martinlaaksoon. Li-
säksi menei°lään oli paljon sähköistystöitä. 
Ratainve˜oinnit vähenivät pian uude°leen 
ja entise˜ään ˆˇˇ˘-luvun a°kuun saakka. 

Inve˜oinnit rautatieverkkoon siis vähe-
nivät autoliikenteen nopean kehityksen 
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KUVIO 10 
Tiestön ja rautateiden infrastruktuuriin käytetyt varat 1960–2012 
Miljardia euroa (vuoden 2012 rahassa) 

1,6 
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0,6 

0,4 

0,2 

0 

vuosikymmeninä. Vaikka energiakriisin ai-
koihin ˆˇ�˘-luvun puolivälissä rautatietöi-
hin käyte˛y rahamäärä hetke°lisesti kasvoi, 
ˆˇ�˘-luvu°la tieliikenteen rakentaminen 
kasvoi paljon enemmän niin rahamääräi-
sesti kuin suhtee°lisesti. Tämä seli˛ää tie-
liikenteen liki kahdeksankertaisen osuuden 
ˆˇ�˘- ja ˆˇˇ˘-luvun tai˛eessa. Sen jä°keen 
rautatierakentamisen rahamääräiset in-
ve˜oinnit kasvoivat, ja kun tieliikenteen 
rakentaminen väheni, liikennemuotojen 
osuudet tasoi˛uivat. ˆˇˇ˘-luvulta a°kaen 
rautatieinve˜ointien osuus suhteessa tie-
liikenneinve˜ointeihin kasvoi merki˛ä-
västi. Tämä on mielenkiintoista sikäli, e˛ä 
ˆˇˇ˘-luvu°la rakenne˛iin paljon moo˛ori-
teitä ja niiden määrä kaksinkertaistui. 
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Tiestö 

Rautatierakenteet 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

LIIKKUMISEN ESTE: 
AUTORIIPPUVUUS 

Työssäkäyntialueet ovat laajentuneet auto-
liikenteen ja kaupunkirakentamisen tyylin 
vuoksi. Työn, asumisen ja asioimisen väli-
matkat ovat pidentyneet. Niin ikään pen-
delöinti eli työssäkäynti oman kunnan ul-
kopuole°la on yleistynyt (kuvio ˆˆ). Näistä 
ilmiöistä käytyä keskustelua on Sep�o Lam-
pinen arvioinut.178 Yhdyskuntarakenteen 
hajautumisen ongelmana pidetään paitsi 
liikenteen kasvua ja ku°kemiseen käytetyn 
ajan lisääntymistä, myös sitä, e˛ä on entistä 
vaikeampi vähentää liikenteen saasteita ja 
muita hai˛oja sekä hi°litä ilmastonmuutos-
ta. Liikenteen sekä asuntojen lämmityksen 
ja muun huo°lon infrastruktuurin vuoksi 
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KUVIO 11 
Työssäkäynti Suomessa: kotikunnassaan työssäkäyvät ja kotikuntansa ulkopuolella työssäkäyvät 1987–2016 
miljoonaa pendelöijää 
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0,5 

Työlliset yhteensä  Asuinkunnassaan työssäkäyvät Pendelöivät 

0 
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 

yhdyskuntarakenteen hajautuminen kasvat-
taa energian kulutusta. Haja-asutusaluei°la 
ja taajamien reuna-aluei°la infrastruktuu-
rin rakentamisen ja y°läpidon kustannukset 
ovat yleensä suhtee°lisesti suurempia kuin 
tiiviimmän asutuksen aluei°la. Tiivis asu-
minen ja eritoten keskusta-asuminen pie-
nentävät tä°laisia yleisiä kuluja. Lampinen 
vii˛aa siihenkin ympäristöministeriössä 
selvite˛yyn seikkaan, e˛ä Suomessa taa-
jamissa käytetään maata asukasta kohden 
moninkertainen määrä muihin länsimaihin 
ja jopa muihin Pohjoismaihin ver˙a˛una. 

Koska kaupunkiasumisen tiivistämisel-
lä on rajansa ja kaupunkeihin olee°lisesti 
kuuluu liikkuminen ja asiointi, yhdyskun-
tarakenteen tiivistäminen voi o°la vain osa 

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

liikenteen ongelmien ratkaisua. Keskuste-
lussa onkin huomaute˛u, e˛ä korkeampi 
tulotaso merkitsee ylipäänsä korkeampaa 
kulutusta ja suurempia kasvihuonepäästöjä 
riip�uma˛a siitä, asuuko tiiviissä keskus-
tassa vai haja-asutusaluei°la. 

Tämä näkyy myös kuviosta ˆ�, josta käy 
ilmi, e˛ä pendelöiji°lä on usein muita kor-
keampi amma˛iosaaminen ja hyvä koulu-
tus. Useimmat koulutusta vaativat työpai-
kat sijaitsevat kaupungeissa, joihin ku°ku 
ympäristökunnista on kasvanut paljon. 
Vuonna ˆˇ�� Tampereen ympäristössä vain 
ˆ� prosen˛ia työssä käyneistä ku°ki töissä 
muua°la kuin asuinkunnassaan. Vuoteen 
�˘ˆ� mennessä pendelöinti oli kohonnut 
jo lähes �� prosen˛iin. Vain �� prosen˛ia 
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KUVIO 12 
Pendelöinti koulutusasteen mukaan 1987–2016 

400 000 

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 
350 000 Toinen aste / Erikoisammattikoulutusaste 
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300 000 

250 000 

200 000 

150 000 

100 000 

50 000 

Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste 
Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste 

0 
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 

Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesi-
lahden, Nokian ja Ylöjärven työssä käy-
neistä kävi työssä oman kuntansa aluee°la. 
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-
taneista vieläkin harvempi, �˘ prosen˛ia, 
työskenteli asuinkuntansa aluee°la. Pende-
löijien pisimmät työmatkat voivat o°la jopa 
kymmeniä kilometrejä. Myös Tampereen 
ja Helsingin väli°lä on säännö°lisesti ku°ke-
via työmatkalaisia. Kehitys on o°lut saman 
suuntainen esimerkiksi Turussa, Oulussa 
ja Helsingissä (kuvio ˆ�). Pendelöinti ei vä-
hene taloude°lisesti heikkoina aikoina niin 
paljon kuin muu työmatkaliikenne (kuvio 
ˆˆ ede°lä). Pendelöijien työsuhteet ovat 
vakaampia niin kuin heidän ansionsa ovat 
keskimääräistä paremmat. 

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 

Maaltamuu˛o taajamiin ja kaupunkeihin 
ˆˇ�˘- ja �˘-luvu°la oli pohjimmiltaan ratkai-
su työn puu˛eeseen. Tien rakennus ja auto-
liikenne tekivät kaupunkien tai muiden kes-
kusten ja maaseudun välise˜ä liikentee˜ä 
helpompaa ja nopeampaa. Työssäkäynti kas-
vukeskuksissa oli mahdo°lista muu˛ama˛a 
sinne. Väe˜ö lisääntyi myös kasvukeskusten 
lähikunnissa. Isojen kaupunkien ympäryspi-
täjät tarjosivat halpoja ton˛eja, mikä houkut-
teli monia muu˛amaan. Useimmat työpai-
kat sijaitsivat alueiden keskuskaupungeissa, 
ja henkilöautoi°la kuljetut työmatkat lisään-
tyivät. Väylät saa˛oivat ruuhkautua pienil-
läkin paikkakunni°la. Ongelmaa pahensi 
kaupunkien kaavoituspolitiikka, joka suosi 
henkilöauto°la ku°kemista (ks. luku VI). Suu-
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KUVIO 13 
Työssäkäynti oman kunnan ulkopuolella. 
Pendelöijien osuus työssäkävijöistä Suomessa eräissä kaupungeissa vuosina 1987–2016 
prosenttia 

Helsinki Turku Tampere  Tampereen lähiympäristö Muu Pirkanmaa Oulu Oulun ympäristö Koko maa 
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rimi˛ainen joukkoliikenteen kehi˛äminen 
aloite˛iin oikeastaan vain Helsingissä, kun 
metro- ja kaupunkiratasuunnitelmia ale˛iin 
kehi˛ää. Muissa kaupungeissa panostukset 
olivat vähäisempiä, joskin liikenteen mää-
räkin oli pienempi. Turussa ja Tamperee°la 
rata- ja raideliikenne˛ä vähenne˛iin. 

Pendelöinni°lä voi katsoa olevan luonnol-
linen kasvualustansa, koska toisi°la alueil-
la työpaikat ovat vähentyneet ja uhkaavat 
vähentyä, ja toisi°la paikkakunni°la niiden 
määrä kasvaa. Eritoten koulutetun väe˜ön 
työpaikat keski˛yvät keskuksiin. Koulu-
tuksen ja vara°lisuuden kasvu on merkin-
nyt sitäkin, e˛ä keskustaa mie°ly˛ävämpi 

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

ympäristö sekä muut uudenlaiset työn ja 
asumisen vaatimukset ovat moni°le tär-
keämpiä kuin työmatka ja siihen kuluva 
aika. Koska reuna-aluei°la ja haja-asutus-
aluei°la joukkoliikenne palvelee heikosti 
tai ei o°lenkaan, matkat tehdään henkilö-
auto°la. Toisaalta kolme seikkaa voi vai-
ku˛aa niin pendelöintiä kuin muutoinkin 
liikennemääriä vähentävästi. Kaupunki- ja 
keskusta-asumisen suosion on havai˛u kas-
vavan ja kaupunkien keskustoja on ruve˛u 
tiivistämään ja elävöi˛ämään.179 Nämä sei-
kat yhdessä joukkoliikenteen kehi˛ämisen 
kanssa voivat ehkä vähentää liikennemää-
riä tai ainakin hidastaa liikenteen kasvua. 
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Monet katsovat, e˛ä autoliikenteen väy-
lien laajentaminen kaupungeissa ei nopeuta 
eikä sujuvoita liikenne˛ä kuin lyhyeksi ai-
kaa. Tämä on johtanut kysymään, voidaan-
ko autoliikenteen väylien laajentamise°la 
ylipäätään ratkaista liikenteen ruuhkia ja 
muita ongelmia, kuten matka-ajan lisäänty-
mistä.180 Autoriip�uvuus on herkkä ja kiih-
keä yhteiskuntapolii˛inen kysymys. Alun 
perin autoistumista pide˛iin useimmiten 
myönteisenä nykyaikaistumisen ilmiönä, 
jo°la oli suuria etuja. Se liittyi elintason 
nousuun, vapauden tunteeseen ja elämän-
tavan muutokseen. 

Vaikka autoliikenne tulee varmasti ole-
maan väl˛ämätön osa yhteiskunnan toi-
mivuu˛a ja ihmisten hyvinvointia, on il-
meistä, e˛ä autoistumisen ehdoin luotu 
yhdyskuntasuunni˛elu on tiensä päässä. 
Autoriip�uvuude°la tarkoitetaan sitä, e˛ä 
henkilöauto°la ku°ku oletetaan ha°litsevaksi 
ku°kumuodoksi, minkä vuoksi autoliikenne 
asetetaan etusija°le liikenneinfrastruktuu-
rin ja yleensä kaupunkien kehi˛ämisessä. 
Näin auton käytöstä tulee joskus väl˛ämä-
tön ja usein yksilön kannalta suotuisin tapa 
liikkua, kuten Sep�o Lampinen kirjoi˛aa.181 

Monissa liikenne˛ä koskevissa tutkimuk-
sissa ja selvityksissä asiasta on keskusteltu 
ronskiin sävyyn ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen. 
Autoriip�uvuus on kaventanut liikkumis-
vaihtoehtoja. Eritoten tämä koskee joitakin 
väe˜öryhmiä, kuten lapsia, nuoria, ajokor-
ti˛omia, auto˛omia sekä eri tava°la liikun-

tarajoi˛eisia ja vanhuksia. Autoriip�uvuus 
lisää liikenneköyhyy˛ä.182 Si°lä tarkoitetaan 
liikkumisen mahdo°lisuuksien puutetta. 
Kun yhteiskuntapolitiikassa ja yhdyskunta-
suunni˛elussa on painote˛u autoistumisen 
vaatimuksia, on entise˜ään lisä˛y auton 
etuja muihin liikkumisen muotoihin näh-
den. Henkilöauto°la onkin etunsa. Vaikka 
auto on ka°lis, se on esimerkiksi perheen tai 
työporukan matkustaessa usein edu°lisempi 
kuin juna tai muu joukkoliikenne. Auto on 
joustava, koska auto°la pääsee oman reit-
tinsä ja oman aikataulunsa mukaan aivan 
kuten ennen hevose°la. Auto on pääkau-
punkiseudu°lakin usein junia nopeampi, 
jos matka ei ole radan tuntumassa. 

Teo°lisuuden synny˛ämän yhteiskunnan 
jäljiltä liikenne˛ä eli ku°kemista ja kuljet-
tamista ja ylipäänsä liikennejärje˜elmää 
on muokannut siis kaksi muita tekijöitä 
suurempaa seikkaa: teo°lisuuden raskaat 
ja hyvinvoinni°le väl˛ämä˛ömät kuljetuk-
set sekä autoistumiseen perustunut yhteis-
kuntapolitiikka ja yhdyskuntasuunni˛elu. 
Tämä on näkynyt niin liikennesuunni˛e-
lussa kuin liikennepolitiikassa ja niiden tu-
loksina väylästön rakentamisessa. Liiken-
nesuunni˛elun ja yhdyskuntasuunni˛elun 
lähtökohdat, paradigmat, ovat o°leet muut-
tumassa ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen. Suun-
ni˛elu on kuitenkin hidasta, ja päätöksien 
tekoon voi mennä vuosikymmen. Muutos 
tapahtuu hitaasti. Sen merkkejä esite°lään 
kahdessa seuraavassa luvussa. 
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Talouskasvu ja liikenne vaiku˛avat toisiin-
sa. Tilastoissa se näkyy tavaraliikenteen ja 
talouden tunnuslukujen samansuuntaisi-
na muutoksina. Viime vuosikymmenien ai-
kana tapahtunut talouden rakennemuutos 
ja siirtyminen kulutusyhteiskuntaan tai – 
kuten myös puhutaan: kohti luovan talou-
den yhteiskuntaa – on muu˛anut liiken-
netarpeita. Yhä ede°leen talouskasvu lisää 
liikenne˛ä, mu˛a muu˛aa liikennejärjes-
telmä°le asete˛uja vaatimuksia. Vanhassa 
teo°lisuusyhteiskunnassa kuljetuksia ha°lit-
sivat suuret massakuljetukset. Tuotannon 
ja kaupankäynnin muutos on merkinnyt 
sitä, e˛ä kuljetusten logistiikalta ede°lyte-
tään kykyä toimi˛aa pieniä, yksi˛äisiäkin 
kuljetuksia joustavasti ja nopeasti kulu˛a-
ja°le ja asiakkaa°le. Tämä muutos on koros-
tanut maantiekuljetusten, kuten pake˛i- ja 
kuorma-autojen, merkitystä. 

Viime vuosikymmeninä talouden me-
gatrendejä ovat o°leet markkinoiden libe-
ralisointi ja kansainvälistyminen. Tämä on 
ase˛anut uusia vaatimuksia yritysten kil-
pailukyvy°le kotimaassa ja kansainvälisesti. 
Myös kuljetusyritykset kohtaavat kansain-
välisen kilpailun. Talouselämässä koros-
te˛u kilpailun vapau˛aminen on noussut 
tärkeäksi myös liikennepolitiikassa, kun 
kilpailun lisäämise˜ä on tu°lut yksi liiken-
nepolitiikkaakin ohjaava tekijä ˆˇ˘˘-luvun 
lopulta a°kaen. Kilpailun oletetaan johta-
van parempaan suoritustasoon. Tässä lu-
vussa liikennejärje˜elmää ja sen kehitystä 

tarkaste°laan talouden ja teknologian näkö-
kulmasta. Keskeisimpinä aiheina ovat jul-
kiset inve˜oinnit, sääntely ja valvonta sekä 
yritys- ja liiketoiminta. 

TALOUDEN RAKENNEMUUTOS 
LIIKENTEESSÄ 

Liikenne on jo sinä°lään osa taloude°lis-
ta toimintaa. Liikenteen ja sitä tukevien 
toimialojen arvioidaan työ°listävän noin 
kymmenen prosen˛ia Suomen työ°lise˜ä 
työvoimasta. Niin ikään liikenteen arvioi-
daan ka˛avan noin kymmenen prosen˛ia 
Suomen bru˛okansantuo˛ee˜a.183 Liike-
elämä°le liikenne ja kuljetukset ovat sekä 
väl˛ämä˛ömyys e˛ä kustannustekijä, joka 
vaiku˛aa käytössä oleviin mahdo°lisuuksiin 
ja toiminnan kanna˛avuuteen. Tava°lisesti 
liikenne ja talous yhdistetään kuitenkin jul-
kisin varoin toteute˛uihin inve˜ointeihin. 
Tästä näkökulmasta keskeinen kysymys on, 
synny˛ääkö liikenneinfrastruktuuriin in-
ve˜oiminen talouskasvua vai luoko talous-
kasvu tarpeen liikenneinve˜oinnei°le. Ylei-
sesti todetaan, e˛ä nämä tukevat toisiaan ja 
vaiku˛avat toisiinsa. Talous ei toimi ilman 
liikenne˛ä, mu˛a liikenteeseen ei voi in-
ve˜oida eikä liikennejärje˜elmää y°läpitää 
ilman taloude°lisia voimavaroja. 

Parempi liikenneverkko alentaa kulje-
tuskustannuksia. Siten se nostaa tuo˛a-
vuu˛a ja antaa sysäyksen kansantalouden 
kasvu°le. Oletuksena on, e˛ä kuljetuskus-
tannusten laskiessa kuljetuskustannusten 
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merkitys laskee, jo°loin yritykset kykenevät 
hyödyntämään laajemma°la aluee°la olevia 
resursseja pienemmin kustannuksin. Kan-
santaloudessa on yleinen oletus, e˛ä kun 
yritysten ede°lytykset hyödyntää resursseja 
ja tavoi˛aa asiakkaita paranevat, se johtaa 
hyötyihin, kuten halvempaan hintatasoon 
tai parempiin tuo˛eisiin tai palveluihin. 
Reino Hjerp�e ja Juha Honkatukia jaot-
televat liikenneinfrastruktuurin vaiku-
tuksen kansantalouden kasvuun kolmeen 
elemen˛iin:184 

• liikenneverkot vaiku˛avat liikkumisen 
ja kuljetusten hintaan ja sitä kau˛a alu-
eiden saavute˛avuuteen; 

• saavute˛avuuden parantuminen johtaa 
liikennevirtoja ja maan hintaa muokkaa-
viin käy˛äytymis- ja kulutusmuutoksiin; 

• käy˛äytymis- ja kulutusmuutokset puo-
le˜aan näkyvät taloude°lisina hyötyinä, 
markkinoiden kasvuna ja tuo˛avuuden 
kasvuna. 

Viime vuosina on käyty keskustelua lii-
kenneinfrastruktuurin laskenna°lisesta 
korjausvelasta ja infrastruktuuri-inve˜oin-
tien taloude°lise˜a vaikutukse˜a. Etenkin 
�˘ˆ˘-luvun pitki˛yneen taantuman aikana 
keskusteltiin siitä, kanna˛aako ju°kisia hank-
keita rahoi˛aa valtion matalakorkoise°la vel-
karaha°la. Taloustieteilijä John M. Keynesin 
(ˆ���–ˆˇ��) opeista vaiku˛eensa saaneen 
näkökulman mukaan ju°kisen sektorin tulisi 
tasapaino˛aa suhdannevaihteluja ju°kisi°la 

inve˜oinnei°la juuri laskusuhdanteiden ai-
kana. Esimerkiksi seitsemäntoista OECD-
maata ka˛ava vertailu vuosilta ˆˇ��–�˘ˆ� 
osoi˛i, e˛ä tehokkaasti toteutetut ju°kiset 
inve˜oinnit lisäsivät talouskasvua sekä ly-
hye°lä e˛ä pitkä°lä aikaväli°lä. Lyhyen aika-
välin hyödyt syntyvät hankkeiden toteutus-
vaiheen työ°lisyysvaikutuksista ja kysynnän 
kasvusta. Pitkän aikavälin hyödyt ovat seu-
rausta liikenteen tehostumise˜a, kun esi-
merkiksi yritysten logistiikkakustannukset 
alenevat. Toisen keskeisen näkökulman mu-
kaan ju°kisen talouden rakentee°linen vaje 
on osoi˛anut, e˛ä ju°kinen kulutus ei kas-
vata talou˛a ainakaan rii˛ävästi, ja niinpä 
ju°kisen talouden ve°kaantuminen ja raken-
tee°lisen ke˜ävyysvajeen tai˛aminen on tär-
keämpi päämäärä.185 

Useimmiten talouden veturiksi on nos-
tettu yritystoiminta. Etenkin tuotanto-
talou˛a harjoi˛avien yritysten näkökul-
masta liikenteen olee°lisia muu˛ujia ovat 
kuljetuskustannukset sekä kuljetukseen 
kuluva aika. Suomessa kuljetusetäisyydet 
ovat usein pitkiä, asutus harvaa ja mat-
ka kansainvälisi°le markkinoi°le on pitkä. 
Nämä tekijät nostavat kuljetusten merki-
tystä kustannustekijöinä. Talouden raken-
nemuutoksen myötä nopeus, luote˛avuus 
ja täsmä°lisyys ovat aikaisempaa tärkeäm-
pi osa kuljetuspalvelua. Vanhan teo°lisuus-
yhteiskunnan aikana teo°lisuuden tavarat 
ku°kivat kulu˛aji°lekin tava°lisesti suurissa 
yksiköissä suurten varastojen kau˛a. Sit-
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Tavarankuljetusta Helsingin Uudenmaankadulla vuonna 1970. 

KUVIO 14 Henkilöautojen liikennesuorite 1980–2015 
Miljoonaa kilometriä 
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temmin on kasvanut eriytyneen, tarkasti 
suoraan peri°le kohdistetun jakelun osuus 
yhtä lai°la kuin pienten mu˛a ka°liiden eri-
koistavaroiden – kuten korkean teknolo-
gian tuo˛eiden – kulje˛aminen ylipäänsä. 
Kulutusyhteiskunnassa kuljetustarve kas-
vaa nimenomaisesti kaupungeissa. Kulje-
tustarpeiden muutokset eivät silti ole pois-
taneet perinteisen teo°lisuusyhteiskunnan 
kuljetustarve˛a, kuten �˘ˆ˘-luvun inves-
toinnit metsäteo°lisuuteen osoi˛avat. Teol-
lisuuden raskaat kuljetukset ede°leen ha°lit-
sevat kuljetusten volyymia, kuten luvussa 
IV selvitetään. 

Vaikka liikenteen kasvu on seurannut 
karkeasti bru˛okansantuo˛een kasvua, ero 
on selvin henkilöautoliikenteessä. Henkilö-
autojen liikennesuoritekin on jossakin mää-
rin samankaltainen bru˛okansantuo˛een 
kasvun kanssa, mu˛a yhteys on vaatima-
ton (kuviot ˆ� ja ˆ�). Tämä kertoo siitä, e˛ä 
suure°la osa°la suomalaisista on varaa käyt-
tää autoa mielensä mukaan riip�uma˛a ta-
louden suhdanteista. 

Sen sijaan amma˛imaisessa liikentees-
sä, kuten kuorma-autoliikenteessä, kulje-
tussuori˛een ja bru˛okansantuo˛een ke-
hityksen vastaavuus on me°ko suuri. Se on 
vieläpä vahvistunut �˘˘˘-luvu°la (kuvio 
ˆ�). Erityisesti pake˛iautojen kuljetussuo-
ri˛een kasvu kertoo siitä, e˛ä pienten, ku-
lu˛ajan tarpeisiin räätälöityjen tuote-eri-
en määrä on kasvanut. Se kuvaa tuotannon, 
markkinoinnin ja kulutustapojen muutos-

ta.186 Verkkokaupan suosion kasvaessa täl-
laiset pienkuljetukset ede°leen lisääntyvät. 
Tämä tuntuu esimerkiksi pake˛iautojen 
kuljetussuori˛een suurena kasvuna (kuvio 
ˆ�). Epäselvää on, missä määrin se vähentää 
kulu˛ajien omaa kaup�aliikenne˛ä. 

Liikenteen jatkuva kasvu on maailmanlaa-
juinen ilmiö. Se on näkynyt eritoten maan-
tei°lä ja kaupunkien kadui°la. ˆˇ˘˘-luvu°la 
talouden taantumat ovat ajoi˛ain mu˛a 
yleensä vain paika°lisesti hidastaneet kasvua 
tai joskus jopa pysäy˛äneet sen. Suomessa 
bru˛okansantuo˛een kääntyminen laskuun 
ˆˇˇ˘-luvun laman aikana näkyi myös liiken-
nesuori˛eiden notkahduksena. Liikenteen 
suori˛eet palautuivat lamaa edeltävä°le ta-
so°le vasta vuonna ˆˇˇ�. Talouden raken-
teessa tapahtuvaa muutosta kuvaa se, e˛ä 
liikennesuori˛een määrä elpyi talouskasvua 
hitaammin. ˆˇˇ˘-luvu°la voimakkaasti kas-
vaneen elektroniikkateo°lisuuden materi-
aalivir˙at ovat kevyitä mu˛a arvokkaita.187 

Viimeistään tä°löin huoma˛iin, e˛ä palve-
luyhteiskunnassa talouden kasvu ei lisää ta-
varaliikenne˛ä yhtä voimakkaasti kuin van-
hassa teo°lisuusyhteiskunnassa. 

LIIKENNEMUOTOJEN 
YHTEENSOVITTAMISEN VAIKEUS 

Se, miten liikennemuodot täydentävät toi-
siaan, eli niin sano˛u synergia, vaiku˛aa ta-
loude°lisuuteen ja tehokkuuteen. Liikenteen 
jakaminen eri ku°kumuotoihin on näkynyt 
myös ha°linnon rakenteissa. Vuoden �˘˘ˇ 
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KUVIO 15 BKT:n kehitys Suomessa 1980–2015 
Miljoonaa euroa, vuoden 2010 hinnoin 
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KUVIO 16 Kuorma-, paketti- ja linja-autojen kuljetussuorite vuosina 1980–2015 
Miljardia kilometriä 

Kuorma-autot  Pakettiautot  Linja-autot 4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Lä
hd

e:
 T

ie
til

as
to

 2
01

6,
 L

iik
en

ne
vi

ra
st

on
 ti

la
st

oj
a 

4/
20

17
. 

Lä
hd

e:
 T

ila
st

ok
es

ku
s,

 K
an

sa
nt

al
ou

de
n 

til
in

pi
to

. 

127 

0 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tie auki taivasta myöten -julkaisu ilmestyi v. 2002 liikenne- 
ja viestintäministeri Kimmo Sasin toimeksiannosta. 
Julkaisussa asetettiin syntysanat v. 2010 tapahtuneelle 
Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston 
perustamiselle. 

lop�uun saakka toimineet eri°lisvirastot, 
kuten maantieliikenne˛ä ja rautateitä hal-
linnoineet virastot, kilpailivat polii˛isista 
tukijoista, resursseista ja maakuntien päät-
täjien suosiosta. Valtakunna°linen näkökul-
ma saa˛oi pei˛yä paitsi polii˛isiin kiistoihin 
myös virastojen väliseen kilpailuun. Vaikka 
kaikki esi˛ävät tavoi˛eekseen tehokkaan 
liikennejärje˜elmän, käytännössä päätök-
siä ovat ohjanneet myös erilaiset polii˛iset 
näkökohdat ja vastakkainase˛elut.188 

Eri liikennemuotojen välinen kilpailu 
on haitannut liikennejärje˜elmän yhteen-
sovi˛amista. Erityisesti autoliikenteen ja 
yksityisautoilun nopea kasvu ase˛i tielii-
kenteen muiden liikennemuotojen kanssa 
vastakkain. Toisaalta polii˛iset tahdonil-
maukset tai inve˜oinnitkaan eivät aina siir-
rä tavaravirtoja liikennemuodosta toiseen. 
Rautateiden kuljetusten puole˜a puhut-
tiin ja suunniteltiin komiteoissa jo ˆˇ�˘- ja 
ˆˇ�˘-luvu°la, kun autoliikenteen mahdol-
lisuudet a°koivat käydä ilmeisiksi. Vaikka 
rautatei°lä kuljetetut määrät kasvoivat tu-
levinakin vuosikymmeninä, ne mene˛ivät 
suhtee°lista osuu˛aan maantei°le niin tava-
ra- kuin henkilöliikenteessä. 

Polii˛ise°la päätöksenteo°la on merkitystä, 
si°lä liikenne on valtiova°lan vahvasti sään-
telemä ala. Sääntelyn keinoihin ovat kuulu-
neet lainsäädännön tuomat muodot, kuten 
liikenneluvat, muut ala°le tuloa rajoi˛avat 
säädökset sekä tekniset määräykset. Sään-
telyä ha°litaan myös inve˜oinnei°la, väylä-
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hankkei°la ja tukipolitiika°la. Tukimuotoihin 
kuuluvat avoin tuki sekä piilotuet. Liiken-
teen valtion tuet voidaan laskea ainakin 
muutamaksi miljardiksi vuosi˛ain, joskin 
kysymys on monimutkainen. Tukipolitiik-
ka on polii˛isesti riitainen asia. Sääntely ja 
ylipäänsä liikennepolitiikka on monimut-
kaistunut, koska liikenne on alati kasvanut 
ja kuljetustarpeet moninaistuneet. 

Liikenneministeriön synty vuonna ˆˇ�˘ 
oli tavoi˛ee°linen käänne liikennepolitii-
kassa. Ku°kulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteriö lakkaute˛iin ja sen tila°le luotiin 
kaksi uu˛a ministeriötä, liikenneministeriö 
eli nykyinen liikenne- ja viestintäministeriö 
sekä työvoimaministeriö (myöh. työminis-
teriö). Työministeriö puole˜aan yhdistet-
tiin vuonna �˘˘� peruste˛uun työ- ja elin-
keinoministeriöön. Liikenneministeriön 
liikennesuunni˛eluosastossa luotiin kun-
nianhimoisia tavoi˛eita, joi°la tähdä˛iin 
siihen, e˛ä maan talous- ja yhteiskuntaelä-
män kokonaisedut ha°litsisivat liikennepo-
litiikan suunni˛elua ja päätöksentekoa.189 

Yksimielisyys siitä, mikä on valtakunnan 
etu, oli kuitenkin parhaimmi°laankin peri-
aa˛ee°linen tai kokonaan summi˛ainen. Eri 
polii˛isten puolueiden ja eturyhmien näkö-
kulmat törmäsivät ha°linnon ja päätöksen-
teon eri tasoi°la. Uudessa liikenneministe-
riössä halu˛iin suosia joukkoliikenne˛ä ja 
rautateitä, ja näitä lähtökohtia koroste˛iin 
myös vasemmistossa ja keskustapuoluees-
sa. Liikenneministeriön historiaa tutkineen 

I°kka Sep�isen mukaan vasemmiston ja kes-
kustan mielipiteet erosivat kuitenkin suh-
tautumisessa yksityisten kuorma-autoilijoi-
den tavaraliikenteeseen. Kuorma-autoilijat 
olivat keskustapuoluee°le tärkeä ryhmä, ja 
heidän äänensä kuului puolueessa.190 

Politiikan ohjelma°lisissa julistuksissa lii-
kenteen ja etenkään maantieliikenteen jat-
kuvaa kasvua ei ole pide˛y toivo˛avana. 
191Monissa Euroopan maissa halu˛iin kas-
va˛aa rautateiden kuljetusosuu˛a. Rauta-
teiden on katso˛u soveltuvan pitki°le kul-
jetusmatkoi°le. Sen sijaan lyhyi°lä matkoi°la 
suuri osa maantiekuljetuksista on se°laisia, 
joita rautateitse ei edes voida hoitaa, kuten 
Suomenkin osalta on selvite˛y.192 Saksassa 
rakenne˛iin ˆˇˇ˘-luvun a°kupuole°la rau-
tateiden ja maanteiden yhdistelmäkuljetuk-
si°le soveltuvia terminaaleja, mu˛a niiden 
merkitys jäi vähäiseksi. Yhdistelmäkuljetuk-
set osoi˛autuivat taloude°lisesti kanna˛a-
vaksi vaihtoehdoksi lähinnä yli �˘˘ kilomet-
rin matkoi°la tai joissakin erityistapauksissa, 
kuten Alpit yli˛ävässä liikenteessä.193 Myös 
Euroopan unionin tavoi˛eena on kasva˛aa 
rautateiden kuljetusosuu˛a. Tavoi˛eiden 
mukaan vuoteen �˘�˘ mennessä �˘ prosent-
tia ja vuoteen �˘�˘ mennessä yli puolet tie-
liikenteen kulje˛amasta yli �˘˘ kilometrin 
rahdista siirtyisi rautatei°le ja vesikuljetuk-
siin. Henkilöliikenteessä EU:ssa on asetet-
tu tavoi˛eeksi siirtää suurin osa keskipitkän 
matkan henkilöliikentee˜ä rautatei°le vuo-
teen �˘�˘ mennessä.194 
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LIIKENNEINFRASTRUKTUURI JA 
LIIKETOIMINNAN SIJOITTUMINEN 

Liikenneinve˜ointien perusteluissa viita-
taan liki poikkeukse˛a hankkeen talouselä-
mä°le ja yrityksi°le tuomiin etuihin. Asia on 
tieteessä mutka°lisempi, ja erilaiset lähtö-
kohdat paino˛avat erilaisia seikkoja. Yri-
tyksen sijoi˛umista kuvaavassa Alfred We-
berin ma°lissa (ˆˇ˘ˇ) teo°lisuuslaitoksen 
sijainti määräytyy kuljetuskustannusten 
perustee°la. Huomioon ote˛avia tekijöitä 
ovat asiakkaat ja raaka-aineet, mu˛a mui-
den tuotannontekijöiden, kuten työvoiman 
ja teknologian, oletetaan olevan kaikkia°la 
vapaasti saatavissa. Kuljetuskustannusten 
oletetaan olevan suorassa suhteessa kulje-
tusmatkan pituuteen ja kuljete˛avan ta-
varan painoon. Kun asiakkaiden ja raaka-
aineiden sijainti otetaan huomioon, yritys 
sijoi˛uu niin, e˛ä sen kuljetuskustannukset 
ovat mahdo°lisimman pienet. 

Weberin ma°li tulee ymmärtää ˆˇ˘˘-lu-
vun alun teo°lisuustuotannon näkökul-
masta, kun taas viime vuosikymmenien 
keskustelussa on painote˛u toiminnan kes-
ki˛ymise˜ä seuraavia etuja. Paul Krugman 
(ˆˇˇˆ) paino˛aa skaalaetujen eli kasaantu-
misetujen merkitystä (economies of scale). 
Koska suuret yksiköt ovat tava°lisesti te-
hokkaampia kuin pienet, yritykset haluavat 
ka˛aa markkina-aluee˜aan mahdo°lisim-
man suuren osan yhde˜ä toimipistee˜ä kä-
sin. Koska yrityksessä halutaan niin ikään 
mahdo°lisimman pienet kuljetuskustan-

nukset, sen on useimmiten järkevä sijoi˛ua 
sinne, missä paika°linen kysyntä on suurin. 
Kun vielä yrityskeski˛ymät houku˛elevat 
paremmin työvoimaa ja asiakkaita, yrityk-
set keski˛yvät usein tietyi°le samoi°le alu-
ei°le. Suuri yksikkökoko ja toisten yritys-
ten läheisyys tuo˛avat etuja, joiden vuoksi 
kuljetuskustannusten merkitys pienenee. 
Kuljetuskustannusten aleneminen ei siten 
väl˛ämä˛ä johda tuotannon siirtämiseen 
halvempien kustannusten aluee°le.195 

Kuljetuskustannusten lisäksi yrityksen 
sijaintiin vaiku˛avat esimerkiksi verotus, 
maan hinta, sopivan työvoiman saatavuus, 
synergiahyödyt, yrityksen liiketoimin-
tastrategia sekä yritysjohdon henkilökoh-
taiset näkemykset, kokemukset ja mieli-
kuvat eri seutujen arvostukse˜a. Lisäksi 
kaavoitus vaiku˛aa siihen, miten yritykset 
ja kotitaloudet sijoi˛uvat liikenneverkkoon 
nähden.196 Kaavoitukseen puole˜aan voivat 
vaiku˛aa paitsi perustee°liset selvitykset, 
myös monenlaiset pää˛äjien ja ääne˜äjien 
mieltymykset ja näkökannat. 

Niinpä väl˛ämä˛ä ei ole yhtä yksi˛äistä 
tekijää, joka aina määräisi yrityksen sijoi˛u-
misen ja liikenneyhteyksien suhtee˜a. Syr-
jäseudui°la yleinen kustannustaso voi o°la 
a°haisempi kuin muua°la. Se, vaiku˛avatko 
liikenneinve˜oinnit yritysten sijoi˛umiseen 
syrjäseudui°le, riip�uu siitä, au˛avatko pie-
nentyneet kuljetuskustannukset syrjäseutu-
ja hyötymään a°haisemmasta kustannusta-
sostaan. Työvoima tai maan hinta voi o°la 
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yritykse°le edu°lisempaa. Jos tä°laista etua 
ei ole, muut näkökohdat voivat o°la liike-
toiminnan kannalta määrääviä. 

Liikennepalvelujen merkitystä voidaan 
tarkaste°la myös kysynnän ja tarjonnan 
kau˛a. Tarjonnan merkitystä korostavan 
näkökulman mukaan kuljetusinfrastruk-
tuurin parannus johtaa taloude°liseen ke-
hitykseen. Esimerkiksi lentokenttä lisää 
inve˜ointeja seudu°le, koska liikenneyh-
teydet muihin keskuksiin nopeutuvat. Kul-
jetukseen tehdyt inve˜oinnit lyhentävät 
matka-aikoja ja parantavat mahdo°lisuut-
ta hyödyntää paika°lisia kilpailuetuja. Sen 
sijaan kysyntäpuolta korostavan näkökul-
man mukaan taloude°linen kehitys määrit-
telee kuljetustarpeen eli sen, kuinka paljon 
lentokentä°le on kysyntää. Se, kumpi näistä 
näkökulmista on yleisesti painavampi, ei ole 
yksiseli˛eisesti ratkaistavissa.197 Kirsi Muk-
kalan ja Hannu Tervon Länsi-Euroop�aa 
koskevan tutkimuksen mukaan syrjäisi°lä 
seudui°la markkinoiden kysyntä ei riitä len-
toyhteyksien perustamiseen. Silti olemassa 
olevat lentoyhteydet vahvistavat paika°lista 
talouden kehitystä. Sen sijaan ydinaluei°la 
paika°linen talouskasvu lisää lentoliiken-
teen yhteyksien kysyntää.198 

Liikenneväylää tai teo°lisuuslaitosta ei 
yleensä siir˙etä paikasta toiseen. Po°kuriip-
puvuus199 jäykistää muutosten tekemistä 
ja rajoi˛aa lähimpiä vaihtoehtoja. Se, e˛ä 
valtio on o˛anut keskeisen roolin liikenne-
järje˜elmän y°läpitäjänä ja kehi˛äjänä, on 

Helsingin Eteläsatama toimi tavaraliikenteen keskuksena 
aina 1980-luvulle asti, jonka jälkeen satama on ollut enää 
autolauttojen käytössä. 

luonut ja ruokkinut järje˜elmiä ja ole˛a-
muksia, joiden mukaan ju°kisia teitä ja lii-
kenneyhteyksiä pidetään y°lä ja hoidetaan 
vastaisuudessakin sama°la tava°la.200 Tehdyt 
inve˜oinnit vaiku˛avat ihmisten ja yritys-
ten käy˛äytymiseen, mi°lä puole˜aan on 
vaikutusta tulevaisuudessa tehtäviin inves-
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tointipäätöksiin. Tämä on myös syy, miksi 
liikennepolitiikan uudistuksiltakin odote-
taan pitkäjänteisyy˛ä. 

Yhdyskuntarakenteessa eli asutuksen ja 
teo°lisuuden sijoi˛umisena sekä väylästön 
laajenemisena liikenneinve˜ointien merki-
tys näkyy selvästi. Yksi perustee°lisimmista 
tämän alan pitkän aikavälin tutkimuksista 
on �or Bergerin ja Kerstin En on analyysi 
rautatieinve˜ointien vaikutukse˜a kaupun-
kien yhdyskuntarakenteeseen ja talouske-
hitykseen pitkä°lä aikaväli°lä. Tutkimuksen 
mukaan ne Ruotsin kaupungit, jotka liitet-
tiin rautatieverkkoon varhain (ˆ���–ˆ��˘), 
hyötyivät rautatieyhteyde˜ä selvästi. Ne 
teo°listuivat nopeammin ja niiden väe˜ö 
kasvoi nopeammin kuin muissa kaupungeis-
sa. Vielä ˆˇ˘˘-luvu°la nämä kaupungit säilyt-
tivät etumatkansa kaupunkeihin, jotka oli-
vat muutoin monessa suhteessa samanlaisia 
mu˛a saivat rautatieyhteyden myöhemmin. 
Inve˜oinneista a°kanut po°kuriip�uvuus oli 
itseään ruokkivaa, si°lä uudet inve˜oinnit 
kohdistuivat tava°lisesti jo enne˜ään nope-
ammin kasvaviin keskuksiin.201 

Suomessa ei ole tehty vastaavaa tutkimus-
ta, mu˛a samanlaisia vaikutuksia voidaan 
havaita tärkeiden liikenneväylien kohdal-
la. Pääkaupunkiseudun kehitys suuntau-
tui ensin rautateiden ja si˛emmin eritoten 
pääteiden suuntaisesti. Liikenneministeri-
ön ˆˇˇ˘-luvun puolivälissä tekemän arvi-
on mukaan uusien päätieyhteyksien vai-
kutus teo°lisuuden sijoi˛umiseen näkyy 

noin kymmenen vuo˛a rakentamisen jäl-
keen. Sitä vastoin kaupunkien sisääntulo- ja 
ohitusteiden sekä moo˛oriteiden vaikutus 
näkyy jo pian valmistumisen jä°keen. Sel-
vityksen mukaan yrityksi°le liikenneyhte-
yksiä tärkeimpiä tekijöitä olivat kuitenkin 
valmiit, sopivat toimitilat sekä tu˛u paik-
kakunta tai kaupunginosa. Hyvät tieyhte-
ydet nousivat vasta kolmanneksi tekijäksi, 
ja muiden liikenneyhteyksien merkitys si-
joi˛umise°le jäi vähäiseksi. 202 

Jo pe°kästään suunnitelmat voivat vai-
ku˛aa yritysten sijoi˛umiseen ja kiinteis-
töjen arvoon. Pääkaupunkia kiertävä ohi-
tustie Kehä III houku˛eli talouselämää jo 
ennen kuin se valmistui. Si°loisessa Helsin-
gin maalaiskunnassa – josta vuonna ˆˇ�� 
tuli Vantaa – suunniteltiin jo vuonna ˆˇ�� 
teo°lisuusalueita me°koisen kaukonäköisesti 
tulevan tien vaikutusaluee°le. Tiesuunnitel-
man valmistuessa pari vuo˛a myöhemmin 
monet helsinkiläiset teo°lisuuslaitokset al-
koivat valmiste°la muu˛oa edu°lise°le tont-
timaa°le hyvien ku°kuyhteyksien varteen. 
ˆˇ�˘-luvun yleiskaavassa aluee°le sijoitet-
tiin Suomen laajin teo°lisuusalue, ja seu-
raavana vuosikymmenenä ede°leen �� ̆ ˘˘ 
uu˛a työpaikkaa teo°lisuuden ja logistiikan 
palvelukseen. Ohitustien varteen suunni-
teltiin automarke˛eja jo ˆˇ�˘-luvun lopul-
la. Ensimmäiset automarketit rakenne˛iin 
poikkeusluvin ˆˇ�˘-luvu°la. Aluksi nämä 
olivat pääasiassa huonekaluliikkeitä, jotka 
siirtyivät suurempiin tiloihin. 203 
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Myös aluepolitiika°la ohjataan yritysten 
sijoi˛umista. Tämä näkökohta on paitsi ta-
loude°linen myös yhteiskuntapolii˛inen. 
Usein kyse on kuntien resursseista sekä 
kuntapäättäjien halusta tukea yritysten 
omistajia näiden suunnitelmissa. Eritoten 
tieinve˜oinnit linki˛yivät usein aluepoli-
tiikkaan. Urho Kekkonen korosti pam etis-
saan ”Onko maa°lamme mal˛ia vaurastua?” 
(ˆˇ��) ju°kisten inve˜ointien merkitystä 
Pohjois-Suomen rakentamisessa. Ju°kiset 
inve˜oinnit tähtäsivät syrjäisten luonnon-
varojen hyödyntämiseen, valtion avusta-
maan teo°listamiseen sekä vientiteo°lisuu-
den kehi˛ämiseen. Hyvät liikenneyhteydet 
olivat väl˛ämä˛ömiä. Oma lukunsa ovat 
Kainuussa aluepolii˛isista syistä ja presi-
den˛i Urho Kekkosen myötävaikutuksel-
la rakennetut ”Kekkostiet”. Nii°lä aute˛iin 
tie˛ömien taipaleiden takana asuvia ihmi-
siä tieverkon ja modernien kuljetusyhteyk-
sien piiriin. Näiden hankkeiden saamasta 
ju°kisuude˜a huolima˛a inve˜ointien pai-
nopiste oli jo siirtymässä talouselämän ja 
liikenteen keskuksiin. ˆˇ�˘-luvun puolivä-
listä a°kaen Pohjois-Suomen työ˛ömiä siir-
re˛iin etelän suuri°le siirtotyömai°le. Eri-
koista olikin, e˛ä kainuulaiset työ˛ömät 
lähete˛iin etelän siirtotyömai°le samaan 
aikaan, kun tientekoa Kainuussa jatke˛iin 
vankityövoima°la. 204 

Aluepolii˛iset näkökohdat eivät jääneet 
ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°le. Raip�aluodon siltaa 
(ˆˇˇ�) kommentoitiin hap�amasti monissa 

yhteyksissä, si°lä ˆ ˘�� metriä pitkän si°lan 
tärkeys liikenneinve˜ointien hierarkiassa 
kyseenalaiste˛iin. Se ei o°lut tieviranomais-
ten ehdo˛amien tärkeimpien hankkeiden 
joukossa.205 Toisaalta katso˛iin, e˛ä si°lan 
merkitys ˆ ̆ ˘˘–� ̆ ˘˘ saariston asukkaa°le ja 
kesämökkiläise°le on olee°linen, koska sil-
ta tukee saariston eli Raip�aluodon ja sen 
ympäristön asukkaiden mahdo°lisuuksia. 
Lista maakunna°lisesti tärkeistä, poliitikko-
jen ajamista silta-, tie- tai lentoken˛ähank-
keista on pitkä. 

Toisenlainen esimerkki talouden, lii-
kenteen ja aluepolitiikan kietoutumises-
ta on Helsingin Sanomien sate°lii˛ipaino, 
joka ava˛iin Varkauteen kesä°lä ˆˇ�˘. Uu-
den painotalon avu°la pyri˛iin ratkomaan 
tuotannon kapasitee˛iongelmia sekä edis-
tämään valtakunna°lisen lehden jakelua 
Keski- ja Itä-Suomessa. Jyväskylän ja Var-
kauden väli°lä tehty sijaintipäätös ratkesi 
jä°kimmäisen hyväksi, si°lä kaupungissa oli 
sanomalehtipaperitehdas. Kenties vähin-
tään yhtä tärkeä tekijä oli se, e˛ä lehtitalol-
le voitiin Varkaudessa saada �� miljoonan 
markan aluepolii˛inen tuki (vuoden �˘ˆ� 
rahassa ˆ�,� miljoonaa euroa 206). Se oli liki 
kymmenesosa hankkeen kustannuksista. Si-
jainnista kilpai°lee°le Jyväskylä°le olisi löy-
tynyt vain �,� miljoonaa markkaa.207 

Liikenneyhteyksien merkitystä talouselä-
mä°le ei säätele vain väylästö eli liikennerei-
tit vaan myös logistiikan kehitys. Modernin 
logistiikkajärje˜elmän peruselementit syn-
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tyivät teo°lisuuden tarpeisiin ˆˇ˘˘-luvu°la. 
Just-in-time-periaate oli tuotannon ja logis-
tiikan innovaatio, joka mahdo°listi tuotan-
non tehokkaan hajau˛amisen ja tuotannon 
eri vaiheiden lii˛ämisen yhteen ilman tar-
vikkeiden pitkäaikaista varastointia. Periaa-
te ote˛iin käy˛öön muun muassa autote-
o°lisuudessa, jossa komponen˛ien tuotanto 
hajaute˛iin eri tuotantolaitoksiin. Tehok-
kuuden kannalta oli tärkeää kulje˛aa osat 
oikeaan aikaan oikeaan paikkaan niin, e˛ä 
pääomia ei tarvinnut sitoa seisoviin varas-
toihin. Toinen tärkeä innovaatio oli vähit-
täiskaupan tarpeisiin kehi˛ynyt entistä te-
hokkaampi jakelujärje˜elmä. Sen ansiosta 
valmiit tuo˛eet siirtyvät vähi˛äismyyn-
tiin nopeasti ja tehokkaasti. 208 Tämä lii˛yy 
myös pakkaustekniikan kehi˛ymiseen ja on 
sama°la yksi keskeinen syy pakkausmuovin 
käytön yleistymiseen.209 

Logistiikan mahdo°lisuudet muokkaavat 
myös yrityksiä ja synny˛ävät uusia toimi-
aloja. Rautatiet avasivat uusia mahdo°li-
suuksia elintarviketeo°lisuude°le ˆ�˘˘-lu-
vun lopu°la ja ˆˇ˘˘-luvun a°kupuole°la. 
Helposti pilaantuvien tuo˛eiden, kuten 
liha-, maito- ja kalatuo˛eiden, markkina-
alueet laajenivat. Myöhemmin ja erityises-
ti ˆˇ�˘-luvulta yleistyneet kylmäkuljetus-
ketjut mahdo°listivat entistä suuremmat 
markkina-alueet ja muu˛ivat tuotevali-
koimia. Pakastetuo˛eet likimain syrjäyt-
tivät monet aiemmin yleiset savustetut ja 
kuivatut tuo˛eet.210 

Kuljetuskustannukset määri˛ävät yrityk-
sen sijainnin ohe°la myös markkina-alueen 
laajuu˛a. Yrityksen sijainti ja kuljetuskus-
tannukset voivat ratkaista, kuinka paljon, 
mihin hintaan ja kuinka laaja°le aluee°le 
yritys myy tuo˛eitaan. Suurin merkitys 
kuljetuskustannuksi°la on se°laisi°la toimi-
aloi°la, joissa kuljetetaan paljon painavaa 
mu˛a painoon nähden edu°lista tavaraa. 
Tä°laisia ovat esimerkiksi metsäteo°lisuu-
den puukuljetukset metsästä tehtaa°le tai 
virvoitusjuomatehtaan kuljetukset teh-
taalta kaup�oihin. Sen sijaan korkean ja-
lostusasteen tuo˛eissa kuljetuskustannus-
ten osuus on vähemmän merki˛ävä, koska 
tuo˛een hinnan määrää me°ko paljon tek-
ninen osaaminen. Suomessa logistiikkakus-
tannusten osuus yritysten liikevaihdosta on 
vaihde°lut vuosina ˆˇˇ˘–�˘ˆ� noin ˆ˘–ˆ� 
prosentin väli°lä. Kuljetuskustannusten 
osuus on o°lut pääosin a°le viisi prosen˛ia. 
(Taulukko �.) 

Logistiikkakustannukset koostuvat eri 
tekijöistä (kuvio ˆ�). Varsinaisten liiken-
teen kustannusten lisäksi suurimmat kus-
tannukset tulevat tavaran ha°linnoinnista 
kuljetusketjussa sekä tavaran käsi˛elystä 
ja varastoinnista. Kuljetuskustannuksista 
merki˛ävä osuus ovat pol˛oainekustan-
nukset. Meriliikenteessä pol˛oainekustan-
nusten osuus on jopa �˘–�� prosen˛ia alus-
tyypin mukaan. Kuorma-autoliikenteessä 
pol˛oainekustannukset ovat toiseksi suurin 
kuluerä kulje˛ajien pa°kkojen jä°keen.211 
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TAULUKKO 3 Suomessa toimivien teollisuuden ja kaupan alan yritysten logistiikka- ja kuljetuskustannukset 1990–2017 
Aikasarja vuoden 2015 hinnoin. 

Tunnusluku / vertailuvuosi 

Logistiikkakustannukset (mrd. €), teollisuus 
ja kauppa (ulkomaiset toimet mukaanluettuna) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2011 2013 2015 2017 

Logistiikkakustannukset, osuus liikevaihdosta 20,9* 18,1* 22,7* 34,6 43,8 37,9 34,5 37,8 37,0 40,3 

Kuljetuskustannukset, osuus liikevaihdosta 4,8% 4,7% 4,5% 5,0% 6,3% 4,4% 4,6% 4,4% 5,3% 4,0% 
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*Vanha laskentatapa 

KUVIO 17 Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset 2005–2017 
Painotettuna yritysten ja toimialojen liikevaihdolla 
Prosenttia liikevaihdosta 
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INFRASTRUKTUURIHANKKEET – TYÖT-
TÖMYYSTÖISTÄ TALOUSPOLITIIKAKSI 

Valtionha°linnon sisä°lä eri toimijat ovat 
tarkaste°leet liikennehankkeita eri näkö-
kulmista. Tie- ja vesirakennusha°lituksessa 
pide˛iin jo ˆˇ�˘-luvu°la maanteitä ku°ku-
väylinä, joiden tarpee°lisuus perustui liiken-
teeseen. Sen sijaan ku°kulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriössä voitiin tarkaste°la teitä 
ˆˇ�˘-luvu°le saakka myös oikeudenmukai-
suuden kannalta ja työ˛ömyystöiden tuo-
mana sosiaalisena turvana. Valtiovarainmi-
nisteriö°le autot olivat verotuksen kohde ja 
tuontitavarana myös valuu˛akysymys.212 

Työ˛ömyyden hoidossa tietöi°lä oli iso 
osa ˆˇ�˘-luvu°le saakka. Työ˛ömyysmää-
rärahoja kohdenne˛iin tiehankkeisiin eri-
tyisen paljon siksi, e˛ä tieha°linnon piirior-
ganisaation avu°la työmaita voitiin nopeasti 
järje˜ää sie°lä, missä työ˛ömyy˛ä oli. Varjo-
puolena oli se, e˛ä monet jo ennen sotiakin 
esi°lä o°leet pitkän aikavälin suunnitelmat 
hämärtyivät, kun työ˛ömyystöitä siroteltiin 
lyhytjänteisesti sinne tänne. Uusia kokonais-
valtaisia suunnitelmia ei tehty vuosikymme-
niin. Lisäksi valtiova°lan vaatimukse˜a töi-
den konee°listumista joudu˛iin hi°litsemään, 
joskus ministerin komennukse˜akin, koska 
miehi°le piti järje˜ää tekemistä. Tätä kutsut-
tiin työ˛ömyydenhoidon lapiolinjaksi. 213 

Liikenneministeriön perustaminen 
(ˆˇ�˘) kuvasi uudenlaista liikennepoli-
tiikkaa, ja se tarkoi˛i myös sitä, e˛ä lapio-
linjainen työ˛ömyydenhoito lop�ui. Lii-

kennepolitiikan päämääräksi määriteltiin 
”kuljetus-, tietoliikenne- ja liikennepalve-
lusten kysynnän tyydy˛äminen mahdol-
lisimman pienin kansantaloude°lisin ko-
konaiskustannuksin”. Tavoite˛a täydensi 
ha°lituksen kertomus vuonna ˆˇ��, jonka 
mukaan tavoi˛eena olivat ”tasa-arvoiset lii-
kennepalvelut kaiki°le”. Liikenneministeriön 
ha°linnonalan yleissuunnitelmassa vuodel-
ta ˆˇ�� ministeriön tavoi˛eeksi asete˛iin 
”liikenteen kehi˛äminen mahdo°lisimman 
pienin voimavaroin siten, e˛ä väe˜ön elin-
olot sekä tavaroiden ja palvelusten tuotan-
tomahdo°lisuudet paranevat”. 214 Tavoi˛ee-
na oli tehokas, tasapuolinen ja talouskasvua 
tukeva liikennepolitiikka. 

Taloude°lisesta suunnittelusta tuli 
ˆˇ�˘-luvulta lähtien yhä tärkeämpi osa niin 
yksityisen kuin ju°kisen sektorin johtamista. 
Tiehankekohtaisten hyötykustannuslaskel-
mien tekeminen a°koi ˆˇ�˘-luvu°la. Hank-
keiden yhteiskuntataloude°lisen tehokkuu-
den arvioinni°la on huoma˛avasti pidempi 
historia, si°lä se ulo˛uu aina ˆˇ�˘-luvun 
Yhdysvaltoihin. Suomessa väylähankkei-
den arvioinnin yhtenäiset perusteet luo-
tiin vasta ˆˇˇ˘-luvun puolivälissä. 215 Tätä 
ennen Tie- ja vesirakennusha°litus sai itse 
määrite°lä ”yhteiskuntataloude°listen kus-
tannusten” laskentaperusteet sekä hyötyjen 
ja hai˛ojen hinnoi˛eluperusteet. 216 

Uusien väylien rakentamista ei kuiten-
kaan enää pide˛y ainoana tapana vastata 
liikenteen kasvuun. Vuonna ˆˇˇˆ toinen 
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HCT-rekat ilmestyivät poikkeusluvilla ensimmäistä kertaa Suomen maanteille 2010-luvulla. Tammikuussa 2020 
lainsäädännön muutoksilla yhdistelmien suurin sallittu pituus nousi 34,5 metriin. 

parlamentaarinen liikennekomitea totesi, 
e˛eivät mitkään inve˜oinnit rii˛äneet kor-
jaamaan Länsi-Euroopan kuorma-autolii-
kenteen kasvun aiheu˛amia pu°lonkauloja. 
Vaikka Suomessa liikenneruuhkat eivät ol-
leet likimainkaan yhtä pahoja, ale˛iin myös 
Suomessa paino˛aa kuljetusten ohjausjär-
je˜elmien kehi˛ämistä. Erityisesti kiinni-
te˛iin huomiota liikenteen tehokkaamman 
organisoinnin mahdo°lisuuksiin. Näköpii-
rissä o°leita keinoja olivat muiden muassa 
kuorma-autojen tyhjänä ajon väl˛äminen 
sekä rautateiden käy˛ö yhdistelmäkulje-
tuksissa. Liikennekomitean (ˆˇˇˆ) mukaan 
tieverkon kehi˛ämishankkeiden tuli pe-
rustua hankekohtaiseen yhteiskuntatalou-
de°liseen kanna˛avuusarvioon. Hyödyiksi 

laske˛iin säästöt kuljetuskustannuksissa, 
ajassa, onne˛omuuksissa ja yhteiskunnan 
tilassa. Lisäksi oli ote˛ava huomioon kau-
punki-, alue- ja yhdyskuntarakenteen ehey-
tyminen.217 

Liikennejärje˜elmäaja˛elu ja liikenne-
järje˜elmäsuunni˛elu syntyivät, kun eri 
liikennemuotojen kattavaa koordinoin-
tia halu˛iin vahvistaa ˆˇ�˘-luvulta a°ka-
en. Koska eri°liset väylävirastot kilpailivat 
määrärahoista, liikenneministeriö halusi 
yhtenäiset laskelmat, joiden avu°la viras-
tojen ehdotuksia voitaisiin vertai°la. Väy-
lähankkeiden hankearvioinnin yhtenäi-
set perusteet luotiin liikenneministeriön 
ase˛amassa työryhmässä vuonna ˆˇˇ� ja 
vahvistettiin ministeriön päätökse°lä.218 
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�˘˘˘-luvu°la liikennejärje˜elmä ymmär-
re˛iin alan ha°linnossa jo laajasti: 

Lii°ennejärje�elmä koostuu lii°enneinf-
ra�ruktuu˜ista, lii°ennevälineistä, lii°en-
tees�ä olevista ihmisistä ja kuljete˛a˙ista ta-
ˇaroista ja näihin lii˛yvistä sää�öksistä ja 
organisaatioista. Lii°enne�olitii°a˝a tarkoi-
tetaan kai°kia ede˝ä maini˛uihin lii°enne-
järje�elmän osatekijöihin kohdistuvia toi-
mia, joi˝a edistetään maan kilpailukykyä ja 
elinkeinoeläˆän menestymistä sekä y˝äpi-
detään kansalaisten hyvinvointia. Lii°enne-
politii°ka ja lii°ennejärje�elmä kytkeytyvät 
tii˙iisti yhteiskunnan muihin toimintoihin, 
e˜ityisesti alue- ja yhdyskuntarakenteen ke-
hi˛äˆiseen. 219 

�˘ˆ˘-luvu°la valtakunna°linen liikenne-
verkko tode˛iin rakennetun väylästöltään 
pääosin valmiiksi. Vielä ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-lu-
vu°la ongelmana eivät o°leet vain huonot 
tiet vaan myös syrjäseutujen kylät ja talot, 
joi°le ei johtanut kunno°lista tietä. Si˛em-
min ongelmaksi on tu°lut tieverkon y°läpito 
harvaanasutu°la maaseudu°la. Kun väyläs-
töä on pääosin pidetty valmiina, liiken-
neinve˜oinnit ovat kohdentuneet pu°lon-
kauloihin ja muihin sujuvuu˛a hai˛aaviin 
tekijöihin sekä esimerkiksi terminaaleihin. 
Myös jo vanha käsitys väylistä yhdenlaisina 
infrakäytävinä vakiintui ja vahvistui: 

Maantiet ja ra�at ˘oidaan nä�dä infra-
käytä˙inä, joiden ˇa�e˝e ˘oidaan sijoi˛aa 
yhteiskunnan toiminnan kannalta merkit-

tä˙ää infra�ruktuu˜ia. Maantielaki, rata-
laki ja ˘iestintäˆarkkinalaki ma�do˝ista-
ˇat sä�kö- ja telekaapeleiden sijoi˛aˆisen 
maanteiden ˇarsille. Tienpitäjän luvalla 
tiealuee˝e ˘oidaan sijoi˛aa sä�köjohtoja ja 
-kaapeleita, telekaapeleita, maakaasuput-
kia, kaukoläˆpöputkia, ˇesi- ja ˘ieˆä˜i-
putkia, biokaasuputkistoja ja tuulimy˝yjen 
putkistoja.220 

Liikennepolitiikan keinot ovat uudistu-
neet. Perinteisesti liikennepolitiikassa keski-
ty˛iin liikenneinfrastruktuurin ja liikenne-
olosuhteiden parantamiseen. �˘˘˘-luvu°la 
monet yhteiskuntapolii˛iset tavoi˛eet ovat 
tu°leet osaksi liikennepolitiikkaa. Näitä ovat 
muiden muassa ympäristönsuojelu ja asu-
mismukavuus. Liikenteen kustannuksiin ja 
ympäristöhai˛oihin pyritään vaiku˛amaan 
myös muutoin kuin perinteisin liikennepo-
litiikan keinoin. Liikennepolii˛isen selonte-
on (�˘ˆ�) mukaan 

tietoisuus yhteiskunnan raja˝isista resurs-
seista, ympä˜istö- ja tehokkuusaja˛elu sekä 
tieto- ja ˘iestintäteknologian kehi˛yminen 
ovat a˙anneet kokonaan uusia ma�do˝i-
suuksia fyysisen lii°kumistarpeen ˇä�entä-
miseksi. 

Esimerkiksi yhdyskuntarakenteen tiivis-
tämisen ja etätyömahdo°lisuuksien yleisty-
misen uskotaan pienentävän kuljetustarvet-
ta. Vaikka hajanaisen rakenteen ongelmat 
on tiedoste˛u ja niitä on vastuste˛ukin, lii-
kenne- ja yhteiskuntasuunni˛elussa ajatus-
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Tien kaivuuta työttömyystöillä vuonna 1953. 

tapa on lyönyt itsensä läpi viime vuosikym-
meninä. Uusin keinoin uskotaan voitavan 
edistää yleisiä liikennepolii˛isia tavoi˛eita 
yhtä lai°la kuin ympäristö ja ilmastopoliit-
tisia tavoi˛eita. 

Liikennepolitiikan ongelmana on jo pit-
kään pide˛y suunnitelma°lisuuden puut-
tumista. Ha°litusohjelmissa liikennepoli-
tiikka a°koi korostua vasta ˆˇˇ˘-luvu°la, 
jo°loin ylipäänsä ha°litusohjelmat muu˛ui-
vat yksityiskohtaisemmiksi. Syynä liiken-
nepolitiikan korostumiseen on Euroopan 
yhdentymiskehityksen vaatimat uudet lait 
ja käytännöt. Muutos näkyi se°keästi Esko 
Ahon ha°lituksessa (ˆˇˇˆ–ˆˇˇ�) ja Paavo 
Lip�osen ha°lituksissa (ˆˇˇ�–ˆˇˇˇ, ˆˇˇˇ– 
�˘˘�).221 Si˛emmin liikennepolitiikkaa lin-

ja˛iin vuosien �˘˘� ja �˘ˆ� liikennepolii˛i-
sissa selonteoissa. Liikenneinfrastruktuurin 
kehi˛ämise°le ei kuitenkaan ole luotu pit-
känajan inve˜ointiohjelmaa. Liikenneviras-
to totesi selvityksessään vielä vuonna �˘ˆ�, 
e˛ä ”Suomessa ei nykyisin ole valtakunnal-
lista liikennejärje˜elmää kokonaisuutena 
linjaavaa pitkäjänteistä instrumen˛ia”.222 

Parlamentaarinen liikennetyöryhmä 
(�˘ˆ� ) ehdo˛i ˆ�-vuotisen valtakunna°li-
sen liikennejärje˜elmäsuunni˛elun laati-
mista. Ma°lia oli hae˛u Ruotsista. Suun-
ni˛elusta tulisi ru°laava ja jatkuva prosessi, 
jo°loin suunnitelmaa voitaisiin laatia hal-
lituskausien yli pitkäjänni˛eisesti. Ensim-
mäinen valtakunna°linen liikennejärje˜el-
mäsuunnitelma oli tarkoitus laatia kaude°le 
�˘�˘–�˘�ˆ. Työryhmän mukaan ”liiken-
neverkkoa tulee kunnossapitää ja kehit-
tää pitkäjänni˛eisesti ja johdonmukaisesti 
vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalais-
ten muu˛uviin tarpeisiin kansainväliset 
haasteet ja mahdo°lisuudet huomioiden”. 
Tehokkainta mietinnön mukaan on koh-
dentaa inve˜oinnit (korjausvelan poistami-
nen) eniten liikennöidyi°le pääväyli°le, joi°la 
myös kuluminen on nopeinta.223 

Mar˙askuussa �˘ˆ� pääte˛iin maantei-
den ja rautateiden pääväylistä ja niiden 
palvelutasosta. Vi°kkaasti liikennöidyt 
pääväylät yhdistävät muun muassa maa-
kuntakeskuksia ja tarjoavat nopeimmat ja 
parhaiten kunnossapidetyt yhteydet. Jaot-
telun perustelujen mukaan pääväyli°lä ta-
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voite°laan elinkeinoelämän kilpailukyvyn 
parantamista koko Suomessa. Pääväylät 
parantavat liikenteen sujuvuu˛a, täsmäl-
lisyy˛ä ja alentavat kuljetuskustannuksia. 
Sen sijaan kuljetusnopeuksiin nii°lä ei ole 
merki˛ävää vaikutusta. Pääväylien katso-
taan myös tasoi˛avan aluee°lisia eroja, kos-
ka reuna-alueet saavat paremmat yhteydet 
keskuksiin. Lisäksi väylät kytkeytyvät muun 
muassa u°komaankaupan satamiin.224 

Kaikkiaan liikennepolitiikassa voidaan 
nähdä yksi suuri linja: yksi˛äisiä hankkei-
ta koskevista päätöksistä on menty kohti 
suunnitelma°lisia ja laajoja hankekokonai-
suuksia. Liikennepolitiikkaan ovat yhdis-
tyneet monet muut yhteiskuntapolitiikan 
tavoi˛eet, kuten tuonnempana luvussa VI 
käsiteltävät ympäristökysymykset ja kau-
punkisuunni˛elun uudet linjaukset. Van-
hastaan tavanomaise°la, siltarumpupo-
litiikaksi haukutu°la ja yli puoluerajojen 
suositu°la näkökohda°la on voitu pää˛ää 
pienistäkin inve˜oinneista. Maakuntien 
lähetystöt vierailivat erityisesti liikenne- ja 
valtiovarainvaliokunnissa. Tiealoi˛eet oli-
vat vuosikymmeniä suosituimpia kansan-
edustajien aloi˛eita. Vuonna ˆˇ�˘, jo°loin 
erilaisia tiealoi˛eita oli suhtee°lisesti eni-
ten, niitä oli viidennes kaikista raha-asiai-
naloi˛eista.225 Si˛emmin keskusha°linnon 
rooli on o°lut itsenäisempi. Ha°linto voi to-
teu˛aa hankkeita vuotuisten määrärahojen 
pui˛eissa. Suuret väylähankkeet ovat edel-
leen polii˛isen päätöksen asia. 

GLOBALISAATIO LIIKENTEESSÄ 

Taloushistoria tuntee useita globalisaation 
vaiheita, joista viimeisin a°koi ˆˇ�˘-luvu°la. 
Toisen maailmansodan jä°keisiä vuosikym-
meniä leimannut protektionistinen talous-
politiikka väistyi kasvavan kansainvälisen 
kaupan tieltä. Myös Suomi a°lekirjoi˛i Eu-
roopan talousyhteisön EEC:n vapaakaup-
pasopimuksen vuonna ˆˇ��.226 Globali-
saation myötä kansainvälinen kaup�a on 
kasvanut sekä monikansa°liset tuotanto-
ketjut eri maissa ovat vahvistuneet. Yritys-
ten kansainvälistyminen tarkoi˛aa paitsi 
yrityksen u°komaankaupan kasvua myös 
yritysten oman toiminnan, kuten tuotan-
non ja toimipaikkojen, ulo˛umista useisiin 
eri maihin. Usein suuret monikansa°liset 
yritykset erikoistuvat ha°linnoimaan liike-
toimintaa. Ne sovi˛avat yhteen eri puoli°la 
maailmaa alihankintana tuotetut palaset ja 
myyvät ne ede°leen globaalei°la markkinoil-
la. ˆˇˇ˘-luvun laman ja vuoden �˘˘� ÿnans-
sikriisin välisenä aikana suomalaisten yhti-
öiden u°komai°la toimivien tytäryhtiöiden 
osuus yritysten liikevaihdosta kasvoi noin 
�˘ prosentista lähes �� prosen˛iin.227 

Kansainvälisen talouden sääntelyä on 
yhdenmukaiste˛u ja kilpailua rajoi˛avaa 
kansa°lista sääntelyä on pure˛u kansainvä-
lisin sopimuksin. Tavoi˛eena on ihmisten 
ja tavaran vapaa liikkuminen, mikä vaatii 
kilpailun sääntöjen yhdenmukaistamista. 
�˘˘˘-luvu°la suurin osa liikenteen säädös-
pohjasta on tu°lut EU:n päätöksistä ja kan-
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OnniBus toi uuden hinnoittelujärjestelmän bussiliikenteeseen, jollainen sittemmin otettiin käyttöön myös VR:llä. 

sainvälisistä yhteistyöjärje˜öistä.228 Näyt-
tävimmin uusien yri˛äjien markkinoi°le 
pääsyn ja kilpailun e˜eitä on pure˛u aikai-
semmin tiukasti sääde°lyi°lä ja monopolien 
suojaami°la sektorei°la, kuten teleliiketoi-
minnassa ja rautatieliikenteessä. Kilpailun 
avaamise°la on kaiketi aina vastustajansa, 
mu˛a Euroopan yhdentymise°lä ja yhteis-
markkina-aluee°la arvioidaan o°leen myön-
teinen vaikutus talouden kasvuun. 

Myös kuljetustoiminnan kotimaista sään-
telyä on pure˛u ja siir˙y˛y kansainvälisiin 
pelisääntöihin. Sääntelyn keinoja olivat lii-
kenneluvat ja taksanvahvistus sekä auton 
rakenne˛a koskevat tekniset säädökset. 

Sääntely°lä on rajoite˛u kilpailua, mu˛a 
sääntely on palve°lut myös turva°lisuu˛a ja 
liiketoiminnan lainmukaisuu˛a. Keskuste-
lu markkinoiden vapauden ja ju°kisen sään-
telyn suhtee˜a yhtä lai°la kuin yksityisen ja 
ju°kisen intressin välise˜ä tasapainosta on 
monipolvinen ja pitkä.229 

Kuorma-autoliikenteen a°kuaikoina 
ˆˇ˘˘-luvun alussa sääntelyä ei o°lut. Ala°la 
toimi˛iin vi°lin lännen ma°liin, niin kuin 
kansanomaisesti voidaan sanoa. Liikennöit-
sijät itse tekivät aloi˛een lupajärje˜elmän 
perustamise˜a. Liikennöitsijät halusivat ra-
joi˛aa uusien tulokkaiden pääsyä markki-
noi°le. Rajoituksia kanna˛avien perusteena 
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oli se, e˛ä tulokkaiden usein lyhytjänteinen 
toiminta esti pitkäjänteisen toiminnan ke-
hi˛ämistä. ˆˇ�˘-luvu°la autoilijat sido˛iin 
tarveharkintaisin liikenneluvin asemapaik-
kakunni°leen. 

Toinen kilpailua rajoi˛ava tekijä oli yh-
tenäinen hinnoi˛elujärje˜elmä. Linja-au-
toliikenne˛ä koordinoinut Matkahuolto 
suostu˛eli liikennöitsijät nouda˛amaan 
Matkahuo°lon omaa yhtenäistä hinnoi˛e-
lua. Käytännössä tämä ei o°lut itse˜äänsel-
vyys, si°lä yri˛äjät saa˛oivat lastata auto-
ja ohi toimiston. Yhtenäisen hinnoi˛elun 
merkitys oli siinä, e˛ä yhde˜ä varauspis-
teestä voitiin ostaa lip�u mihin tahan-
sa vuoroon. Lipunmyynnin täytyi toimia 
vaihtoyhteyksi°lekin, vaikka sähköisiä va-
rausjärje˜elmiä ei o°lut olemassa. Yhte-
näisen hinnoi˛elun avu°la toimisto saa˛oi 
laskea eri yhteysvälien hinnat, koota liput 
matkalip�uvihoksi ja tili˛ää matkat liiken-
nöitsijöi°le. Yhteisen järje˜elmän luominen 
oli tärkeää, koska maassa oli paljon pieniä 
liikennöitsijöitä. Toisaalta, yhtenäishinnoit-
telua pide˛iin reiluna toimintatapana.230 

Nykyisen käsityksen mukaan yhtenäinen 
hinnoi˛elujärje˜elmä vääristää kilpailua ja 
toimialan markkinaehtoista kehitystä. 

Liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden vapaut-
taminen kuvastaa alan kasvua ja toiminnan 
laajentumista. ˆˇ�˘-luvulta a°kaen sa°li˛iin 
kuorma-autoyri˛äjän autojen ajo naapuri-
kuntiin. Tilapäinen vapaa ajo oman läänin 
rajojen sisä°lä tuli mahdo°liseksi ˆˇ�˘-luvun 

lop�uun mennessä. Si˛en sa°li˛iin tilapäi-
nen ajo naapurilääneihin ja jopa niiden ta-
kaisiin lääneihin. Liikenneministeriön virka-
miesjohto ajoi liberaalimpaa lupapolitiikkaa 
jo ˆˇ�˘-luvu°la, mu˛a kuljetusyri˛äjät vas-
tustivat sitä. Kuljetusyri˛äjien vastustus lu-
papolitiikan vapau˛amista vastaan johti sii-
hen, e˛ä asia politisoitui. Yri˛äjät pe°käsivät 
ministeriön ajavan valtion liikelaitosten, eri-
tyisesti Valtionrautateiden ja Pohjolan Lii-
kenteen, etuja. Pe°ko ei o°lut aivan perustee-
ton, si°lä vasemmistopuolueet puolustivat 
valtion liiketoimintaa. Valtionrautateiden 
kevää°lä ˆˇ�˘ hakemat koko valtakunnan 
ka˛amat tilausliikenneluvat herä˛ivät kes-
kustan ja oikeiston kansanedustajat. Asian 
polii˛isuu˛a terästi se, e˛ä ku°kulaitosten 
ja yleisten töiden ministeri tai liikennemi-
nisteri oli vuode˜a ˆˇ�� kansanrintamahal-
litusten lop�uun eli ˆˇ�˘-luvun ensivuosiin 
saakka useimmiten vasemmistosta, vieläpä 
kansandemokraateista ja kommunisteista.231 

Valtion liikelaitoksen pelä˛iin po°kevan hin-
toja ja kaap�aavan kuljetuksia yksityisiltä 
yri˛äjiltä. Koska liikenneministeriö°lä oli 
polii˛inen, ”kommunismin leima”, sen toi-
milupapolitiikan tausta°la nähtiin vasem-
miston pyrkimys luoda markkinoi°le ylivoi-
mainen valtion omistama kuljetusliike.232 

Liikennelupajärje˜elmän uudistaminen 
ja liberalisointi eteni toivo˛ua hitaammin. 
ˆˇ�˘-luvun alussa liikennelupa-alueet laa-
jenivat ensin läänin kokoisiksi ja lopulta 
vuosikymmenen lopu°la kaikkien tilauslii-
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kennelupien liikennealueeksi tuli koko maa. 
Vuoden ˆˇˇˆ liikennelupauudistus mu°listi 
lupakäytännön. Tä°löin siir˙y˛iin tarvehar-
kintaise˜a lupakäytännöstä yleisiin lupaeh-
toihin. Etujärje˜öiltä ei enää pyyde˛y lau-
suntoja, eikä luvanhakijan tarvinnut osoi˛aa 
liikennetarve˛a. Uudet kriteerit lii˛yivät 
hakijalta vaadi˛avaan vakavaraisuuteen ja 
yleiseen soveltuvuuteen kuljetusala°le. Vas-
taisuudessa kaikki vaatimukset täy˛ävät ta-
hot saivat luvan toiminna°leen.233 

Myös linja-autoliikenteen pelisäännöt 
uusi˛iin uuden joukkoliikennelain myötä 
vuonna �˘˘ˇ. Kaikki lupaehdot täy˛ävät 
yritykset saavat liikenneluvan, ja yri˛ä-
jät saavat avata reitin haluama°leen välil-
le. Palvelut toteutetaan markkinaehtoisesti 
eli liikennöitsijät toimivat oma°la riski°lään. 
Yri˛äjiä ei tueta niin kuin ennen. Kuiten-
kin valtio ja kunnat voivat ostaa liikennöit-
sijöiltä palvelun se°laise°le yhteyde°le, jota 
liikennöitsijä ei muutoin aja. Tä°laisessa so-
pimusliikenteessä viranomainen voi määrä-
tä matkalipun hinnan. Kulu˛aji°le kilpailun 
merkitys näkyi pian linja-autoliikenteessä. 
Lip�ujen hinnat laskivat kaukoliikenteessä 
ja matkustajamäärät kasvoivat.234 Sama laki 
koskee myös junaliikenne˛ä, mu˛a junalii-
kenteessä suoran kilpailun odotetaan a°ka-
van toimia vasta �˘�˘-luvu°la. 

Taksiliikenne avautui kilpailu°le heinä-
kuussa �˘ˆ . Aiemmin vahvan sääntelyn 
vapau˛aminen on o°lut esi°lä aina ˆˇˇ˘-lu-
vun taitteesta a°kaen. Samaan aikaan 

(ˆˇˇ�–�˘ˆ�) valtion ja kuntien ju°kiseen 
liikenteeseen käy˛ämä rahamäärä on kas-
vanut huoma˛avasti. Vuonna �˘ˆ� ju°kisen 
liikenteen rahoitukse˜a puolet kohdistui 
linja-autoliikenteeseen mu˛a lähes yhtä 
paljon, noin �� prosen˛ia, taksiliikentee-
seen. Taksikilpailua puolustavien mukaan 
kilpailu alentaa hintoja liikenneturva°li-
suuden kärsimä˛ä. Sääntelyn puolustajat 
ennustivat hintojen nousevan ruuhkahuip-
puina ja palvelutason heikkenevän.235 

OSAKSI EUROOPPALAISTA 
LIIKENNEPOLITIIKKAA 

Kilpailua ja liiketoimintaa rajoittavien 
sääntöjen vähentäminen liikenneala°la on 
kansainvälinen ilmiö, kuten muutkin mark-
kinatalouden mekanismeja vahvistavat toi-
met. Liikenteen liberalisoinnin juuria voi-
daan etsiä eritoten Yhdysva°loista, missä 
ˆˇ�˘-luvu°la omaksutun liberaalin liiken-
nepolitiikan ajateltiin kiihdy˛ävän talous-
kasvua. Ajatuksena oli, e˛ä kun kilpailu las-
kee kuljetusten hintoja, vaikutus heijastuu 
tavaroiden hintoihin ja siten hi°litsee yleistä 
hintojen nousua eli in aatiota. In aatio oli 
tuo°loin tava°linen talouspolitiikan ongel-
ma monissa maissa.236 

Euroopassakin liikennepolitiikka on yh-
distynyt kaup�a- ja talouspolitiikkaan, si°lä 
yksi Euroopan yhdentymisen tavoite on o°lut 
poistaa kaupankäynnin e˜eitä ja helpo˛aa 
valtioiden rajat yli˛ävää tavaraliikenne˛ä. 
Richard Vahrenkamp on kuitenkin toden-
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nut, e˛ä vuonna ˆˇ�� solmitun EEC-sopi-
muksen markkinaehtoisuuden korostus oli 
ristiriidassa yksi˛äisten jäsenmaiden liiken-
nepolitiikan kanssa. Amma˛imainen liiken-
nöinti oli tarkasti säännelty ja pysyi se°laise-
na pitkään.237 Vaikka vapaa markkinatalous 
oli periaa˛ee°linen ihanne, käytännö°lisiä 
ratkaisuja hai˛asivat monenlaiset ristirii-
taiset edut. Myönteinen suhtautuminen 
markkinatalouteen tulee nähdä myös osana 
kylmän sodan maailmaa. Vapaa markkinata-
lous ja yri˛äjyys ero˛ivat läntiset markkina-
talousdemokratiat sosialistisista maista, jois-
sa talous oli keskite˛y valtion ohjaukseen. 
Tä°lä oli polii˛inen ja ideologinen viesti. 

Toisaalta EU:n ja sen edeltäjien tavoit-
teetkaan eivät o°leet aina selvät. Tavoi˛eis-
sa keskeistä oli kansainvälinen, valtioiden 
rajat yli˛ävä liikenne. Kotimaan sisäistä 
kuljetustoimintaa jäsenmaat toivoivat voi-
vansa sääde°lä niin kuin halusivat. Kansain-
välisen ja kansa°lisen kilpailun säätäminen 
eri tava°la oli ristiriitaista ja jo lähtökohtai-
sesti söi kilpailutukse°la tavoiteltuja etuja. 
Tutkimuksessa on kiinnite˛y huomiota sii-
hen ristiriitaan, e˛ä vastoin Rooman pe-
russopimusta (ˆˇ��) EU:ssa ei kuljetusalan 
vapau˛amisessa ede˛y ensimmäisinä vuo-
sikymmeninä o°lenkaan. Sen sijaan meren-
kulussa ja ilmailussa markkinaehtoisuuden 
toteu˛aminen ja säännösten yhtenäistämi-
nen toteute˛iin nopeasti. On paradoksaa-
lista, e˛ä niistä ei kuitenkaan o°lut Rooman 
sopimuksessa juuri muuta mainintaa kuin 

periaa˛ee°linen toteamus, e˛ä niistä sovi-
taan erikseen.238 

Kuorma-autoja koskevat säädökset olivat 
suhtee°lisen help�o yhtenäistää – ainakin, 
jos asiaa vertasi valtio°lisina monopoleina 
toimineisiin rautateihin.239 Sen sijaan kansal-
lisiin monopoleihin talousyhteisö suhtautui 
ymmärtävästi aina ˆˇ�˘-luvun puoliväliin 
saakka. David Parkerin mukaan vasta yh-
teismarkkina-alueen luomiseen tähdännyt 
Euroopan yhtenäisasiakirja (Single Europe-
an Act) vuodelta ˆˇ�� käänsi politiikan kan-
sa°lisia monopoleja vastaan.240 Tämä asiakir-
ja syntyi vasta, kun Euroopan parlamen˛i 
(si°loinen EEC) haastoi ministerineuvos-
tonsa Euroopan unionin tuomioistuimeen 
vuonna ˆˇ��. Syynä oli juuri kaupan vapaut-
taminen ja liiketaloude°lisen kilpailun yhte-
näiset mahdo°lisuudet, joi°le liikenneasioissa 
ei parlamentin kanteen mukaan o°lut tehty 
mitään. Tuomioistuin ratkaisi asian parla-
mentin hyväksi toteama°la, e˛ä vapaa kaup-
pa ja kilpailu eivät voi toteutua, jos liiken-
teen palvelut eivät tue niitä. 241 

Suomessa seurattiin Euroopan integ-
raatiokehityksen linjoja jo ˆˇ�˘-luvu°la 
eli ennen vuonna ˆˇˇ� toteutunu˛a EU-
jäsenyy˛ä. Euroop�alaisten käytänteiden 
omaksumista pidettiin luontevana osa-
na maan taloude°lista länsi-integraatiota, 
vaikka tiukemmasta liittymisestä integ-
raatiokehitykseen ei o°lut suunnitelmia. 
Euroopan tieliikenteen harmonisointi ja 
vapau˛aminen a°koivat Euroopan liiken-
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neministerikonferenssissa (CEMT). EY:n 
liikenneministerineuvosto pää˛i vuonna 
ˆˇ�� vapau˛aa sisäiset tavaran- ja henki-
lökuljetusmarkkinat kaikista määrä°lisistä 
rajoituksista vuoteen ˆˇˇ� mennessä. Ta-
varankuljetus toisen jäsenmaan sisä°lä a°koi 
kiintiönvaraisena heinäkuussa ˆˇˇ˘. 

KARTTA 8 Suomen TEN-T-verkosto 

Suomessa ennakoitiin kilpailun ulo˛uvan 
yhä laajemma°le.242 Vuonna ˆˇˇˆ mietintön-
sä jä˛äneen toisen parlamentaarisen liiken-
nekomitean mukaan kehityksen suunta sopi 
Suome°le hyvin: 

Suomen teo˝isuuden ja kaupan kilpailu-
kyvyn säily˛äˆiseksi on ˇäl˛äˆätöntä, e˛ä 

TEN-T-verkosto koostuu kahdesta tasosta: vuoteen 2030 mennessä rakennettavasta ydinverkosta (core network, vas. kartta) ja 
vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta (comprehensive network, oik. kartta). 
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Suomi osa˝istuu kai°kien lii°enneˆuotojen 
pii˜is�ä syntymäs�ä oleviin laajeˆpiin eu-
roo�palaisiin lii°enneˆarkkinoihin. Osa˝is-
tumisen on tapa�du˛a˙a yhdenvertaiselta 
pohjalta, ja Suomen lii°enne-elinkeinon tulee 
pyrkiä hyö�yntäˆään ne edut, jotka ma�-
do˝isimˆan laajaˆi˛ainen osa˝istuminen 
kansainväliseen lii°enteeseen tarjoaa.243 

Komitea kiirehti liikenne-elinkeinoja 
hai˛aavien verotukse°listen ja ha°linno°lis-
ten jä°keenjääneisyyksien korjaamista. ”Jäl-
keenjääneisyyksi°lä” tarkoite˛iin kilpailun 
vapau˛a ja markkinaehtoista yri˛ämistä 
hai˛aavaa säännöstöä. Komitea ymmärsi 
hyvin, e˛ä muutos olisi kivulias. 

Täˆä kilpailu kohdistuu ˘oimakkaim-
min tiheimˆin asutui˝e aluei˝eˆˆe. Jo˛a 
kotimarkkinateo˝isuuteˆˆe ja kau�paˆ-
me pystyy ˇa�aaˆaan tä�än kilpailuun, 
joutuu se luopumaan logististen palvelujen 
keskimääräise�ä hinnoi˛elusta. Täˆä te�-
ˇehdy˛ää toimitustiheysvaatimuksia ja to-
dennäköisesti ˇä�entää kuljetustapa�tumien 
määrää.244 

Liberalisointia myös vastuste˛iin niin lii-
kenneministeriön sisä°lä kuin liikenneyri˛ä-
jien keskuudessa. Silti vuonna ˆˇˇ� Suomen 
EU-jäsenyyden toteutuessa lainsäädäntö oli 
jo suurelta osin unionin ma°lin mukainen.245 

Suomi oli myös ensimmäisten joukossa ot-
tamassa käy˛öön uu˛a Euroopan laajuista 
lupajärje˜elmää. U°komaanlupia lukuun 

o˛ama˛a kaikkien lupien liikennealueiksi 
tuli koko Suomi. Joidenkin kuljetusten osal-
ta sa°li˛iin u°komaiset lähialueetkin.246 

Liiketoiminnan liberalisointia on sit-
temmin jatke˛u. Vuonna ˆˇˇˇ esite˛iin 
tavaraliikennelain muutosta, joka olisi va-
pau˛anut a°le � �˘˘ kg:n ajoneuvot sekä 
liikennetraktorit liikenneluvasta. Suomen 
Kuorma-autolii˛o – si˛emmin Suomen 
Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry – kampan-
joi voimakkaasti esitystä vastaan. Vuonna 
�˘˘� voimaan tu°leen lain mukaan tava-
rankuljetus liikennetraktori°la ja yli ˆ �˘˘ 
kg:n ajoneuvoi°la jäi luvanvaraisiksi. Myös 
työaikalainsäädännön muutos pelo˛i yrit-
täjiä. Komissio esi˛i vuonna ˆˇˇ� tieliiken-
teen työaikadirektiivin muutosta, jonka 
mukaan ajoneuvon lastaus- ja purkausajat 
laske˛aisiin mukaan ajoaikaan. Muutok-
se°la halu˛iin määrite°lä vuorokautinen 
enimmäistyöaika ilman periodityön mah-
do°lisuu˛a. Kuljetusyri˛äjien keskuudessa 
kokonaistyöaikaan puu˛umista pide˛iin 
loukkauksena yri˛äjyyden peru eriaat-
teita vastaan. Rajoitusten pelä˛iin heiken-
tävän pienyritysten kilpailukykyä. Lopulta 
EU:n tuomioistuin hy°käsi Suomen kante-
lun, jossa vaadi˛iin yri˛äjäkulje˛ajien jät-
tämistä direktiivin u°kopuole°le. Yri˛äjien 
kokonaistyöaikaa rajoite˛iin vuode˜a �˘˘ˇ 
a°kaen �� tuntiin viikossa.247 

EU-jäsenyyden a°kuvuosina oli syntynyt 
vaikutelma, e˛ä yksi˛äise°le maa°le vai-
keassa asiassa komissio pyrkii kaikin voimin 
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KARTTA 9 Euroopan laajuiset ydinverkot 
Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon kuuluu yhdeksän multimodaalista ydinverkkokäytävää (core network corridor). 
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o˛amaan huomioon kyseisen maan elintär-
keät edut. Työajan määrääminen yri˛äjä-
kulje˛aji°le oli liikenteen ala°la ensimmäi-
nen asia, josta unioni pää˛i vastoin Suomen 
kantaa.248 Myös ruotsalaisessa tutkimukses-
sa on huoma˛u, e˛ä integraatiokehityksen 
a°kuvaiheessa liikennejärje˜elmien harmo-
nisointia tarkasteltiin ensisijaisesti kansa°li-
se˜a näkökulmasta. Si˛emmin yhteistyön 
kehi˛yessä näkökulma on siirtynyt enem-
män kansainvälise°le taso°le. Yhtenäinen 
euroop�alainen liikennejärje˜elmä näh-
dään koko talousalue˛a palvelevana asiana 
eikä kansa°listen ratkaisujen palapelinä.249 

EU:n laajeneminen �˘˘˘-luvu°la huoles-
tu˛i kuljetusyri˛äjiä, koska uusissa jäsen-
maissa työvoimakustannukset olivat al-
haisemmat kuin Suomessa. EU:n jäseniksi 
lii˛yivät muiden muassa Baltian maat sekä 
Puola, Tšekki, Slovakia, Slovenia ja Unkari 
(�˘˘�), si˛en Bulgaria ja Romania (�˘˘�) 
ja Kroatia (�˘ˆ�). Suomalaiset yrittäjät 
pe°käsivät joutuvansa ahdinkoon. Kabo-
taasiliikenne tarkoittaa maan sisä°lä ta-
pahtuvaa kuljetusta toiseen jäsenmaahan 
rekisteröidy°lä ajoneuvo°la. Käytännössä 
u°komainen kulje˛aja voi tuoda maahan 
kuljetuksen ja jäädä joksikin aikaa kilpai-
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lemaan paika°lisista kuljetuksista. EU:ssa 
sovi˛iinkin kabotaasiliikenteen siirtymä-
ajoista. Suomen viranomaiset halusivat kui-
tenkin avata kuljetusmarkkinat jo touko-
kuussa �˘˘� .250 Tästä seurasi epäselvyyksiä 
ja rikkeitä. Seuraavana syksynä �˘˘ˇ toises-
ta EU-maasta tulevan auton käy˛ö rajoitet-
tiin yhteen viikkoon ja kolmeen lastin pur-
kuun. U°komaisen auton oli tuotava rahti 
Suomeen, ennen kuin si°lä voitiin ajaa edes 
rajatusti Suomen sisäisiä kuljetuksia. Kan-
sa°linen säännös, jonka mukaan tä°laisia 
kuljetuksia sai suori˛aa kolmessa kuukau-
dessa enintään kymmenen, kumo˛iin EU:n 
päätökse°lä vuonna �˘ˆ�.251 

Rautatieliikenteen avaaminen kilpailu°le 
oli EU:ssa maantiekuljetuksiakin vaikeam-
pi asia. Se tuli esi°le ˆˇˇ˘-luvulta lähtien eli 
kolmisen vuosikymmentä sen jä°keen, kun 
yhdentymiskehityksen yksi perussopimus, 
ns. Rooman sopimus (ˆˇ��), ase˛i rauta-
tieliikenteen vapau˛amisen tavoi˛eeksi. 
Unionissa katso˛iin, e˛ä syy rautateiden 
heikkoon menestykseen edeltävinä vuosina 
oli o°lut alan jäykät ha°linno°liset rakenteet 
ja suoran kilpailun puu˛uminen. Yleisesti252 

on arveltu, e˛ä tämä vahvisti maantieliiken-
teen asemaa entise˜ään. Lääkkeeksi on tar-
jo˛u rautatieliikenteen toimintojen, kuten 
liikennöinnin ja radan ha°linnan, eriy˛ä-
mistä sekä kilpailun sa°limista ja uusia in-
ve˜ointeja infrastruktuuriin.253 Keskustelua 
ovat ha°linneet valtio°listen rautateiden yk-
sityistämistä ja kilpailua koskevat teemat. 

Empiiriset tutkimukset eri puoli°la maa-
ilmaa tehtyjen uudistusten toimivuude˜a 
antavat ristiriitaisia tuloksia. Se johtuu sii-
tä, e˛ä rautateiden toiminnan pui˛eet ovat 
eri maissa erilaiset.254 Ju°kisessa keskuste-
lussa viitataan usein Britanniasta ja Ruot-
sista saatuihin kokemuksiin. Akateemisessa 
keskustelussa on kiinnite˛y huomiota esi-
merkiksi siihen, e˛ä infrastruktuurin omis-
tuksen, radanpidon ja liikennöinnin erot-
taminen eri organisaatioihin voi vaiku˛aa 
järje˜elmän tehokkuuteen epäedu°lisesti 
toista kau˛a. Joidenkin tutkijoiden mukaan 
rautatiet hyötyvät vertikaalisesti integroi-
dusta rakentee˜aan eli siitä, e˛ä liikennet-
tä harjoi˛ava°la rautatieyhtiö°lä on kaikki 
liikennöinnin ede°lytykset omassa päätös-
va°lassa. Syyksi katsotaan se, e˛ä käytän-
nössä tavaraliikenteen kuljetukset räätälöi-
dään asiakkaan tarpeisiin. Jos liikenne on 
tiheää tai olosuhteet ovat muutoin vaativat, 
liikennöinnin ja eri°lisen väyläha°linnon ja 
muiden organisaatioiden välinen yhteis-
työ voi osoi˛autua työlääksi. Luonno°lises-
ti toimintojen ero˛aminen on hyödy°listä 
si°loin, kun kilpailusta saatavat edut ovat 
suuremmat kuin rakenteen hajau˛amise˜a 
aiheutuvat kustannukset.255 

Suomessa, kuten muissakin Euroopan 
maissa, kilpailun e˜eenä oli, e˛ä valtion 
rautatielaitos sekä omisti e˛ä liikennöi ra-
taverkkoa. Ha°linno°lisesti rataverkko ja lii-
kennöinti erote˛iin toisistaan vasta vuoden 
ˆˇˇ˘ liikelaitosuudistuksessa. Sen jä°keen 
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rataverkko on rahoite˛u valtion tulo- ja 
menoarviosta ja rataverkon käy˛äjiltä on 
peri˛y maksu. Valtionrautateiden256 yksi 
ar umen˛i kilpailun vapau˛amista vastaan 
on o°lut se, e˛ä VR käy kilpailua maantie-
liikenteen kanssa. 

Suomessa liikennepolitiikan tavoi˛ee-
na ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen on o°lut ava-
ta rautatieliikenne kilpailu°le. Rautateiden 
kanna˛avuus ja asema liikennemuotojen 
välisessä kilpailussa oli heikko, mu˛a kil-
pailun usko˛iin luovan uusia kannustimia 
kehi˛ää kulu˛ajia houku˛elevia palveluja. 
Liikenneministeriön virkamiesryhmä esi˛i 
kevää°lä ˆˇˇ� , e˛ä rautateiden tavaraliiken-
teessä sa°li˛aisiin vapaa pääsy markkinoi°le. 
Myös henkilöliikenne˛ä ostavi°le tahoi°le, 
kuten Pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunna°le (YTV, vuode˜a �˘ˆ˘ Hel-
singin seudun liikennekuntayhtymä, HSL) 
sekä liikenneministeriö°le, esite˛iin oike-
u˛a kilpailu˛aa lähiliikenne˛ä. EU:n pää-
töksin kilpailua ava˛iin ensin kansainväli-
sen tavaraliikenteen osalta vuode˜a �˘˘� 
a°kaen, si˛en kansa°lisen tavaraliikenteen 
osalta vuode˜a �˘˘� a°kaen ja kansainväli-
sen henkilöliikenteen osalta vuode˜a �˘ˆ˘. 
Päätöksen mukaan kotimaan henkilöliiken-
ne avataan eri yri˛äjien kilpailu°le �˘ˆ˘-lu-
vun lop�uun mennessä. 

Kilpailua ei heti syntynyt, ja suuria muu-
toksia asiassa odotetaan vasta �˘�˘-luvu°la. 
Joulukuussa �˘˘ˇ VR ja liikenne- ja viestin-
täministeriö sopivat henkilöliikenteen jär-

je˜ämise˜ä siten, e˛ä VR:°le taa˛iin pää-
kaupunkiseudun lähiliikennettä lukuun 
o˛ama˛a yksinoikeus henkilöliikentee-
seen kymmeneksi vuodeksi. Pääkaupunki-
seudu°la lähiliikentee˜ä vastaa HSL. Sopi-
muksessa asete˛iin VR:°le kuitenkin uusia 
ju°kisen palvelun velvoi˛eita, joiden tarkoi-
tus oli varmistaa monilukuisemmat, luotet-
tavammat ja korkealaatuisemmat palvelut 
kuin mitä pe°kästään markkinaehtoisesti 
voitaisiin tarjota.257 

Ha°litus pää˛i elokuussa �˘ˆ� avata rau-
tateiden henkilöliikenteen kilpailu°le. Käy-
tännössä kilpailu a°kaa vaihei˛ain Etelä-
Suomen taajamajunaliikentee˜ä. Koska 
kilpailun ede°lytyksenä ovat tasapuoliset 
ja kilpailuneutraalit olosuhteet, rautatei°lä 
kolme uu˛a valtionyhtiötä ryhtyy hoita-
maan kalustoa, kunnossapitoa ja kiinteistö-
jä emoyhtiön keski˛yessä ydinliiketoimin-
taan. VR:n uudet tytäryhtiöt vuokraavat 
käy˛öoikeuksia eri yri˛äji°le yhtenäisin 
perustein. Muutoksen tavoi˛eena on hel-
po˛aa kilpailun syntymistä raideliikentee-
seen, si°lä VR:n kilpailijat voisivat vuokra-
ta samaa kalustoa käy˛öönsä kuin VR.258 

PERHEYHTIÖISTÄ 
LOGISTIIKAN JÄTTILÄISIIN 

Kansainvälinen logistiikan mur˙os ja mark-
kinoiden vapau˛aminen on johtanut kul-
jetusyritysten keski˛ymiseen. Erityisesti 
niissä maissa, joissa kilpailu ava˛iin aikai-
sin, kuljetusyritysten on havai˛u kasvaneen 
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Kuljetusyritykset ovat perinteisesti olleet pieniä perheyrityksiä. Kuvassa kangasalalaisen Olavi Sallisen Daf, kuljettajana 
Lasse Tammisto. Kuva on 1960-luvulta. 

aiempaa suuremmiksi. Suuri°la markkinoil-
la suuret palveluntarjoajat hyötyvät avautu-
vista mahdo°lisuuksista. Toisaalta kulu˛ajat 
odo˛avat kansainvälisiltä kuljetuksilta sa-
mankaltaisia palveluehtoja kuin kotimaan 
kuljetuksilta. Sen vuoksi ero kotimaan ja 
kansainvälisen kuljetuksen väli°lä menet-
tää merkitystään.259 Monet suuret yrityk-
set ovat �˘˘˘-luvu°la saavu˛aneet kyvyn 
tarjota asiakkai°leen ka˛avat kansainväliset 
palvelut. Suurasiakkaat ostavat kuljetuspal-
velunsa kansainvälisiltä kuljetusoperaa˛o-
reilta, jotka puole˜aan u°koistavat osan kul-
jetustoiminnasta paika°lisi°le yrityksi°le.260 

Suomessa suurin osa kuljetusyrityksis-
tä on o°lut pieniä perheyrityksiä. Vuonna 
ˆˇˇˇ kaksi kolme˜a oli vain yhden auton 

yrityksiä ja vähemmän kuin joka sadan-
ne°la yritykse°lä oli yli kymmenen autoa.261 

Useimmat pienistä kuljetusyrityksistä aja-
vat toimeksiantoja, joita ha°litaan suurten 
yritysten kuljetustenohjausjärjestelmis-
tä. Kotimaisten yritysten pieneen kokoon 
kiinnite˛iin huomiota muun muassa Lii-
kennepolii˛isessa selonteossa (�˘˘� ). Sii-
nä tode˛iin, e˛ä pieni°lä yrityksi°lä ei ole 
rii˛äviä resursseja liiketoiminnan kehi˛ä-
miseen. Vaikka yrityskoot olivat kasvussa, 
”liiketoimintaosaamisen kannalta nopeam-
pi kasvu olisi eduksi”. Logistiikkaselvityksen 
(�˘ˆ�) mukaan kuljetusyhtiön tehokkuu˛a 
mi˛aavat käy˛ötunnit ja täy˛öaste. Suuril-
la yrityksi°lä ajoneuvojen käy˛ötunnit ovat 
vuodessa �˘˘˘:n luokkaa, keskisuuri°la yri-
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tyksi°lä ne ovat � �˘˘ ja pieni°lä yrityksi°lä 
vain noin � �˘˘ tuntia vuodessa.262 

Joissakin maissa kuljetuspalveluista on 
tu°lut vientituote. Tanskassa, Norjassa ja 
Ruotsissa monet merenkulun yritykset ovat 
merki˛äviä palvelujen ne˛oviejiä. Palvelu-
jen viennistä rahti- ja logistiikkapalvelujen 
osuus on Tanskassa �� prosen˛ia ja Norjas-
sa lähes �� prosen˛ia. Suomessa se on a°le 
viisi prosen˛ia. Suomessa ei ole yritystä, 
jo°la olisi merki˛ävä osuus kansainvälisi°lä 
logistiikkamarkkinoi°la.263 Kansainvälisesti 
tunnetuin suomalainen kuljetusalan toimi-
ja, ”brändi”, lienee Finnair. Sekin on hyvin 
pieni ver˙a˛una maailman suuriin lentoyh-
tiöihin. Esimerkiksi American Airlinesi°la 
ilmoitetaan olevan käytössä noin tuhat len-
tokone˛a, kun Finnair ilmoi˛aa laivaston-
sa kooksi noin �˘ lentokone˛a. 

Elinkeinoelämän ˆˇ�˘-luvulta a°kaen 
omaksuma käsite ”logistiikka” yhdiste˛iin 
tuotantotavan ja jakelujärje˜elmän muu-
tokseen sekä verkostotalouteen. Logistiikan 
käsite vii˛asi ensin yrityksen vaihto-omai-
suuteen eli raaka-aineisiin ja varastoihin 
sitoutuneeseen pääomaan (ks. kuvio ˆ�, 
s. ̂ ��). Tätä kuluerää voidaan pienentää 
vähentämä°lä varastointia tai nopeutta-
ma°la kiertoa eli tavaran läpimenoaikoja. 
Yrityksen tavoite on mahdo°lisimman no-
peasti ku°kevat tavaravir˙at, jotka eivät sido 
pääomia varastoihin. Nopeuden kasvaessa 
ja varastojen pienentyessä logistiikan toimi-
vuude˜a tulee alati tärkeämpää. Kokonai-

suuden ha°linta ede°ly˛ää yhtenäistä infor-
maatiojärje˜elmää. Logistiikka vaiku˛aa 
eri kuljetusmuotoihin ja koko kuljetusket-
juun. Logistiikan uutuudet ja vaatimukset 
heijastuvat liikenneinfrastruktuurin ja lii-
kennejärje˜elmän kaikkiin kysymyksiin. 
Moni°la yrityksi°lä on omat, useimmiten 
yrityksen jakeluverkoston avainpaikoi°la 
sijaitsevat logistiikka- eli jakelukeskukset, 
joiden tehokkuus perustuu kuljetusvolyy-
min suuruude˜a seuraaviin skaalaetuihin. 

�˘ˆ˘-luvu°la logistiika°la tarkoitetaan 
myös kuluttaja°le näkyvää palveluketjua. 
Logistiikkaan yhdiste˛iin erilaiset lisäarvo-
palvelut.264 Logistiikka yhdistää tuotannon 
vähi˛äiskaup�aan ja kulu˛ajaan. Tä°lä ta-
va°la logistiikka luo taloude°lista hyötyä ja 
muodostuu itse tuotannontekijäksi, jonka 
keinoin huolehditaan tuotantoprosessiin 
väl˛ämä˛ä kuuluvasta kuljetustoiminnasta. 
Kulu˛aja°le logistiikka on osa palvelua, jonka 
ansiosta kulu˛aja saa haluamansa tuo˛een 
si°lä tava°la kuin haluaa. Kansainvälisessä 
keskustelussa puhutaan viimeisten kilomet-
rien tärkeyde˜ä (last mile logistics), jo°la ku-
vataan palveluketjun viimeisten pienten as-
keleiden merkitystä kulu˛aja°le tai mui°le 
kuljetusketjun pään asiakkai°le.265 Verkko-
kaupan kasvu tulee olemaan keskeinen te-
kijä uusien kuljetuspalvelujen luomisessa. 
Se merkinnee kuljetusalan tämän sektorin 
kasvua ja luultavasti sitäkin, e˛ä pieniä ja eri 
tava°la erikoistuneita kuljetusalan toimijoita 
tulee enemmän. 
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Vuosaaren sataman tavaraliikennettä elokuussa 2017. 

SUOMEN ASEMA 
MAAILMAN TAVARAVIRROISSA 

Maailman merki˛ävimpiin kuljetusreit-
teihin ja tavaravirtoihin nähden Suomi 
on syrjässä. Kansainvälisen kaupan tär-
keimmät tavaravir˙at ku°kevat solmukoh-
tien, ”hubien” (hubs) kautta. Euroopan 
tunnetuimpiin liikennekeskuksiin kuu-

luvat esimerkiksi Ro˛erdamin satama ja 
Heathrow’n lentoken˛ä. Suomessa koti-
maan liikenteen kannalta tärkeitä ja kan-
sainväliset reitit kotimaan ku°kuyhteyksiin 
yhdistäviä solmukohtia ovat esimerkik-
si Vuosaaren satama ja Helsinki-Vantaan 
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lentoasema. Helsinki-Vantaan lentoase-
maa on kehite˛y kansainväliseksi solmuk-
si Kaukoitään suuntautuvassa liikenteessä. 
Helsingin matkustajasatama on puole˜aan 
noussut matkustajamäärältään maailman 
suurimpiin Ta°linnan rei˛iliikenteen sekä 
risteilymatkojen suosion vuoksi. 

Suomen u°komaankaup�a tapahtuu pää-
osin meritse. Vuonna �˘ˆ� merikuljetusten 
osuus kaikista u°komaankaupan kuljetuk-
sista oli noin �� prosen˛ia eli yhteensä noin 
ˇˆ miljoonaa tonnia. U°komaankaup�aa 
hoide˛iin �� satamasta, mu˛a tärkeim-
mät reitit keski˛yvät suurimpiin satamiin, 
kuten Sköldvikiin, HaminaKotkaan ja Hel-
sinkiin. Niiden osuus u°komaan merikul-
jetuksista on lähes puolet. Maakuljetusten 
osuus oli vuonna �˘ˆ� noin ˆ� prosen˛ia. 
Rahdin lentokuljetukset ovat tärkeitä kor-
kean jalostusasteen tuo˛ei°le, mu˛a lento-
kuljetusten osuus tavarankuljetusten tonni-
määrästä oli vain ˘,� prosen˛ia.266 

Suomi on jo pitkään halunnut toimia 
por˛ina Länsi-Euroopan ja Venäjän mark-
kinoiden väli°lä. Kau˛aku°kuliikenne eli 
transitoliikenne Suomen satamista Venä-
jä°le on työ°listänyt suomalaisia yri˛äjiä. 
Erityisesti vientitransito Suomen satamis-
ta Venäjä°le on kasvanut, joskin suhdanne-
vaihtelut ja kaupankäynnin polii˛iset häiri-
öt näkyvät tilastossa selvästi. Vuonna �˘ˆ� 
transitoliikenteen määrä yli˛i kahdeksan 
miljoonaa tonnia. Liikenne Suomen kaut-
ta Venäjä°le koostuu pääosin kap�aletava-

rasta sekä uusista autoista. Vientitransito 
Venäjältä Suomen kau˛a muua°le koostuu 
muun muassa malmeista, niiden rikasteista 
ja romusta.267 Vientitransitoliikenteen kan-
nalta tärkeimpiä satamia ovat Kokkola, jos-
ta ku°kee malmeja, ja Kotka, josta ku°kee 
muiden muassa lannoi˛eita. Nämä vir˙at 
on halu˛u pitää Suomessa, minkä vuoksi 
liikenne˛ä on tue˛u muun muassa alenta-
ma°la väylämaksuja sekä kehi˛ämä°lä maa-
yhteyksiä satamista Venäjä°le. Kotimaiset 
toimet eivät aina auta. Liikenteeseen ovat 
vaiku˛aneet niin ruplan hinnan vaihtelut, 
talouden suhdanteet kuin kansainvälinen 
politiikka. Finanssikriisin �˘˘� seuraukse-
na Venäjän transitoliikenne laantui. Myös 
vuonna �˘ˆ� puhjennu˛a Ukrainan sotaa 
seuranneet talouspako˛eet havainno°lista-
vat sitä, e˛ä Suomen kannalta kaukainen-
kin tapahtuma voi johtaa merki˛äviin seu-
rauksiin. 

Kiina-ilmiön myötä katse on jä°leen suun-
na˛u kauemmas itään. Transitoliikenne 
rautateitse Suome˜a Venäjän kau˛a Japa-
niin a°koi jo ensimmäisen maailmansodan 
(ˆˇˆ�–ˆˇˆ� ) aikana. Rei˛i vi°kastui uudel-
leen Suezin kanavan kriisien (ˆˇ��–ˆˇ�� ) 
myötä, jo°loin Aasian ja Euroopan välise°lä 
kaup�areiti°lä ku°kijoiden piti kiertää Afri-
kan ympäri. Vuonna ˆˇ�� Egypti, Jordania 
ja Syyria kävivät niin sanotun Kuuden päi-
vän sodan Israelia vastaan. Sota su°ki kana-
valiikenteen tä°lä kertaa kahdeksaksi vuo-
deksi. Kon˛iliikenne Suome˜a rautateitse 
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Neuvostoliiton läpi Japaniin a°koi vuonna 
ˆˇ�ˆ ja vakiinnu˛i asemansa ˆˇ�˘-luvun 
puolivälissä. Myös Neuvostolii˛o hyötyi 
transitoliikentee˜ä, si°lä se toi u°komaan 
valuu˛aa ja liikenne tuki uudenaikaisen 
kuljetusjärje˜elmän luomista. 

Rautateitse kuljetus Vainikkalasta Tyy-
nenmeren ranna°le on �˘˘˘-luvu°la kes-
tänyt noin kaksi viikkoa. Matka-aikaan 
vaiku˛aa muiden muassa rajamuodo°li-
suuksien sujuvuus. Asiakirjoja onkin stan-
dardoitu, ja �˘ˆ˘-luvu°la yleisesti käy˛öön 
tuli sähköisiä rahtikirjoja. Valtamerirei˛i 
puole˜aan ke˜ää noin �� tai �� vuorokaut-
ta sen mukaan, kuljetaanko Afrikan ympäri 
vai ei. Toki on huoma˛ava, e˛ä valtame-
rialukseen mahtuu jopa yli �˘ ̆ ˘˘ kon˛ia, 
mu˛a junaan mahtuu muutamia kymme-
niä. Idän rautatieliikenne˛ä varten val-
mistui Kouvolaan uusi terminaali vuonna 
�˘˘�. Siperian radan mahdo°lisuuksia on 
pide˛y suurina, mu˛a vielä �˘ˆ˘-luvu°la 
liikenteen kehi˛äminen rada°la oli oiku-
kasta. �˘˘˘-luvun alussa radan kon˛iliiken-
ne kasvoi huimaa vauhtia, mu˛a vuonna 
�˘˘� tari�nkorotukset lope˛ivat liiken-
teen lähes tyystin.268 Vuonna �˘ˆ� ava˛iin 
kokeiluluontoisesti si°loin tä°löin ku°keva 
tavarajunayhteys Kouvolasta Venäjän ja 
Kazakstanin kau˛a Kiinaan. 

Aasian ja EU:n sekä Venäjän ja EU:n vä-
liset kuljetukset Suomen läpi on katso˛u 
suureksi mahdo°lisuudeksi suomalaisessa 
elinkeinoelämässä. Mahdo°lisuuksia on tie-, 

rautatie-, meri- sekä lentokuljetuksissa ja 
logistiikan palveluissa. Suomen reitin etuna 
on o°lut toimiva linjaliikenne Skandinavi-
an, Puolan ja Länsi-Euroopan satamiin sekä 
niin sanotun Pohjolan kolmion269 ku°kukäy-
täviin eli Helsingin, Tukholman, Oslon ja 
Kööpenhaminan yhteyksiin. Suomen pai-
navin etu on toimiva ja vakaa infrastruktuu-
ri, mu˛a maan asema liikenteen väli˛äjä-
nä ei ole itse˜äänselvyys. Venäjän yhteydet 
ja Siperian ha°kaiseva rei˛i voisivat johtaa 
yhtä hyvin Varsovaan tai Puolan ja Balti-
an maiden merisatamiin. Keski-Euroopan 
rei˛i on houku˛eleva kansainvälisen liiken-
teen näkökulmasta, mu˛a reitin ongelmia ei 
ole kye˛y korjaamaan. Liikenne˛ä hai˛aa 
puu˛ee°linen infrastruktuuri ja se, e˛ä ra-
jamuodo°lisuudet ontuvat pahasti. Toisaal-
ta Venäjä on pyrkinyt siirtämään liiken-
ne˛ä omiin satamiinsa, kuten esimerkiksi 
Suomenlahden Koivistoon. �˘ˆ˘-luvu°la ei 
kuitenkaan o°lut näkyvissä, e˛ä Venäjän sa-
tamakapasitee˛i olisi olee°lisesti laajentu-
massa Itämeren suunna°la. Niinpä talouden 
kasvaessa transitoliikentee°le on arvioitu 
rii˛ävän Suomessa kysyntää. 

HALLINTO LIIKENNE-
JÄRJESTELMÄN TOIMIJANA 

Kun kilpailua on lisä˛y purkama°la säänte-
lyä liikenteen alan markkinoi°la, myös hal-
linnossa on ote˛u vaihei˛ain käy˛öön uu-
det menetelmät. Uu˛a ju°kisen ha°linnon 
aja˛elutapaa (New Pu�lic Management) 
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leimasi perinteisen byrokraa˛isen ha°lin-
toma°lin vastaisuus. Aja˛elutapa erosi enti-
se˜ä käytännöstä myös siinä, e˛ä ma°leissa 
noja˛iin kansainvälisiin esikuviin ja poi-
mi˛iin vaiku˛eita liike-elämän johtamis-
menetelmistä. Tä°lä tavoin pyri˛iin kor-
jaamaan ha°linnon jäykkyy˛ä ja lisäämään 
tehokkuu˛a. Uudet lähtökohdat mie°le˛iin 
a°kuun ideologisesti neutraaleiksi ja vain 
aiempaa tehokkaammaksi työkalupakiksi. 
Käytännössä monet ajatukset perustuivat 
niin sano˛uihin uusliberalistisiin ja mark-
kinamyönteisiin näkemyksiin.270 

Ha°linnon uudistamisen juuret eivät kui-
tenkaan löydy ˆˇ˘˘-luvun lopun muodeis-
ta vaan vuosikymmenien takaa historiasta. 
Esimerkiksi maan suurimpien virastojen, 
Posti- ja telelaitoksen sekä Valtionrautatei-
den ”jäykkää virastomaisuu˛a” oli arvostel-
tu ˆˇ˘˘-luvun alusta a°kaen. Vuonna ˆˇˇ˘ 
toteutuneen liikelaitosuudistuksen suun-
taisia muutoksia oli ehdote˛u vuosikym-
menten mi˛aan useita kertoja, vaikka vasta 
ˆˇ�˘-luvu°la uudistuksia saatiin liikkeel-
le.271 Nimenomaisesti liikenneministeriön 
ha°linnonala°la tehdyt uudistukset, kuten 
tieha°linnon uudistaminen sekä Posti- ja te-
lelaitoksen ja Valtionrautateiden liikelaitos-
tamiset, edistivät uusien toimintama°lien 
läpimurtoa valtionha°linnossa. 

Samaan aikaan kun perinteisiä virasto-
organisaatioita uudiste˛iin entistä jousta-
vammiksi ”uusimuotoisiksi liikelaitoksiksi”, 
monia liikelaitoksia yhtiöite˛iin ja osake-

yhtiöitä yksityiste˛iin. Se°laiset tehtävät, 
joita ei tarvinnut suori˛aa virasto-organi-
saatioissa, siir˙e˛iin joustavampiin organi-
saatioihin. Monet tehtävistä olivat lisäksi 
se°laisia, jotka saate˛iin hoitaa kilpai°luil-
la markkinoi°la. Kun toiminnot siirtyivät 
kilpai°lui°le markkinoi°le, ei enää katso˛u 
tarpee°liseksi sitä, e˛ä valtio omistaa mark-
kinoi°la toimivia yrityksiä ja kantaa liike-
toimintaan lii˛yvää markkinariskiä. Lisäksi 
omaisuuden myynnistä saatiin varoja val-
tion kassaan.272 

Valtion liikelaitosma°lissa – jonka idea 
oli yhdistää viraston ja liikeyrityksen hy-
vät puolet – oli se ongelma, e˛ä valtion 
liikelaitoksen ei katso˛u toimivan aido°la 
markkinariski°lä toisin kuin yksityisten yri-
tysten. Viime kädessä valtio vastasi valtion 
liikelaitoksen veloista ja velvoi˛eista vero-
rahoi°la. Valtion liikelaitokset eivät maksa-
neet yhteisöveroa, eivätkä ne lain mukaan 
voineet mennä konkurssiin. Vastaavasti 
valtion liikelaitoksi°la ei o°lut samanlaisia 
mahdo°lisuuksia eikä aina haluakaan toi-
mia yhtä joustavasti kuin osakeyhtiöi°lä. 
Kun myös EU:n viranomaiset arvostelivat 
aidon markkinariskin puu˛umista, muo-
toa oli uusi˛ava. Käytännössä ede˛iin koh-
ti yksityistämistä.273 

Kilpailu ulote˛iin myös joihinkin aiem-
piin viranomaismonopoleihin, mikä para-
doksaalista ky°lä johti uusien viranomaisten 
perustamiseen. Teleliiketoiminnan a°kaes-
sa valtion posti- ja teleha°litukse°le aiem-
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min kuuluneet viranomaistehtävät siir˙et-
tiin uude°le Teleha°lintokeskukse°le (myöh. 
Viestintävirasto, si˛emmin vuode˜a �˘ˆˇ 
a°kaen Liikenne- ja viestintävirasto Traÿ-
com). Näin pyri˛iin turvaamaan tasapuo-
linen kilpailuasetelma. Myös jotkut muut 
viranomaise°le kuuluneet tehtävät, kuten 
katsastustoiminta, ava˛iin kilpailu°le. Kat-
sastus yksityiste˛iin vuonna ˆˇˇ�. Myös 
postitoiminnassa kilpailu on tehty mah-
do°liseksi. Kirjeenjakelu ei ole houkute°lut 
toimijoita, mu˛a postialan kilpailu kohdis-
tuu nopeasti kasvavaan pake˛iliikentee-
seen. Yri˛äjien haluun luoda liiketoimintaa 
kirjepostin kulje˛amisessa vaiku˛avat toi-
mijoi°le mahdo°lisesti asete˛avat palvelu-
velvoi˛eet. Se°laisia voivat o°la esimerkiksi 
vaatimus toiminnasta myös syrjäseudui°la. 
Lisäksi liiketoiminnan näköaloihin voi vai-
ku˛aa se, e˛ä kirjepostin volyymi kääntyi 
selvään laskuun �˘ˆ˘-luvu°la.274 

Teleliiketoiminnassa kilpailun vapau˛a-
minen onnistui hyvin. Lähtökohdat kilpai-
lun syntymiseen olivat suopeat. Toisin kuin 
useimmissa muissa Euroopan maissa, Suo-
messa oli vanhastaan useita puhelinlaitok-
sia, jotka olivat aina palve°leet myös pienasi-
akkaita. Siksi Suomessa välte˛iin ongelmat, 
joita syntyi esimerkiksi Isossa-Britannias-
sa, jossa valtion monopoli murtui nopeasti, 
mu˛a jossa uudet, ”tyhjältä pöydältä” aloit-
taneet operaa˛orit halusivat keski˛yä vain 
kanna˛avimpiin suurasiakkaisiin. Toisaalta 
kilpailun vapau˛aminen tapahtui ver˙aten 

ha°litusti astei˛ain. Si°lä tava°la operaa˛orit 
saivat aikaa valmistautua tulevaan. Samaan 
aikaan uusi teknologia mahdo°listi kilpailun 
uusissa, nopeasti kasvavissa tuoteryhmissä 
– ennen kaikkea matkapuhelinpalveluissa. 
Juuri matkapuhelinpalvelun nopea kasvu 
ˆˇˇ˘-luvun a°kupuole°la yhdessä Nokian 
menestyksen kanssa ruokki Suomen kan-
sainvälistä maine˛a tietoliikenteen ede°lä-
kävijänä. Puhelinoperaa˛oreiden kilpailu 
konkretisoitui myös kaukopuheluliiken-
teessä, jossa valtion monopolin murtumi-
nen laski merki˛ävästi hintoja. 

Liikenneministeriön ha°linnonalan 
ˆˇˇ˘-luvun uudistuksissa siir˙y˛iin hal-
linno°lis-polii˛ise˜a ohjaukse˜a mark-
kinaohjaukseen, kuten Juhani Korpela ja 
Raili Mäkitalo tiivistävät asian teokses-
saan ”Ju°kisha°linto mur˙oksessa: rohke-
u˛a ja vauhtia muutokseen” (�˘˘� ). Kun 
etenkin suori˛avat tehtävät yhtiöite˛iin ja 
yksityiste˛iin, liikenneministeriö jäi me°ko 
pieneksi ha°linnonalaa ohjaavaksi elimek-
si ja ikään kuin konserniha°linnoksi.275 Ra-
kennemuutoksen seurauksena noin ˇˆ ̆ ˘˘ 
hengen virkamiesha°linnosta jäi liikelaitos-
tamisten ja yhtiöi˛ämisten jä°keen jälje°le 
hiukan yli � ̆ ˘˘ viranhaltijaa. Määrä°lis-
tä muutosta seli˛ää ennen kaikkea suu-
rimpien liikelaitosten, Posti- ja telelaitok-
sen ja Valtionrautateiden, yhtiöi˛äminen. 
Liikenneministeriön ha°linnonalan tuot-
tavuuden laske˛iin �˘˘˘-luvun alussa kas-
vaneen nopeammin kuin kansantalouden 
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Luotsausliikelaitos on onnistunut esimerkki aiemman valtion viraston toiminnon siirtämisestä valtion yhtiönä toimivaksi 
luonnolliseksi monopoliksi. 

keskimäärin. Tämän perustee°la pääteltiin, 
e˛ä ˆˇˇ˘-luvun uudistukset onnistuivat 
erinomaisesti.276 

Tie- ja vesirakennuksen ha°linnonalal-
la uudistuksista puhu˛iin jo ˆˇ�˘-luvu°la. 
Maailmanpankin lainaohjelmien tukema-
na tuo°loin myös kokeiltiin uudenlaista ja vi-
rastokäytännöistä riip�umatonta johtamis-
organisaatiota, kun rakenne˛iin Tarvontien 
jatkoa moo˛oritieksi Gumböle˜ä Veikko-
laan eli Helsingistä kohtia Turkua (ˆˇ��– 
ˆˇ��). Virastossa toimi virastosta riip�u-

maton projektiorganisaatio MALA, jonka 
nimi tuli Maailmanpankin lainaohjelmasta. 
MALA toimi itsenäisenä jopa niin, e˛ä sen 
piirissä voitiin maksaa tavanomaisia virka-
ehtoja korkeampia pa°kkoja – kuten mak-
se˛iinkin.277 Näidenkin kokeilujen rohkai-
semina koko viraston uudistamista etsi˛iin 
aktiivisesti viimeistään ˆˇ�˘-luvulta a°kaen. 
Muutoksi°la oli paljon vastustajia ja vaikka 
tulokset olivat a°kuun laihoja, uudistuksista 
puhuminen ja ha°linnon tehostamisen ta-
voi˛eet valmistivat muutoksi°le maaperää. 
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ˆˇˇ˘-luvun alussa siir˙y˛iin viraston sisäi-
seen tilaaja–tuo˛aja-ma°liin, jossa laitoksen 
ha°linto tilasi tuotantopuolelta rakentami-
sen, kunnossapidon sekä tekniset palvelut. 
Tuo°loinen tilaaja–tuo˛aja-ma°li toimi opet-
telu- ja kokeiluvaiheena tuleva°le.278 

Uuteen toimintatapaan kuului siirty-
minen keskusjohtoise˜a ha°linnosta itse-
näisempiin tulosyksiköihin. Kun aiemmin 
keskusha°linto myönsi määrärahat tie˛yi-
hin tarkoituksiin, nyt tiepiirei°le ohja˛iin 
vuosittain määräraha, jonka mukaises-
ti ne päättivät toiminnastaan. Vuodes-
ta ˆˇˇ� lähtien tiepiirit ja keskusha°linto 
laativat keskinäisiä tulossopimuksia. Tu-
lospa°kkaukseen ja tulosjohtamiseen tie-
ja vesirakennuslaitoksessa siir˙yttiin jo 
ˆˇˇ˘-tai˛eessa yhtenä ensimmäisistä val-
tion virastoista. Samana vuonna vesitieasi-
at siirtyivät merenku°kuha°litukse°le. Vuo-
de˜a ˆˇˇ� lähtien tienpidon suunni˛elu, 
viranomaistoiminnat, kilpailu˛aminen ja 
tilaukset eriytettiin tuotannosta, johon 
kuuluivat rakentaminen, kunnossapito ja 
suunni˛elu. Vuode˜a ˆˇˇ� Tielaitos ja-
kautui muodo°lisesti tieha°lintoon ja tuo-
tantoon. Vuoden �˘˘ˆ vaihteessa ha°linto 
ja tuotanto erote˛iin kokonaan eri orga-
nisaatioiksi, tieha°lintoon ja tieliikelaitok-
seen. Tieha°linto säilyi valtion virastona. 
Sen tehtäviin kuului tienpidon suunni˛e-
lu, suurten hankkeiden ohjaus ja palvelu-
jen osto. Tässä vaiheessa tiepiirien omasta 
suunni˛elusta siir˙y˛iin kokonaan suunni-

telmien tee˛ämiseen konsul˛ityönä. Tie-
piirit keski˛yivät aluee°laan suunni˛elun 
johtamiseen ja esisuunni˛eluun.279 

Aidon kilpailun syntyminen ja markkina-
ehtoiseen toimintaan siirtyminen �˘˘˘-lu-
vu°la oli suuri muutos. Täysin uu˛a se ei 
silti o°lut, si°lä esimerkiksi pää°lystystöissä 
oli kilpailute˛u urakoitsijoita jo ˆˇ�˘-luvul-
la. Yksityisten urakoitsijoiden käytössä tie-
ha°linto ja sen edeltäjät olivat ede°läkävijöi-
tä. Eduskunta toivoi urakoinnin lisäämistä 
tietöissä jo vuonna ˆˇ�� käsiteltäessä val-
tion tulo- ja menoarviota vuode°le ˆˇ��.280 

Useimmiten viranomainen kuitenkin vas-
tasi ha°linnosta, rakentamise˜a ja kunnos-
sapidosta itse. Matti Enbusken mukaan 
ˆˇ�˘-luvu°la tie- ja vesirakennuslaitokses-
sa vahvistui käsitys, jonka mukaan yksityi-
set urakoitsijat hoitivat kunnossapitotyöt 
tehokkaasti ja edu°lisesti. Tiepiirien omaa 
hoitoa voitiin pitää jopa liian hyvänä, ”yli-
hoitona”, minkä vuoksi tiepiirien tehtäviä 
kanna˛i kilpailu˛aa markkinoi°la. Siirty-
mävaiheessa (�˘˘ˆ–�˘˘�) kilpailu˛ami-
nen oli osi˛ain vapaata mu˛a osin urakat 
osoite˛iin tieliikelaitokse°le. Vuonna �˘˘� 
niin suunni˛elun, rakennu˛amisen kuin 
hoidon urakat ava˛iin kokonaan kilpailul-
le. Tieha°linto oli vastuu°linen tienpitäjä ja 
tienpidon tilaaja, joka tarjosi urakoita, jois-
ta Tielaitos kilpaili muiden maanrakennus-
yri˛äjien kanssa. Vuonna �˘˘� tieliikelai-
tokse˜a tuli valtionyhtiö Destia. Valtion 
taholta oli jo aiemmin anne˛u ymmärtää, 
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KUVIO 18 Valtion väylänpidon toteutunut määrärahojen käyttö 
Miljoonaa euroa (vuoden 2017 hinnoin) 

Hallinto ja perusväylänhoito  Väylien kehittäminen  Aluekehitysrahoitus 
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Virastouudistuksessa tapahtui 

budjetointitavan muutoksia 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

e˛ä valtio voisi luopua enemmistöomistuk- erilaista liikenneministeriön eri toimialoi°la. 
se˜aan. Niin si˛emmin kävi (�˘ˆ�), kun Tienpidon markkinat arvioitiin �˘˘˘-luvul-
Ahlström Capital osti Destian. Tienraken- la toimiviksi. Uusia markkinoita oli synty-
nukseen ei enää liite˛y se°laista tärkeää jul- nyt erityisesti yleisten teiden rakentamiseen 
kista intressiä, jonka vuoksi valtion omistus ja hoitoon, ja hintatason tode˛iin selvästi 
olisi väl˛ämätöntä.281 alentuneen. Valtion liikelaitokset ja yhtiöt 

Liikenneministeriön ha°linnonalan säily˛ivät merki˛ävän markkinaosuuden, 
ˆˇˇ˘-luvun uudistuksi°la oli esikuva°lista vaikka ala°le tuli uusia kilpailijoita. Sen si-
arvoa �˘˘˘-luvun mui°le valtionha°linnon jaan rautateiden rakentamisen ja y°läpidon 
uudistuksi°le. Näihin kuului Ma˛i Vanha- markkinat säilyivät vaatima˛omina. Val-
sen I ha°lituksen vuonna �˘˘� käynnistämä tionrautateiden tytäryhtiön Oy VR Rata 
ju°kisen sektorin tuo˛avuusohjelma. Aiem- Ab:n ha°lussa oli lähes �˘ prosen˛ia Rata-
mat uudistukset olivat jo vieneet siihen, e˛ä ha°lintokeskuksen tilaamista rakennus- ja 
ju°kise˜a sektorista oli tu°lut infrastruktuu- kunnossapitotöistä.282 

rin tilaaja, joka hankki palvelut markkinoil- Ha°linto on tehostunut, mu˛a rahaa väy-
ta. Markkinaehtoisuuden toteutuminen oli läinve˜ointeihin ei katsota o°leen tarpeek-
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si. �˘ˆ˘-luvu°la on alati kovempaan sävyyn 
puhu˛u väylien korjausvelasta. Si°lä tarkoi-
tetaan huonokuntoisen ja korjaustarpees-
sa olevan väyläomaisuuden yhteenlasket-
tuja korjauskustannuksia. Se on hinta, jo°la 
omaisuus saate˛aisiin liikennetarpeita vas-
taavaan kuntoon.283 Vertailussa Ruotsiin on 
selvite˛y, e˛ä Ruotsissa väyliin on inves-
toitu enemmän, ja inve˜oinnit on ohja˛u 
useammin elinkeinoelämää hyödy˛ävä°lä 
tava°la. Ruotsissa on niin ikään käyte˛y 
uusia joustavia rahoitusma°leja sekä val-
tionlainojen halpaa korkotasoa. Suomessa 
on painote˛u enemmän henkilöliikenteen 
inve˜ointeja. Useimmiten kyse on o°lut pe-
rintee°liseen tapaan valtion tulo- ja meno-
arviossa esitetyistä varoista eli budje˛ira-
hoitukse˜a.284 

Budje˛irahoituksen rinna°le on etsi˛y 
uusia rahoitusmuotoja suurten hankkei-
den toteu˛amiseksi. Uusia rahoitusmuo-
toja ovat o°leet esimerkiksi niin sanot-
tu elinkaarima°li. Elinkaarima°lissa valtio 
tekee yksityisen tahon kanssa sopimuk-
sen hankkeen toteu˛amise˜a ja huo°losta 
määräajaksi. Inve˜ointi toteutetaan palve-
lukokonaisuutena, johon kuuluu rahoitus, 
suunni˛elu, rakentaminen ja y°läpito. Mal-
lin hyödyt perustuvat riskinjakoon tilaajan 
ja tuo˛ajan kesken, ja ma°li kannustaa ko-
konaisedu°lisuuteen pitkä°lä tähtäime°lä. 
Ma°lin etuna on pide˛y myös sitä, e˛ä kun 
yksi taho vastaa kokonaiskustannuksista, 
lyhyen tähtäimen säästöi°lä ei tuoteta hait-

taa pitkä°lä tähtäime°lä.285 Arvostelijoiden 
mukaan kyse on vain veronmaksajan ”kul-
taisen luo˛okortin” käytöstä, jonka turvin 
polii˛inen johto voi käynnistää hankkeet, 
jotka maksetaan vasta tulevaisuudessa. Täl-
lä tava°la tulevatkin pää˛äjät sidotaan pit-
käaikaisiin sopimuksiin yksityisten yritys-
ten kanssa. 

Ensimmäinen merki˛ävä elinkaarihanke 
oli Järvenpään ja Lahden välinen moo˛o-
ritie ˆˇˇ˘-luvun lopussa. Vastaavia ma°leja 
on muitakin. Tä°laisissa jä°kirahoitusmal-
lissa yritys rahoi˛aa rakentamisen ja valtio 
maksaa kustannukset myöhemmin takaisin 
ikään kuin liikennöinti- tai väylämaksuina. 
Jos takaisinmaksun ehtona on toiminnan 
jatkuminen, mene˛ely vähentää valtion 
hukkainve˜oinnin riskiä. Varsinkin pää-
kaupunkiseudun kunnat ovat saamiensa 
kaavoitushyötyjen vastineeksi osa°listu-
neet moniin hankkeisiin. Hankkeita voi-
daan vauhdi˛aa niin sanotui°la aikaista-
mislainoi°la. Kunta voi maksaa hankkeen 
kustannukset a°kuvaiheessa, ja valtio mak-
saa osuutensa takaisin oman inve˜ointioh-
jelmansa mukaisesti.286 

Suuria ju°kisia inve˜ointeja on toteute˛u 
myös niin sanotu°la a°lianssima°li°la. A°li-
anssima°li on tilaajan, suunni˛elijoiden ja 
tuo˛ajien yhteinen urakka, yhteistoimin-
taurakka, jota johdetaan varta vasten pe-
rustetussa yhteenlii˛ymässä, a°lianssissa. 
Erikseen kehitetyn kannustinma°lin ansi-
osta sekä tilaaja e˛ä tuo˛aja hyötyvät ko-
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konaisedu°lisuude˜a. Toisin kuin tava°li-
sissa urakoissa, urakoitsijan etua ei sidota 
vain urakoitsijan oman tehtävän suorituk-
seen vaan hankkeen lop�utulokseen ja ko-
konaisedu°lisuuteen.287 

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoi-
tusta arvioinut työryhmä (�˘ˆ� ) suosi˛eli 
hankekohtaisten yritysten käy˛ämistä suu-
rissa projekteissa. Hankeyhtiön omistajia 
voisivat o°la valtion lisäksi esimerkiksi elä-
keyhtiöt, kunnat ja yritykset. Hankeyhti-
öt voisivat rahoi˛aa inve˜ointeja valtion 
tulo- ja menoarvion u°kopuolise°la rahoi-
tukse°la. Ne voisivat toteu˛aa projekteja 
itsenäisesti tai viranomaisten toimeksian-
nosta niin, e˛ä yhtiö°lä olisi käy˛öoikeus 
väylään tietyn ajanjakson ajan.288 Helmi-
kuussa �˘ˆˇ ha°lituksen talouspolii˛inen 

KUVIO 19 Liikennehallinnon kehitys 1990- ja 2000-luvuilla 

1990-luku 

Valtion rautatiet (1922–1995) 

Tie- ja vesirakennuslaitos (1954–1990) Tielaitos (1990–2000) 

ministerivaliokunta pää˛i perustaa uuden 
yhtiön Oy Suomen Rata Ab:n ha°linnoi-
maan rautatieliikenteen kilpailutusta ja 
keskeisiä ratahankkeita. Ajatus on, e˛ä jo-
kaista eri°lishanke˛a, kuten Helsinki-Van-
taan lentoaseman ja Tampereen välistä ra-
taa, nopeaa Helsingin ja Turun välistä rataa 
tai Helsingin ja Ta°linnan välistä tunnelia, 
varten perustetaan omat hankeyhtiönsä. 
Ministerivaliokunnan mukaan yhtiöt ovat 
aluksi täysin valtion omistamia, mu˛a nii-
den omistuspohjaa on tarkoitus laajentaa 
tulevaisuudessa.289 

Keskustelu rahoitusma°leista on jatkunut, 
mu˛a ju°kisessa keskustelussa autoverotus 
ja tienkäy˛ömaksut saavat enemmän huo-
miota. Autojen ja pol˛oaineiden verotus 
ovat tärkeitä tulonlähteitä valtio°le. Kun au-

Varustamoliikel. / Finstaship (2004–2009) 

Luotsausliikelaitos (2004–2009) 

Merenkulkulaitos (1917–2009) 

2000-luku 

Tiehallinto (2001–2009) 

Tieliikelaitos/Destia (2001/2008-) 

Ratahallintokeskus (1995–2009) 

Rautatievirasto (2006–2009) 

VR-yhtymä (1995) (VR Oy ja VR-rata Oy) 
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tokanta uudistuu ja sähköistyy, näiden mer-
kitys voi vähetä. Verojen ja maksujen avu°la 
halutaan myös ohjata ihmisiä ympäristöys-
tävä°lisempiin valintoihin. Monissa maissa 
tienkäy˛ö- ja ruuhkamaksut ovat tava°lisia. 
Suomessa niihin on suhtaudu˛u torjuvasti, 
mu˛a mahdo°lisuuksia on pohdi˛u viran-
omaisten suunnitelmissa. Liikenneministe-
riö esi˛i jo vuonna �˘˘� ju°kaistussa keskus-
telupaperissa periaa˛ee°lisen kysymyksen: 

Käytetäänkö arjen tietoyhteiskunnan luo-
mia ma�do˝isuuksia tehokkaaseen lii°en-
ne�olitii°kaan siirtymä˝ä hinnoi˛eluun ja 
käy˛äjä maksaa -pe˜iaa˛eeseen? 

Uuden teknologian avu°la liikenneväyli-
en ja -palvelujen käy˛äjiltä voidaan kerätä 
maksuja ja veroja käytön mukaan. Maksuja 
voidaan myös kohdentaa sinne, missä yksi-
tyisautoilu°le on vaihtoehtoja. Sate°lii˛ipai-
kannukseen perustuvi°la järje˜elmi°lä saisi 
käy˛öön erilaisia ratkaisuja, mu˛a monet 
käytännö°liset ja tietoturva°lisuuteen lii˛y-
vät ongelmat jäivät vielä �˘ˆ˘-luvu°la ratkai-
sema˛a. Polii˛isesti asia on kiistanalainen. 

LIIKENNEVIRASTON NOUSU 
– VÄYLÄVIRASTON SYNTY 

Liikenteen eri°lisvirastoja perustettiin jo 
ˆ�˘˘-luvu°la. Tie- ja vesirakennusha°linnon 
a°ku voidaan laskea Koskenperkausjoh-
tokunnan perustamise˜a vuonna ˆ�ˇˇ.290 

Tienpito valtio°liste˛iin Suomessa vuoden 
ˆˇˆ� lai°la, joka tuli voimaan ˆˇ�ˆ. Tie- ja 

vesiha°litus (TVH) perustettiin vuon-
na ˆˇ�� huolehtimaan valtion tieverkos-
ta eli tärkeimmistä teistä sekä sisävesien ja 
merenkulun ohjaamisesta. Liikennealan 
eri°lisvirastot, eritoten Posti- ja telelaitos, 
Valtionrautatiet, mu˛a myös Tie- ja vesira-
kennusha°litus (si˛emmin Tielaitos), olivat 
suuria virastoja, jotka jä˛ivät toimialami-
nisteriönsä usein varjoonsa. Ma˛i Turunen 
kirjoi˛aa liikenne- ja viestintäministeriön 
historiaa koskevassa teoksessaan ”Parempia 
väyliä ja nopeampia yhteyksiä” (�˘ˆ�), e˛ä 
liikenneministeriötä voitiin sen vuoksi kut-
sua postikon˛oriksi. Ministeriö°le jäi tehtä-
väksi esite°lä asiat valtioneuvostossa sen mu-
kaan, mitä liikennehankkeista oli sovi˛u.291 

Liikenneministeriössä liikennemuotojen 
yhtenäisen ha°linnon rakentaminen ulot-
tuu ˆˇˇ˘-luvun a°kuun. Si°loin peruste˛iin 
kaikkia liikennemuotoja samanaikaisesti 
käsi˛elevä väyläyksikkö. Kuten ede°lä ole-
vasta voidaan huomata, muutos on saman-
aikainen kuin monet suuret suunnitelmat 
ha°linnonalan uudistuksista. Vuonna �˘˘˘ 
kaikki liikenteen asiat keskite˛iin liikenne-
polii˛ise°le osasto°le.292 

Uuden, koko väylästöä ha°linnoivan Lii-
kenneviraston perustamista ehdotettiin 
vuonna �˘˘�. Ehdotus oli liikenne- ja vies-
tintäministeriön raportissa ”Tie auki tai-
vasta myöten”. Raportissa kaavailtiin op-
timistisesti, e˛ä virasto voitaisiin luoda jo 
parin vuoden päästä eli vuonna �˘˘�. Uu-
teen virastoon ajateltiin kuuluvan strategi-
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nen johtaminen, suunni˛elu, infrastruk-
tuurin tilaaminen, liikenteen tietoha°linta 
sekä viranomais- ja tukipalvelut. Liikenne 
turva°lisuu˛a ja muuta valvontaa varten 
kaavailtiin muodoste˛avaksi eri°linen lii-
kenneturva°lisuustoimisto. Ehdotus otet-
tiin vastaan lievimmi°lään lähinnä tyrmis-
tyneenä – myös itse ha°linnonala°la eikä 
vähiten eri virastojen henkilöstössä. Joka 
tapauksessa ministeriön selvityksissä myös 
vuonna �˘˘� ja �˘˘� esite˛iin, e˛ä virasto-
jen yhdistämise°lä saavute˛aisiin merkit-
täviä hyötyjä.293 

Liikenneha°linnon virastouudistus käyn-
nistyi Ma˛i Vanhasen II ha°lituksen ohjel-
massa. Reunaehdon uudistukse°le ase˛i val-
tionha°linnon tuo˛avuusohjelmaan lii˛yvä 
henkilötyövuosien vähennystavoite. Tavoi-
te ede°ly˛i liikenteen ha°linnonalalta noin 
sadan henkilötyövuoden (ˆ� %) vähen-
nystä vuoteen �˘ˆ� mennessä. Niin ikään 
liikenneha°linnon uudistukseen lii˛yivät 
ELY-keskusten eli elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten sekä alueha°lintoviras-
tojen perustaminen. Lisäksi oli monia mui-
ta toimintojen aluee°listamisen tavoi˛eita 
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ja ha°linnonalan liikelaitosten organisaatio-
muutoksia.294 Liikenneha°linnon uudistus 
toteute˛iin ˆ.ˆ.�˘ˆ˘, jo°loin kuusi virastoa 
sulaute˛iin ja niistä muodoste˛iin aiem-
pien kaavailujen mukainen liikennevirasto 
ja liikenteen turva°lisuusvirasto Traÿ (ku-
vio �˘). Lopulta Liikenneviraston voi kat-
soa syntyneen nopeasti, jos ha°linnonalan 
historia°listen erityispiirteiden painolasti 
otetaan huomioon. 

Liikennevirastoon yhdistettiin Rata-
ha°lintokeskus, osa Merenku°kulaitosta ja 
Tieha°linnon keskusha°linto. Työnjaon mu-
kaan Liikennevirasto vastasi suurista hank-
keista. Entisten tiepiirien tehtävät siirtyivät 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksil-
le, jotka huolehtivat maanteiden rakenta-
mise˜a ja kunnossapidosta. 

Uudistuksen päätavoi˛eita olivat:295 

• kokonaisvaltaisen liikennepolitiikan val-
mistelu ja toteu˛aminen; 

• ha°linnon tuo˛avuuden parantaminen; 
• toimintojen aikaisempaa parempi koor-

dinointi; 
• liikennejärje˜elmää kokonaisuutena tar-

kastelevan näkökulman vahvistaminen sekä 
• liikenteen turva°lisuus- ja ympäristökysy-

mysten kokonaisvaltainen hoitaminen. 
Tä°lä tava°la Liikennevirasto irtaantui 

perinteise˜ä liikennemuotoon perustu-
vasta organisointima°lista.296 

Seuraava suuri ha°linno°linen uudistus 
oli uuden lainsäädäntötyön aloi˛aminen. 
Liikennepalveluja säätelevät lait olivat 

selvästi vanhentuneet, kun tavoi˛eena oli 
luoda uudenlaisia markkinaehtoisia pal-
veluja ja hyödyntää uuteen teknologiaan 
perustuvia palvelualustoja. Vuonna �˘ˆ� 
Juha Sipilän ha°litus käynnisti liikenne-
kaarihankkeen, jonka tarkoituksena oli 
edistää digitaalisen liiketoimintaympäris-
tön kehitystä ja yksinkertaistaa sääntelyä. 
Liikenne˛ä koskeva lainsäädäntö kootaan 
yhteen lakipake˛iin (Laki liikenteen pal-
veluista ��.�.�˘ˆ�/��˘).297 Liikennepalve-
luista on muodostumassa ku°kumuotojen 
suhteen riip�umaton, yhtenäinen kokonai-
suus, joka mahdo°listaa sauma˛omat mat-
kaketjut. Toistaiseksi eri liikennemuodot 
yhdistäviä operaa˛oreita ei ole syntynyt 
odotetu°la tava°la. Suunnitelmien mukaan 
tulevaisuuden liikennejärje˜elmä on käyt-
täjän näkökulmasta ku°kumuotoneutraa-
li, kuten liikenne- ja viestintäministeriön 
asiakirjat asiaa selvi˛ävät, ja se perustuu 
yhtenäisiin palvelualustoihin eli yleisiin 
mobiilipalveluluihin. 

Lii°ennejärje�elmä koostuu palveluista, jot-
ka toimi˙at sauma˛oma�i yhteen niin ilma-
tilas�a, maa˝a ja maan a˝a sekä mere˝ä. Lii-
kennejärje�elmä alkaa myös sulautua muihin 
eläˆisen (kuten asumisen) järje�elmiin.298 

Vaikka muutos tuntuu ha°linno°liselta, sen 
olennainen sisältö on taloude°lisissa näkö-
kohdissa. Liikenteen palvelutasoa pyritään 
nostamaan luoma°la mahdo°lisuuksia uusi°le 
liikeideoi°le ja liiketoiminnan muodoi°le. 
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Myös Liikenneviraston luomise˜a a°ka-
nut ha°linno°linen uudistus jatkui. Liiken-
nealan ha°linto uudistui jä°leen kokonaan 
ˆ.ˆ.�˘ˆˇ, kun Liikennevirasto muu˛ui tie-, 
rata- ja meriliikenteen väylien suunnit-
teluun, kehi˛ämiseen ja kunnossapitoon 
keski˛yväksi Väylävirastoksi. Sen keskei-
nen tehtävä on toimia tilaajaorganisaatio-
na, joka johtaa hankesuunni˛elua ja kilpai-
lutusta. Virasto ha°linnoi myös liikenteen 
ja maankäytön yhteensovi˛amista sekä tal-
vimerenku°kua. Muutos merkitsee entistä 
tiukempaa keski˛ymistä väylästön ha°lin-
nointiin. Sen sijaan osa Liikenneviraston 
muista entisistä tehtävistä, kuten lupahal-
linto, pätevyydet ja valvonta, siirtyi uude°le 
Liikenne- ja viestintävirasto°le (Traÿcom). 
Liikenteenohjaus- ja ha°lintapalvelut siir˙et-
tiin Liikennevirastolta Tra�c Management 
Finland -nimiseen yhtiöön. Aluee°liset ELY-
keskukset vastaavat ede°leen Väyläviraston 
ohjaamina maantieliikenteen sujuvuude˜a, 
turva°lisuude˜a sekä muun muassa kunnos-
sapidosta omi°la aluei°laan.299 

�˘˘˘-luvu°la a°koi myös keskustelu sii-
tä, voidaanko liikenneväyliä ha°lita erityi-
sen valtion väyläyhtiön kau˛a. Osakeyh-
tiömuotoinen yhtiö rahoi˛aisi toimintansa 
käy˛öön perustuvi°la väylä- ja siis myös tie-
maksui°la. Maksut korvaisivat osan käytös-
sä olevista liikenteen veroista ja maksuista. 
Väyläyhtiötä kaavailtiin jo Jyrki Kataisen 
ha°lituksen liikennepolii˛isessa selonteos-
sa vuonna �˘ˆ�. Ajatuksen viri˛i näkyvästi 

liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
vuonna �˘ˆ�, mu˛a ministeri ei löytänyt 
ehdotukse°leen montaakaan ju°kista puo-
lustajaa. Asia hauda˛iin saman tien. Ka-
taisen ha°lituksessa valtion omistamaa tie-
yhtiötä puolusti liikenneministeri Merja 
Ky°lönen.300 

TEKNOLOGIA JA INNOVAATIO 
LIIKENTEESSÄ 

Teknisen kehityksen ansiosta ku°kemise˜a 
ja kulje˛amise˜a on tu°lut edu°lisempaa, 
nopeampaa ja varmempaa. Nopeuden kas-
vaessa etäisyys ja kilometrit ovat mene˛ä-
neet aiempaa merkitystään. Kyse ei ole vain 
liikennevälineistä; yhtä tärkeää on o°lut esi-
merkiksi väylätöiden tekninen edistys sekä 
sääntöjen ja liikennemerkkien kehitys.301 

Vasta väylät ja liikennesäännöt ovat mah-
do°listaneet sujuvan liikennejärje˜elmän. 
Turva°lisuuden parantuminen uudenlais-
ten ratkaisujen myötä ei ole aina heti itses-
tään selvää, vaan turva°lisuusjärje˜elmät 
on luotava erikseen. Autoilun nopean kas-
vun aikana liikenneturva°lisuus heikkeni 
Suomessakin merki˛ävästi, kuten luvussa 
VII ker˙otaan. 

Innovaatiot yhdistetään usein talous-
kasvuun, koska paremmi°la teknisi°lä rat-
kaisui°la saadaan käyttöön aiempaa te-
hokkaampia tuotantomenetelmiä. Joel 
Mokyrin (ˆˇˇ˘) mukaan uusi teknologia 
siirtää käyte˛ävissä olevien mahdo°lisuuk-
sien rajoja ja siten lisää kansantalouden tuo-
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tantopotentiaalia. Tehokkuus syntyy siitä, 
e˛ä aikaisempi lop�utulos saadaan aikaan 
vähemmi°lä resurssei°la tai vaihtoehtoisesti 
tuo˛een ja toiminnan laatu paranee. 

Innovaatio°la tarkoitetaan se°laista kek-
sintöä, joka johtaa kaupa°liseen menestyk-
seen. Innovaatiotutkimuksen uranuurta-
ja°le, Joseph Schumpeteri°le (ˆˇ��), uusi 
teknologia merkitsi suunnanmuutosta ai-
kaisempaan nähden. Hän katsoi paremman 
teknologian nopeasti syrjäy˛ävän vanhem-
man teknologian. Innovaatio on aiemman 
kehityksen katkaiseva shokki, johon mark-
kinat sopeutuivat. Hän kuvasi käänne˛ä 
käsi˛ee°lä ”luova tuho”. Se tarkoi˛i sitä, e˛ä 
uudet, paremmat tuo˛eet ja menetelmät 
johtavat uudistuskyvy˛ömien yritysten ja 
toimialojen taantumiseen tai jopa tuhoon. 
Schumpeteri°le luova tuho oli myönteinen 
ja edistyksen kannalta väl˛ämätön asia.302 

Myöhemmin innovaatioita koskevassa 
keskustelussa on koroste˛u jatkuvan kehi-
tyksen, monenlaisen vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön merkitystä. Historiankirjoituk-
sessa ja museoissa korostuu teknologisten 
keksintöjen ja niiden mukaisten nopeiden, 
näy˛ävien harp�austen rooli. Siitä huoli-
ma˛a monien tutkijoiden miele˜ä edistys 
on tapahtunut enimmäkseen pienten, jopa 
lähes huomaama˛omien askeleiden myötä. 
Pienet muutokset kumuloituvat eli kasau-
tuvat yhteen ja synny˛ävät lopulta uuden 
tavan ja menetelmän. Käytännössä jokaista 
merki˛ävää keksintöä on seurannut vaihe, 

jonka aikana uuden teknologian käy˛ökus-
tannukset laskevat ja innovaatio leviää.303 

Suurelta osin se, korostetaanko tekno-
logian muutoksessa kumoukse°lisia uudis-
tuksia vai hidasta kehitystä, on tarkastel-
lun per ektiivin määräämää. Pidemmä°lä 
aikaväli°lä teknologiset prosessit ja niiden 
ha°linta voivat muu˛ua kokonaan. Uusi 
teknologia muu˛aa myös arkisia käytäntö-
jä niin työssä kuin muussa jokapäiväisessä 
elämässä. Jos sen sijaan seurataan yksi˛äi-
sen menetelmän tai lai˛een kehityshistori-
aa, löydetään erilaisia vähi˛äisiä askeleita 
kohti innovaation tuo˛anu˛a ratkaisua. 

Teknologian kehitystä on vaikea ja usein 
mahdoton ennustaa. Silti ihmisten tavoit-
teet ohjaavat kehitystä, vaikka tavoi˛eet 
harvoin se°laisenaan toteutuvat. Siinä mis-
sä aiemmin tavoiteltiin tehokkaampia, suu-
rempia, nopeampia ja turva°lisempia ku°ku-
välineitä, ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen tärkeitä 
tavoi˛eita ovat o°leet myös päästö- ja me-
luhai˛ojen vähentäminen sekä kuljetuskus-
tannusten alentaminen. Lisäksi on tavoitel-
tu pe°kästään mukavuuden ja yle°lisyyden 
tuntua. Valtio°la on ratkaiseva rooli sään-
töjen ja kannusteiden ase˛ajana. Polii˛iset 
päätökset ja markkinat vaiku˛avat lopulta 
siihen, mitä teknologian mahdo°lisuuksista 
tulee käy˛öön ja missä vaiheessa. 

Rakennetut infrastruktuurin järje˜elmät 
perustuvat aikansa tekniikkaan ja suunnit-
teluideologiaan. Suuria järje˜elmiä ei voida 
helposti muu˛aa kokonaan toisenlaisiksi. 
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Liikennevirasto testasi Muoniossa 2010-luvun loppupuolella älyliikenteen sopivuutta pohjoisen oloihin. 

Esimerkiksi kiskojen leveyden ja pol˛oaine-
huo°lon käytäntöjen muu˛aminen on kal-
lista. Jäykkien teknisten ratkaisujen lisäksi 
po°kuriip�uvuu˛a vahvistavat vakiintuneet 
tavat sekä vanhoista ratkaisuista hyötyvien 
tahojen muutosvastarinta. Teknologisen jär-
je˜elmän jäykkyys voi e˜ää myös polii˛isia 
tavoi˛eita toteutumasta (ks. luku II). Ole-
massa olevien käytäntöjen muu˛aminen 
voi o°la esimerkiksi niin ka°lista, e˛ä muu-

tosten toteu˛amise°le ei ole realistisia mah-
do°lisuuksia. Mahdotonta muutos ei kui-
tenkaan ole. Yhteiskunnassa on o°lut suuria 
uudistuksia, jotka vaativat valtavia resursseja 
ja määrätietoista, pitkän ajan kehitystyötä. 

KANSALLISISTA 
KANSAINVÄLISIIN STANDARDEIHIN 

Yhtenäiset standardit olivat väl˛ämä˛ö-
miä, jo˛a kehi˛yneemmistä ku°kuvälineis-
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tä ja paremmasta infrastruktuurista saa-
daan kaikki hyöty. Standardei°la on o°lut 
suuri merkitys tehokkuude°le. ˆˇ˘˘-luvun 
jä°kipuole°la käytännö°listen, liikenne˛ä 
helpo˛avien ja tehostavien sekä kaikkial-
la maailmassa noudate˛avien standardien 
kehi˛äminen oli yksi kuljetusalan tärkeim-
piä kysymyksiä. Logistiikan kehityksessä on 
ˆˇ˘˘-luvu°la kaksi suurta käänne˛ä. En-
simmäiseen vaiheeseen kuuluvat logistiikan 
kovat elementit eli kuljetuskaluston, kuten 
vaunujen, kon˛ien ja ajoneuvoyhdistelmi-
en, standardointi. Si˛en vuosisadan lopul-
ta a°kaen sähköinen viestintä ja paikannus-
teknologia mahdo°listivat logistiikan uudet, 
vielä tehokkaammat muodot. 

Aiemmin ˆ�˘˘- ja ˆˇ˘˘-luvu°la Euroopan 
valtiot omaksuivat erilaisia teknisiä ratkai-
suja. Kansa°lisesti eriytyneiden järje˜elmi-
en synty johtui ensinnäkin siitä, e˛ä monet 
ratkaisut sovite˛iin aluksi paika°lisiin tar-
peisiin.304 Myös liikenne oli suurelta osin 
paika°lista, mistä syystä monien järje˜elmi-
en ei tarvinnut sopia yksiin naapurimaiden 
kanssa. Puhelinyhteydetkin rakenne˛iin 
aluksi oman kylän tai kaupungin sisäisiksi. 
Kun kehi˛yvä teknologia mahdo°listi hel-
pommat ja nopeammat kaukoyhteydet, 
kirjavien paika°listen verkkojen yhteenso-
vi˛amiseen ale˛iin kiinni˛ää enemmän 
huomiota. Toinen syy ratkaisujen kirja-
vuuteen olivat erilaiset paika°liset resurs-
sit. Toisaa°la oli kanna˛avaa rakentaa kun-
nianhimoisia järje˜elmiä, mu˛a toisaa°la 

resurssit rii˛ivät vain kaikkein a°kee°lisim-
piin ratkaisuihin. 

Kolmas syy oli se, e˛ä ˆˇ˘˘-luvun po-
lii˛isissa oloissa valtiot halusivat ero˛aa 
strategisesti keskeiset järje˜elmät toisis-
taan. Tämä seikka korostui pienehköjen 
kansa°lisvaltioiden Manner-Euroopas-
sa. Näin tapahtui esimerkiksi rautatei°lä, 
jotka voitiin sotilaa°lisista syistä rakentaa 
eri levyisiksi. Moni°la teo°lisuudenaloi°la 
halu˛iin turvata mahdo°lisimman suuri 
omavaraisuus ja kotimaisuusaste. Valtion 
omistama lentoyhtiö oli usein strateginen 
tekijä, mu˛a lisäksi kansa°lisia lentoyhtiöi-
tä pide˛iin maan maineen ja identiteetin 
kannalta tärkeinä. Läntisten markkinata-
lousmaiden ja sosialististen maiden kylmän 
sodan aikana tilanteeseen vaiku˛i vielä se, 
e˛ä idän ja lännen infrastruktuurit pyrit-
tiin pitämään eri°lään toisistaan. Kun val-
tioiden rajat ero˛ivat infrastruktuuria, eri-
laisia resursseja ja luonnonvaroja ei kye˛y 
hyödyntämään tehokkaimma°la mahdol-
lise°la tava°la.305 

Oma merkityksensä on si°lä, e˛ä monet 
infrastruktuurin keskeiset muodot, ku-
ten tieha°linto, posti, puhelin ja rautatiet, 
kuuluivat valtionha°linnon vaikutuspiiriin 
ja usein suoraan valtion omistukseen. Sen 
jä°keen, kun nämä oli liite˛y valtionha°lin-
toon, valtion polii˛inen vaikutusvalta ulot-
tui yhä yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. 
Polii˛is-ha°linno°linen intressi valvoa jär-
je˜elmää ei tukenut kansainvälisten stan-
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dardien yhtenäistämistä. Kuitenkin si˛en, 
kun standardoinnin eduista a°koi va°lita yk-
simielisyys, niistä neuvoteltiin kansainväli-
sissä yhteistyöjärje˜öissä valtioiden viran-
haltijoiden ja poliitikkojen voimin. Tässä 
työssä oli mukana myös yritysten edusta-
jia ja asiantuntijoita. Lopulta päätökset teh-
tiin valtio°lise°la taso°la, kuten kansainväli-
set postisopimukset. 

Useissa maissa ensimmäiset kuljetusstan-
dardit kehite˛iin rautatieliikenteen tarpei-
siin. Enimmäkseen yhdenmukaistus toimi 
vain kansa°lisissa rajoissa. Kuljetusala°la 
laaja ja tehokas standardointi aloite˛iin 
suurissa kuljetusalan yrityksissä. Tärkeim-
mät vaiku˛eet, kuten yhtenäisen kuljetus-
kontin suunni˛elu, tulivat Yhdysva°loista. 
Maaliikenteessä tärkeä standardoitu kulje-
tusyksikkö on kuormalava. Suomessa kuor-
malavajärje˜elmää piti y°lä Valtionrauta-
tiet ˆˇ�˘-luvulta ˆˇ�˘-luvu°le saakka. Tänä 
aikana järje˜elmä ote˛iin käy˛öön myös 
kuorma-autoliikenteessä. Vuonna ˆˇ�ˆ 
ote˛iin käy˛öön FIN-kuormalavastandar-
di. Sen tueksi laadi˛iin suositukset lavojen 
hankinnassa, käytössä ja vaihdossa nouda-
te˛avista periaa˛eista. Eurolavajärje˜elmä 
kehite˛iin maiden rajat yli˛ävän rautatie-
liikenteen tarpeisiin ˆˇ�˘-luvun tai˛eessa. 

Kun aiemmin erilaiset kuormalavat oli-
vat lähe˛äjän omaisuu˛a, lavojen takaisin-
kuljetukset aiheu˛ivat ylimääräistä vaivaa 
ja kustannuksia. Eurolavajärje˜elmän myö-
tä takaisinkuljetuksista päästiin enimmäk-

seen eroon. Suomessa EUR-kuormalavat 
ote˛iin käy˛öön ˆˇˇ˘-luvulta a°kaen eli 
pian oman FIN-kuormalavastandardien 
luomisen jä°keen. Syynä oli yksinkertai-
sesti se, e˛ä EUR-kuormalavat palvelivat 
kansainvälistä liikenne˛ä paremmin kuin 
kotimaiset standardit.306 

Merikon˛i on ˆˇ˘˘-luvun tunnetuin lo-
gistiikkainnovaatio. Se syntyi Yhdysval-
loissa. Sie°lä kuorma-autojen umpinaisia 
kuormakon˛eja ale˛iin lastata laivoihin jo 
ˆˇ�˘-luvun lopu°la. Kon˛itekniikan etuna 
on se, e˛ä standardimuotoisiin kuljetusyk-
siköihin paka˛u lasti on help�o käsite°lä ja 
kulje˛aa eri kuljetusmuodoissa määrän-
päähän saakka. Valtameriliikenteessä kon-
tit yleistyivät eritoten vuoden ˆˇ�� jä°keen, 
jo°loin kontei°le määriteltiin ensimmäiset 
kansainväliset ISO-standardit. Suomes-
sa kontit yleistyivät hitaasti, si°lä Suomen 
päävientituo˛eet, se°lupaalit, puutavara, 
paperiru°lat ja terästuo˛eet sopivat huo-
nosti kon˛eihin paka˛avaksi.307 

Suomessa suuremman merkityksen sai-
vat ru°laten lasta˛avat, niin sanotut ro-ro-
alukset (ro˝ on, ro˝ o�). Tähän oli sekä his-
toria°liset e˛ä käytännö°liset syyt. Suomen 
ja Ruotsin välisessä lau˛aliikenteessä otet-
tiin jo ˆˇ�˘-luvun lopu°la käy˛öön Englan-
nin kanaalista tuotuja vanhoja junalau˛o-
ja, jotka soveltuivat hyvin kuorma-autojen 
kuljetukseen. Näin Suomen ja Ruotsin väli°le 
sekä Saksan suuntaan avautui uudenlainen 
tieliikenteeseen kytkeytynyt yhteys. Kun 

169 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
    

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

  
  

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

ˆˇ�˘-luvu°la valtameriliikenteessä siir˙yt-
tiin enenevissä määrin kon˛iliikenteeseen, 
Suomen ja Ruotsin väli°lä oli jo vakiintunut 
autolau˛aliikenne. Rekka on käytännö°linen 
suurlastiyksikkö, ja tarvi˛aessa kon˛i voi-
daan lastata rekan lava°le. Ver˙a˛ain lyhy-
e°lä matka°la Itämeren alueen kuljetuksissa 
rekka on help�o ajaa toimi˛ajalta suoraan 
tilaaja°le. Lisäksi ro-roautolautoissa voidaan 
kulje˛aa rahdin lisäksi matkustajia. Se ei on-
nistu päältä lasta˛avissa kon˛ilaivoissa.308 

Varsinainen kon˛iva°lankumous tapah-
tui vasta ˆˇˇ˘-luvu°la, kirjoi˛aa meren-
kulun historiaa tutkinut Yrjö Kaukiainen. 
Si°loin maailman meri°lä konttialusten 
kapasitee˛i yli˛i perinteiset rahtilaivat. 
Suomessakin kon˛iliikenteen osuus lähti 
nopeaan kasvuun. Kon˛ien yleistyminen 
kertoo satamatoimintojen tehostumises-
ta. Suuret kon˛imäärät ede°ly˛ävät tehok-
kaita satamapalveluja, kon˛ien käsi˛elyyn 
sopivia nostureita ja uusia logistisia tieto-
järje˜elmiä. Varsinaisten kuljetuskustan-
nusten laskiessa juuri terminaalikustan-
nusten merkitys tehokkuuden lisäämisessä 
on tu°lut keskeiseksi.309 Satamat joutuvat 
kilpailemaan keskenään osastaan kuljetus-
järje˜elmässä, eikä ole varmaa, e˛ä kaik-
ki satamat pystyvät pitämään asemansa. 
EU:n päätösten mukaan kaikki satamat 
yhtiöite˛iin vuoteen �˘ˆ� mennessä, ei-
vätkä satamat voi enää toimia kunna°lisi-
na laitoksina.310 

SUUREMPANA JA NOPEAMMIN 

Ajoneuvojen painoja ja mi˛oja on säädelty 
vuode˜a ˆˇ�� saakka. Rakenne˛a koskevil-
la määräyksi°lä on paranne˛u turva°lisuut-
ta ja suojeltu tieverkkoa raskaan liikenteen 
haitoilta. Kaluston ja väylien kehityksen 
myötä yhä suuremmi°la ajoneuvoi°la voi-
daan liikkua turva°lisesti, nopeasti ja väyliä 
rikkoma˛a. Jo ˆˇ�˘-luvu°le tultaessa tämän 
kaltaiset tekijät a°koivat jäädä taka-ala°le, 
kun sääntelyssä voitiin ruveta paino˛amaan 
kuljetusten taloude°lisuu˛a ja kansainvälis-
tä kilpailukykyä. Etenkin autoilijat halusivat 
suurentaa ajoneuvojen enimmäiskokoja.311 

Vielä sotien jä°keisen jä°leenrakennuskau-
den aikaan ajoneuvoyhdistelmät olivat rei-
lusti a°le �˘ metriä pitkiä ja painoivat a°le 
�˘ tonnia. ˆˇˇ˘-luvulta vuoteen �˘ˆ� ajo-
neuvoyhdistelmät kasvoivat korkeu˛a (�,� 
metristä �,� metriin), pituu˛a (�� metristä 
jopa yli ��,�� metriin) sekä painoa (�� ton-
nista yli �� tonniin). Vuode˜a �˘ˆ� lähtien 
Suomessa on kokeiltu niin sano˛uja super-
rekkoja (High Capacity Transport Units). 
Akseleita lisäämä°lä ja määrätyin ehdoin on 
koo˛u yli �˘ metrin pituisia, kokonaismas-
saltaan yli ˆ˘˘-tonnisia ajoneuvoyhdistel-
miä.312 Nämä kuljetukset ovat herä˛äneet 
huolta liikenneturva°lisuude˜a ja tie˜ön 
ke˜osta. Valtiovalta on suhtautunut suuriin 
kuljetusyksiköihin suopeasti ja niitä voidaan 
käy˛ää erityisin lupaehdoin. Toistaiseksi 
niitä on käyte˛y enimmäkseen puunkul-
jetuksessa alentamaan kuljetuskustannuk-
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KUVIO 21 Ajoneuvojen keskinopeudet pääteillä 1961–2016 
Kilometriä tunnissa 

Kaikki autot  Henkilöautot  Pakettiautot  Henkilö- ja pakettiautot 
Kuorma- ja linja-autot  Kuorma-autot  Linja-autot 
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sia. Tammikuussa �˘ˆˇ ajoneuvoyhdistel-
mien suurin sa°li˛u pituus noste˛iin ��,�� 
metristä peräti ��,� metriin. Siten keskeiset 
vientiteo°lisuuden sektorin tarpeet muok-
kasivat tässäkin kuljetusten kehitystä aivan 
samoin kuin uiton ja metsäautoteiden his-
toriassa, josta on ker˙o˛u luvussa IV. 

Suomi on seurannut euroop�alaisten ajo-
neuvojen mi˛ojen ja massojen – eli kansan-
omaisesti painon – sääntelyä ˆˇ�˘-luvulta 
a°kaen. Tuo°loin Suomi ja Ruotsi olivat sää-
dösten yhtenäistämistä vastaan. Syynä oli 
se, e˛ä EU:n säädökset olisivat merkinneet 
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Vapaa nopeus 

Tutkamittaus LAM-mittaus 

Nopeusrajoitus 100 km/h 

1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 

ajoneuvoyhdistelmien pienentämistä ja si-
ten kuljetuskustannusten kasvua Pohjolan 
harvaanasutuissa maissa. Lopulta neuvo˛e-
luissa kehite˛iin ajoneuvoyhdistelmiä var-
ten niin sano˛u moduulikonsepti. Se sa°lii 
EU:n jäsenmaan käy˛ää oma°la aluee°laan 
EU:n säädöksiä suurempia ajoneuvoyhdis-
telmiä, jos maa sa°lii standardimi˛aisis-
ta moduuleista kootut suuret yhdistelmät 
myös muista jäsenvaltioista tulevi°le kulje-
tusliikkei°le. Kuorma-autojen keskinopeu-
det päätei°lä kasvoivat ˆˇ�˘-luvun tai˛ee-
seen saakka. Sen jä°keen ne ovat pysyte°leet 
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nopeuden �� km/h tietämi°lä (kuvio �ˆ). 
Ajonopeuden kasva˛amisen sijasta kulje-
tuksia ovat nopeu˛aneet si˛emmin teiden 
oikaisut ja väylien parantuminen. �˘˘˘-lu-
vu°la kuljetusajat ovat lyhenneet erityisesti 
logististen palvelujen tehostumisen vuoksi 
sekä nopeutuneista kuljetusten järje˜elyis-
tä, kuten lastaukseen ja purkamiseen kulu-
vasta ajasta. 

Elintason ja vaatimusten kasvu näkyy 
autokannan kehityksessä. Kun autot ovat 
suurentuneet, menneiden vuosikymmen-
ten perheauto on muu˛unut perheen kaup-
pakassiksi, kuten sitä leikkisästi usein kut-
sutaan. Esimerkiksi Vo°kswagen Golf, joka 
ma°lina on säily˛änyt pääpiirteensä sama-
na, on ˆˇ�˘-luvun jä°keen kasvanut pituut-
ta puolisen metriä ja levey˛ä noin kaksi-
kymmentä sen˛iä. Suurin muutos on silti 
tapahtunut painossa. Se on noussut peräti 
�˘˘ kiloa. Vuosina �˘˘�–�˘˘� valmiste˛u 
perusma°linen Mk� painoi ˆ ��� kg. Ke-
hityksen suunta näy˛ää silti �˘˘˘-luvu°la 
kääntyneen kohti kevyempiä rakenteita.313 

Ainakin osasyy lienee päästöpohjainen ve-
rotus sekä taloude°lisuuden ja ympäris-
töystävä°lisyyden korostaminen, ja näistä 
seikoista on tu°lut moni°le tärkeä auton va-
lintaan vaiku˛ava tekijä. 

Liikennöinti rautatei°lä muu˛uu yleen-
sä hitaammin ja jää suurelta yleisöltä usein 
huomaama˛a. Junien nopeus puhu˛aa lä-
hinnä matkustajaliikenteessä ja tava°lisesti 
huomataan vain myöhästymiset. Rautateil-

lä on pyri˛y lisäämään henkilöliikenteen 
nopeu˛a, parantamaan palvelutasoa ja li-
säämään tavaraliikenteen välityskykyä. 
Rataverkon laajuus ei ole kasvanut enää 
ˆˇ˘˘-luvun lopulta, päinvastoin (ks. luku 
IV). Sen sijaan esimerkiksi turvalaiteteknii-
kan kehitys vauhdi˛ui ˆˇ�˘-luvulta a°kaen, 
jo°loin sähköiset välineet syrjäy˛ivät me-
kaaniset ratkaisut. Jatkuvaksi hitsa˛u rai-
de yleistyi ˆˇ�˘-luvun puolivälistä a°kaen. 
Se mu°listi radanpidon ja osaltaan mahdol-
listi nopeuksien noston. Näkyvin kehitys-
suunta on o°lut rataverkon sähköistäminen 
ˆˇ�˘-luvun lopulta a°kaen. 

Matkustajaliikenteen suurin sa°littu 
nopeus oli ˆ�˘ kilometriä tunnissa vielä 
ˆˇˇ˘-luvun a°kupuole°la. Kun maantie- ja 
rautatieliikenne kilpailivat matkustajista, 
nopeuden kasva˛amise˜a tuli rautatei°le 
tärkeä keino matkustajien houku˛elemi-
seksi. ˆˇˇ˘-luvun alussa hankitut nopeat 
Pendolino-junat ku°kevat maan tärkeim-
mi°lä yhteysväli°lä. Korkein nopeus, ��˘ 
km/h, voidaan �˘�˘-luvun alussa saavut-
taa kuitenkin vain parhai°la rataosuuksil-
la. Lähes samoihin nopeuksiin päästään 
myös vuosina ˆˇˇ�–�˘˘� hankitu°la Sr�-
vetokalusto°la. Erityisen tärkeitä nopeat 
ja täsmä°liset yhteydet ovat maakuntakes-
kuksi°le. Juhani Korpelan ja Raili Mäki-
talon arvion mukaan VR on menestynyt 
mone°la mi˛ari°la hyvin, mu˛a uude˜a 
kalustosta ei silti ole kye˛y o˛amaan irti 
kaikkea hyötyä. Se johtuu siitä, e˛ä valtion 

172 



 

  

 

 

  
 

 
 

 
  

 

  
 

     
 

   

 

 

 

 

   
 

 
   

  
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

vastuu°la olevaa rataverkkoa ei ole uusi˛u 
rii˛ävästi.314 

Vaunujen akselipainoja ei viime vuosikym-
meninä ole voitu juuri nostaa.315 Ratapenger 
ja kiskot kantavat pääosa°la rataa ��,� tonnin 
akselipainoja (�˘ˆ� ). Se tarkoi˛aa noin kol-
minkertaista vaunun painoa. Karkeasti voi 
sanoa, e˛ä yksi täydessä lastissaan oleva ta-
varavaunu painaa saman ver˙an kuin paina-
vimmat kuorma-autoyhdistelmät. Hitaa°la 
nopeude°la voidaan liikennöidä usea°la ra-
da°la �� tonnin akselipaino°la. 

Henkilöliikenteessä tava°linen pikajuna 
on kulje˛anut �˘ˆ˘-luvu°la �˘˘–�˘˘ mat-
kustajaa, mu˛a voi viedä myös ˆ �˘˘ mat-
kustajaa, kuten joulun �˘ˆ� menoliikenteen 
�ˆ� metriä pitkä ”IC-superjuna” Helsingistä 
Ouluun. Tavarajunien pituu˛a rajoi˛avat 
esimerkiksi kohtaus- ja sivuraiteiden pituu-
det sekä vaunujen välisiin kytkentöihin liit-
tyvät rajoitukset. Junat voivat tietyi°lä yh-
teyksi°lä o°la jopa ˆ ̂ ˘˘ metriä pitkiä, mu˛a 
käytännössä tavarajunatkin ovat jääneet 
selvästi a°le kilometrin pituisiksi. Teoriassa 
venäläisten rajoitukse˛omien kytkimien ja 
kolmen veturin yhteiskäytö°lä junan paino 
voisi nousta jopa � ̆ ˘˘ tonniin, mu˛a suo-
malaisi°la ruuvikytkimi°lä suurin mahdo°li-
nen paino jää � ̂ ˘˘ tonniin.316 

TIETOJÄRJESTELMÄT 
KULJETUSTEN KOORDINOINNISSA 

Tieto- ja viestintäteknologian merkitys lii-
kennejärje˜elmän sujuvuude°le on kasvanut 

sitä mukaa kuin tietoliikenteen teknologia 
on edistynyt. Pe°kät väyläinve˜oinnit eivät 
riitä liikennejärje˜elmäksi. Moni°le tieto-
talouden yrityksi°le tietoliikenneyhteydet 
ovat väl˛ämä˛ömiä väyliä asiakkaan luo. 
Liikenteen järje˜ämisen kannalta tärkeitä 
ovat viestintäyhteydet ja tietojärje˜elmät. 
Jo ˆ�˘˘-luvu°la lennätin rakenne˛iin usein 
rautateiden yhteyteen. Si°lä ilmoite˛iin ju-
nien lähtö- ja saapumisaikoja seuraavi°le 
asemi°le. Valtionrautatei°lä lennätintä käy-
te˛iin ˆˇ�˘-luvu°le saakka, jo°loin rautateitä 
varten kehite˛iin radiopuhelinjärje˜elmiä. 
Nämä mahdo°lisimman halvoiksi mutta 
ka˛aviksi suunnite°lut ratkaisut ku°kivat 
aikansa teknologisen kehityksen kärjessä. 
Valtionrautateiden tarpeisiin kehite˛y lin-
jaradioverkko toimi osaltaan myöhempien 
matkapuhelinjärje˜elmien esikuvana. Sit-
temmin �˘˘˘-luvu°la liikenteenohjauksessa 
ote˛iin käy˛öön GSM-pohjainen yleiseu-
roop�alainen GSM-R-radioverkko. 

Maantiekuljetusten koordinointiin on 
käyte˛y erilaisia signaalivälineitä ˆˇ˘˘-lu-
vun a°kupuolelta lähtien. Si°loin esimer-
kiksi merkkilip�u viesti siitä, oliko auto 
vapaa kuljetuksiin. Pääasia°lisesti tietoja 
vaihde˛iin tilauskeskuksessa paikan pääl-
lä. Radiotekniikkaa ale˛iin hyödyntää jo 
ˆˇ�˘-luvulta a°kaen, kun suuremmat kulje-
tusyhtiöt o˛ivat käy˛öön ensimmäiset ly-
hytaaltoradiot.317 Vanhimmat järje˜elmät 
helpo˛ivat liikenteen koordinointia, mut-
ta seuraavien sukupolvien viestintäyhtey-
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Hyvä esimerkki toimivasta standardista on merikontti. Kontit saivat ISO-standardin 1960-luvulla. Nykyisin merikonttien 
hallinnoinnissa keskeisessä roolissa ovat sähköiset seurantajärjestelmät. 

det ylsivät pidemmä°le. Ensin ne paransivat 
viestinnän mahdo°lisuuksia ja si˛en niiden 
pohja°le on luotu erilaisia palvelualustoja, 
joiden avu°la toimintaa voidaan organisoi-
da uude°la tava°la. 

Posti- ja lennätinlaitoksen vuonna ˆˇ�ˇ 
käy˛öön o˛ama ensimmäinen yleinen ra-
diopuhelinverkko Autora�iopuhelin (ARP) 
oli menestys. Myöhempiin järje˜elmiin 
nähden ARP oli raskas, käy˛äjä°le ka°lis ja 
hankala. Käy˛äjän piti ensin o˛aa yhteys 

keskukseen, joka yhdisti puhelun. Sen lyö-
mätön etu oli silti se, e˛ä järje˜elmä kyt-
keytyi suoraan osaksi tava°lista puhelin-
verkkoa. Nimensä mukaisesti järje˜elmä 
suunniteltiin maantiekuljetusten koordi-
nointiin, ja se tuli nopeasti ennakoitua 
suositummaksi. Me°ko kevyen rakenteen-
sa ansiosta verkko oli myös edu°linen ver-
ra˛una Ruotsin vastaavaan, joka kuitenkin 
oli paljon korkeamman palvelutason järjes-
telmä. Posti- ja telelaitokse°le ARP:stä tuli 
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KUVIO 22 Mobiilitiedonsiirron kasvu vuodesta 2007
 Vasen pystyakseli kuvaa minuuttia/miljoonaa kappaletta, oikea pystyakseli miljoonaa gigatavua. 

Matkapuhelut (milj. minuuttia) Tekstiviestit ja multimediaviestit (milj. viestiä)  Mobiilitiedonsiirto (milj. gigatavua) 
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hyvin kanna˛avaa toimintaa, joka tasoi˛i 
tietä seuraavan sukupolven järje˜elmi°le. 
Seuraavaa sukupolvea edusti yhteispohjois-
maisena yhteistyönä syntynyt NMT (Nor-
diska Mobiltelefongrup�en, myöh. Nordisk 
Mobiltelefon). NMT-puhelut yhdistyivät 
automaa˛isesti, ja käy˛öön saatiin myös 
niin sano˛u roamingtoiminto. Roaming 
tarkoi˛aa, e˛ä puhelimen käy˛äjän liik-
kuessa tukiaseman vaikutusalueelta toise°le 
myös avoinna o°lut linja siirtyy automaat-
tisesti ku°kemaan lähimmän tukiaseman 
kau˛a ilman keskeytyksiä. 

Matkapuhelinteknologian yleistymisen 
kannalta ratkaisevaa oli niin sano˛u toi-
sen sukupolven GSM-matkapuhelinjärjes-
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telmä (Groupe Spécial Mobile, myöh. Glo-
bal System for Mobile Communications). 
ˆˇˇ˘-luvun alussa lanseerattu GSM oli 
täysin digitaalinen ja muodostui yhdeksi 
maailman käytetyimmistä standardeista. 
Siirtyminen digitaaliseen järjestelmään 
ratkaisi NMT-puhelinten suosion synnyt-
tämät kapasitee˛iongelmat ja mahdo°listi 
dataliikenteen. Aluksi sitä pide˛iin myös 
tietoturva°lisena. Uudet puhelimet tulivat 
markkinoi°le samoihin aikoihin, kun mat-
kapuhelinliikenteen kilpailu a°koi. Koska 
tuo°loin operaa˛orit kilpailivat lähinnä 
hinnoi°la, uusien puhelimien ja lii˛ymien 
hinnat olivat kohtuu°liset ja matkapuhelin-
markkinat kasvoivat hyvin nopeasti.318 
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Si˛emmin uusien teknologiasukupolvi-
en myötä alati uudet palvelut ovat yleisty-
neet. �˘˘˘-luvun tai˛eessa �G-puhelimet 
paransivat puhelimien tiedonsiirtokykyä 
ja toivat Internetin a°kee°lisemmat sovel-
lukset matkapuhelimeen. Älypuhelimien 
aika a°koi iPhonen lanseerauksen myötä 
kesäkuussa vuonna �˘˘�. Suomeen puhe-
lin saapui seuraavan vuoden heinäkuus-
sa. �˘ˆ˘-luvu°la käytössä on o°lut yleisesti 
�G-teknologia, jo°la älypuhelimet toimivat 
sujuvasti. On kiinnostavaa huomata, e˛ä 
langaton tiedonsiirto on kasvanut räjäh-
dysmäisesti vasta �˘ˆ˘-luvu°la, kun �G-
teknologia yleistyi. Älypuhelinten myötä 
useimmi°la ihmisi°lä on taskussaan pai-
kannukse°la varuste˛u nopea datayhteys. 
�G:n jä°keen seuraavaa, entistä suoritus-
kykyisempää �G-teknologiaa pidetään tar-
pee°lisena sähköisten palvelujen kehityksen 
kannalta. Muiden muassa suunniteltujen 
tulevaisuuden automaa˛isten liikenne-
järje˜elmien – joita tarkaste°laan luvussa 
VIII – odotetaan tarvitsevan huoma˛avas-
ti tehokkaampia tietoliikenneyhteyksiä.319 

Sen sijaan monet ˆˇˇ˘-luvun tärkeät uudet 
toiminnot, kuten tekstiviestit, ovat menet-
täneet merkitystään. 

Yhteiskunnan infrastruktuurin kannalta 
on kiinnite˛ävä huomiota myös kiinteään 
verkkoon, jossa dataliikenne varsinaises-
ti a°koi vuonna ˆˇ��. Si°loin myönne˛iin 
ensimmäiset käy˛öluvat puhelinverkon 
välitykse°lä tapahtuvaan tiedonsiirtoon. 

Ensimmäisiä asiakkaita olivat pankit ja 
vähi˛äiskaupan tukkukaup�iaat, joi°le tie-
toliikenneyhteydet avasivat uuden tavan 
organisoida toimintaansa. Tieto nostoista 
ja ta°letuksista väli˛yi keskuspalvelimi°le, 
kuten myös kaup�ojen ja varastojen tava-
ramäärät ja tilaukset. A°kuaikoina ongel-
mana oli puhelinverkon kehi˛ymä˛ömyys. 
Yleinen datasiirtoverkko ava˛iin vuonna 
ˆˇ� ̂  ja kansainväliseen liikenteeseen sovel-
tuva palvelu vuonna ˆˇ ��. Yhdysva°loissa jo 
ˆˇ�˘-luvu°la a°kunsa saanut Internet kas-
voi maailman suurimmaksi tietoverkoksi. 
Suomalaiset yliopistot liite˛iin Interne-
tiin vuonna ˆˇ�� . Koteihin ensimmäiset 
yhteydet myytiin vuonna ˆˇˇ�. Seuraavi-
na vuosina Internet käytännössä syrjäy˛i 
muut tietoliikenteen muodot, vaikka ko-
titalouksissa Internet arkipäiväistyi vasta 
�˘˘˘-luvu°la. 

Sate°lii˛ipaikannukseen on käyte˛y pää-
asiassa niin ikään Yhdysvaltalaista GPS-
järje˜elmää (Global Positioning System). 
Se ava˛iin siviilikäy˛öön jo vuonna ˆˇ��. 
Aluksi paikantimet olivat eri˛äin ka°lii-
ta ja näyttivät käyttäjän sijainnin koor-
dinaa˛eina. Graaÿset kar˛apohjat yleis-
tyivät myöhemmin. Vielä ˆˇˇ˘-luvu°la 
siviilikäy˛öön tarkoite˛ujen paikantimien 
tarkkuu˛a heikenne˛iin keinotekoisesti, 
mu˛a heikennykse˜ä luovu˛iin kevää°lä 
�˘˘˘. Paikannuksen laadun paraneminen 
ja paikannuslai˛eiden hintojen lasku te-
kivät mahdo°liseksi sen, e˛ä eri°liset au-
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Postikonttorit on pitkälti korvattu R-kioskeilla ja elintarvikeliikkeiden yhteydessä olevilla postipakettiautomaateilla. 
Automaatin ovi aukeaa kännykkään tulevalla koodilla. 

tonavigaa˛orit yleistyivät �˘˘˘-luvu°la. 
Matkapuhelimissa paikannus yleistyi äly-
puhelimien myötä �˘ˆ˘-luvu°la. 

Tietotekniikan kehitys tekee mahdo°lisek-
si alati tehokkaamman kuljetusten suunnit-
telun. Kehitys on siirtynyt passiivisista apu-
lai˛eista, kuten navigaa˛oreista, aktiivisiin 
järje˜elmiin, joissa myös ajoneuvo lähe˛ää 
itse˜ään tietoja liikenteen suunni˛elija°le 
tai automaa˛isesti tietoa hyödyntävi°le so-
ve°luksi°le. Yhtä lai°la on ote˛u käy˛öön ro-
botiikkaan perustuvia varastojärje˜elmiä, 

joissa tietokone tietää tavaroiden paikat ja 
robo˛i voi niitä kulje˛aa. 

ÄLYSOVELLUKSEN 
JA POSTIPAKETIN LIITTO 

Teknologian kehitys yhdessä kilpailun kan-
sainvälistymisen kanssa ovat synny˛äneet 
logistiikan innovaatioita muun muassa kir-
jeiden ja pake˛ien kuljetukseen. Kun Yh-
dysva°loissa kuljetusmarkkinoita liberali-
soitiin ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la, syntyivät myös 
suuret kuljetusyritykset UPS ja Federal Ex-
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press. Ne laajensivat nopeasti toimintaansa 
kansainvälisi°le markkinoi°le. Kooltaan ja 
painoltaan raja˛uihin ja standardoituihin 
erikoislähetyksiin keski˛ynee˜ä pake˛i-
kuljetukse˜a tuli kuljetusliiketoiminnan 
uusi muoto.320 Tä°lainen kuljetusliiketoi-
minta huoma˛iin myös Euroopan perin-
tee°lisissä valtio°lisissa postilaitoksissa, jotka 
ha°litsivat Euroopan markkinoita. Suomen 
posti kiinni˛i ˆˇˇ˘-luvun tai˛eessa huo-
miota esimerkiksi kansainvälisen kuljetus-
yrityksen TNT:n laajentumispyrkimyksiin. 
Tuo°loisista voimasuhteista kertoo se, e˛ä 
TNT:°lä raportoitiin olevan noin �˘ ̆ ˘˘ 
työntekijää ˆ�� eri maassa, �� ̆ ˘˘ ajoneu-
voa, �˘� lentokone˛a ja �� laivaa. Postilai-
tokset ympäri maailman huomasivat, e˛ä 
suuryritykset kykenivät haastamaan perin-
teiset postilaitokset kansainvälisi°lä, nopeil-
la ja joustavi°la palvelui°laan.321 

Kuljetusyhtiöt kehi˛ivät täsmä°lisiä ja te-
hokkaita verkostoja, joiden ansiosta kyet-
tiin antamaan täsmä°lisiä palvelulupauk-
sia. Lähetys luva˛iin viedä peri°le tietyssä 
ajassa, ehjänä ja tava°la, joka on vastaanot-
taja°le yksinkertainen. Pake˛iyhtiöt o˛ivat 
ensimmäisinä käy˛öön viivakoodeihin pe-
rustuneita lähetysten seurantajärje˜elmiä. 
Hinnoi˛elussa ne loivat yksinkertaiset pe-
riaa˛eet, jotka kulu˛aja ymmärsi vaiva˛a. 
Näiden järje˜elmien yksinkertaisuus romut-
ti vanhanaikaiset, rautatieliikentee˜ä periy-
tyneet hyvin monimutkaiset ja tuotelajeihin 
perustuneet hinnoi˛elujärje˜elmät.322 

Tietoliikenteen merkitys kasvoi niin pal-
jon, e˛ä ˆˇˇ˘-luvun puolivälissä perintei-
siin käytäntöihin nojaavien kuljetusyritys-
ten pelä˛iin jäävän alakynteen.323 Ilmeinen 
esimerkki riskistä oli perinteinen posti, jo°la 
oli paitsi vuosisataisen historian tuomaa ar-
vovaltaa, myös pitkän historian raskas pai-
nolasti. Virastoksi ja kansa°liseksi instituuti-
oksi kehi˛yneen rakenteen muu˛aminen oli 
mahdo°lista vain monien vaiheiden kau˛a. 

Perinteisen paperipostin hiipumista oli 
ennuste˛u jo pitkään, jopa puhelimen tu-
losta ˆ �˘-luvulta saakka. Kuitenkin vasta 
ˆˇ�˘-luvu°la sähköisen viestinnän, ennen 
kaikkea datayhteyksien kehityksen myötä 
vakiintui käsitys, jonka mukaan tietotek-
niikka tode°la syrjäy˛äisi paperisen kir-
jeen. Silti perinteisen postin määrä jatkoi 
kasvuaan vielä vuosikymmeniä. Viestinnän 
muodot täydensivät toisiaan. Huip�unsa 
paperipostin määrä saavu˛i vasta vuosi-
tuhannen vaihteessa. Sen jä°keen lähetys-
ten määrän kasvu tai˛ui mu˛a aluksi vain 
hitaaseen laskuun. Tiedot monista muista 
maista antoivat ole˛aa nopeampaa laskua. 
Si˛en Suomessakin perinteisen postin mää-
rä putosi �˘ˆ˘-luvu°la jopa noin ˆ˘ prosen-
tin vuosivauhtia. Teknologian kehi˛ymisen 
lisäksi siihen vaiku˛i talouden taantuma. 

Jäykästä mainee˜aan huolima˛a posti-
laitos on esimerkki teknologian kehitykses-
tä ja sen nopeasta käy˛öönotosta. ˆˇ�˘-lu-
vu°la luotu postinumerojärje˜elmä helpo˛i 
merki˛ävästi kirjeiden laji˛elua. Laji˛eli-
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jan ei enää tarvinnut tietää pe°kän paikan-
nimen perustee°la, minne mikäkin posti 
ohja˛iin. Postin käsi˛elyä tehostivat käyt-
töön otetut postikeskukset, joita yhdistivät 
tehokkaat runkoverkot. Postikeskuksissa 
ote˛iin käy˛öön laji˛elukoneet, jotka op-
tisesti tunnistivat postinumeron ja ohja-
sivat lähetyksen oikeaan paikkaan. Auto-
matisaatio säästi työvoimaa. Siitä oli etua 
senkin vuoksi, e˛ä etenkin pääkaupunki-
seudu°la oli vaikea saada rii˛ävästi hyviä 
työntekijöitä pienipa°kkaiseen ja kulu˛a-
vaan tehtävään. Asiakkaan näkökulmasta 
uusi järje˜elmä toi käy˛öön koko maan 
ka˛avan verkoston, jonka avu°la kirje kul-
ki kotimaassa periaa˛eessa mistä ja minne 
tahansa yhden yön aikana. 

Uusi teknologia ote˛iin käy˛öön myös 
paperipostissa. E-kirjeiden tulostus aloitet-
tiin ˆˇ ˘-luvu°la. Kyseessä on palvelu, jossa 
suurposti˛aja lähe˛ää kirjeet sähköisessä 
muodossa postiin, joka tulostaa kirjeet lajit-
telukeskuksessa. Tä°laiset kirjeet tulivat sit-
temmin yleisiksi esimerkiksi lasku- ja mai-
nospostissa. Tämän myötä voidaan toimia 
jopa niin, e˛ä posti lähetetään tuloste˛a-
vaksi niin sano˛uun halpapostimaahan. 
Sie°lä se postitetaan edu°lisin u°komaan-
taksoin Suomeen jae˛avaksi. 

Kirjepostin määrän tai˛uessa �˘ˆ˘-lu-
vu°la postialan huomio kääntyi kustan-
nusten karsimiseen. Postinjakelun kiinteät 
kustannukset ovat suuret, si°lä koko reit-
ti on kulje˛ava, vaikka postin määrä olisi 

pieni. Tästä syystä postia ei enää kaupun-
kialuei°la jaeta joka päivä. Verkkokaupan 
volyymien kasvaessa painopiste on o°lut 
siirtymässä kirjeistä pake˛eihin. Paket-
tiliikenne on vahvasti kilpailtu toimiala. 
Pake˛iliikenteeseen erikoistuneet yhtiöt 
kykenevät nopeisiin toimituksiin, ja kan-
sainväliset suuryritykset tarjoavat glo-
baalin kuljetuspalvelun esimerkiksi verk-
kokaupan jä˛iläisi°le. Useat toimijat ovat 
tehneet näy˛äviä kokeiluja jopa robo˛i-
lennokei°la eli droonei°la. 

Liikenteen ja tietoliikenteen yhteinen, 
pitkä historia on vaiku˛ava. Teknologian 
kehitys on olee°lisesti vaiku˛anut niiden 
yhteisiin muotoihin mu˛a yhtä lai°la erot-
tanut niiden ku°kua. Vuosituhansien ajan 
tieto ku°ki etupäässä yhtä matkaa ihmisen 
mukana. Uusi teknologia on lisännyt ih-
misen kulun vauhtia mu˛a teknologia on 
tehnyt tietoliikenteen kulusta arkijärje°le 
käsi˛ämä˛ömän nopeaa. Tietoliikenteen 
kehitys ei silti ainakaan toistaiseksi ole 
näyttänyt vähentäneen ihmisen ku°kua 
eikä kulje˛amisen määrää. Vaikka sanoma-
lehtiä ja vanhan tyylin kirjeitä jaetaan vä-
hemmän, kaup�atavaraa – kuten verkko-
kaupan postipake˛eja – jaetaan enemmän 
ja suuri osa niistä kuljetetaan u°komaita 
myöten. Kaup�a tehdään tietoliikenteen 
keinoin mu˛a tavaran peri°letuloa sääte-
levät liikenteen järje˜elmät. Liikenteen 
ja tietoliikenteen yhteys ei ole katkennut 
vaan vahvistunut. 
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LUKU 6 
LIIKENNE JA YMPÄRISTÖ 

Marko Nenonen ja Hen˜i Wi° 
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Se˝aisten menneiden tapa�tumien tutkiminen, jois-
sa ihmiset ovat muu˛aneet ympä˜istöään ja jois�a 
ihmisyhteisöt ovat muu˛uneet ympä˜istön ˇai°u-
tukse�a, on ympä˜istöhisto˜iaa.324 

Ympäristöhistorioitsija J. Donald Hughes mää-
ri˛eli tutkimusalansa tä°lä tava°la. Määritelmä on 
lähtökohtana myös tässä luvussa, mu˛a merkitsee 
samanaikaisesti piste˛ä, jossa näkökulmat eroavat. 
Mikä ihmisen toimi ei muuta ympäristöä tai ihmi-
sen elinoloja? Toinen kysymys lii˛yy siihen, mitä 
ympäristö°lä ymmär˙etään. Hughes tarkoi˛i ympä-
ristöhistorian tutkimise°la ihmisen ja häntä ympä-
röivän luonnon suhteen tutkimista.325 Liikenne- ja 
yhdyskuntasuunni˛elun näkökulmasta ympäristö 
on ymmär˙e˛ävä laajemmin. Moni°le ihmisi°le ko-
din u°kopuole°la oleva ympäristö ei koostu puista, 
ruohikosta ja puistoista, vaan puu˛omista kaduista, 
joi°la on paljon liikenne˛ä.326 

Voidaan katsoa, e˛ä luonnonoloi°la on itseisar-
vonsa elämän monimuotoisuuden ymmärtämises-
sä ja säily˛ämisessä sekä viihtyisyyden ja virikkeel-
lisen vapaa-ajan tukena. Näkökulma on silti liian 
kapea yhteiskuntahistoriassa. Siksi tässä ymmär-
retään ympäristö°lä ihmisen koko elinympä˜istöä 
ja elinoloja. Lähtökohdaksi ei kuitenkaan riitä, e˛ä 
pe°kästään siunailtaisiin kaikkea sitä, miten liikenne 
on tuhonnut luontoa. Sen sijasta on arvioitava niitä 
rakenteita, mekanismeja ja syitä, jotka ovat vaikut-

Lahden moottoritie ja Kerava-Lahti -oikorata maiseman muokkaajina. 
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taneet liikenteen tuomiin ympäristömuu-
toksiin. Tietenkin on katso˛ava sitäkin, mi-
ten ympäristöhai˛oja on halu˛u ja voitu 
korjata ja e˜ää. Ympäristökysymykset ovat 
�˘˘–�˘˘ vuodessa tu°leet kaikkea ihmisen 
toimintaa ratkaisevasti sääteleväksi tekijäk-
si aivan eri tava°la kuin varhemmin ihmisen 
historiassa. Ympäristöpolitiikka tietoisen ja 
suunnitelma°lisen yhteiskunna°lisen ja po-
lii˛isen toiminnan kohteena on kuitenkin 
vasta ˆˇ˘˘-luvun puolivälin jä°keinen ilmiö. 
Tässä luvussa tarkaste°laan sitä, miten lii-
kenteen ympäristöongelmat on nähty ja 
miten ympäristöpolitiikka on tu°lut osaksi 
liikennejärje˜elmän suunni˛elua ja raken-
tamista toisen maailmansodan jä°keen. 

Useimpien ihmisten ympäristö on kau-
punkiympäristö tai vähintään muutaman 
tuhannen asukkaan taajama. Liikenteen 
ongelmat kärjistyvät kaupungeissa siksi, 
e˛ä liikenteen eli ku°kemisen, kulje˛ami-
sen ja ku°kijoiden määrä suhteessa tilaan 
on suuri. Siksi tässä luvussa korostuu kau-
punkikehityksen muutos. (Luvussa VIII on 
esi°lä myös taajamien ja maaseudun liiken-
teen ehdot.) Kaupunki- ja liikennesuunnit-
telun lähtökohdat ovat ˆˇˇ˘-lopulta a°kaen 
o°leet muu˛umassa, kun niin sanotun luo-
van talouden aikana yhdyskunta- ja kau-
punkisuunni˛elun ohjelmissa korostetaan 
luovan työn ja innovaatioiden tukemista 
sekä viihtyvyy˛ä, jo°la houkute°laan ja ins-
piroidaan luovan talouden tekijöitä ja siis 
veronmaksajia. 

ENERGIA LIIKENTEEN 
YMPÄRISTÖPOLITIIKASSA 

Käytössä olevan energian määrä, energia-
lähteet sekä niihin lii˛yvä tekninen osaa-
minen määräävät olee°lisesti yhteiskunnan 
rakenteita ja elinoloja. Energiankulutus on 
kasvanut valtavasti. Vuonna ˆ�˘˘ energian-
kulutus maailmassa oli noin �� gigajoulea 
henkilöä kohden vuodessa. Määrää voidaan 
ver˙ata reiluun puoleen tonniin raakaöljyä 
(ˆ MWh on �,� GJ). Vuonna �˘˘˘ se oli �� 
gigajoulea vuodessa, joskin se oli kehi˛y-
neissä maissa vähintään kolminkertainen. 
Suomessa se oli ��� gigajoulea henkeä koh-
den vuonna �˘ˆ�.327 

Ennen fossiilisten pol˛oaineiden aikaa 
liikenteen käy˛övoimana oli lähinnä ih-
misten ja eläinten lihasvoima sekä tuuli-
voima. Suuret merivir˙atkin kulje˛avat lai-
vaa oma°la voima°laan. Merivir˙at johtuvat 
pysyvistä planetaarisista tuulista. Fossiilis-
ten pol˛oaineiden aikakauden katsotaan 
a°kaneen ˆ�˘˘-luvu°la.328 Fossiiliset polt-
toaineet, joihin kuuluvat muiden muassa 
kivihiili, öljy ja maakaasu, ovat miljoonia 
vuosia vanhaa kasvi°lisuu˛a. Niitä poltet-
taessa saadaan lämpöä, mu˛a pol˛aminen 
tuo˛aa suuren määrän vaikeasti korja˛avia 
kasvihuonepäästöjä. Fossiiliset pol˛oaineet 
osoi˛autuivat nopeasti ylivoimaisiksi, ja 
toistaiseksi ne ovat pysyneet tärkeimpänä 
energialähteenä. Kivihiili oli Isossa-Britan-
niassa tärkein energialähde jo ˆ�˘˘-luvun 
lopu°la teo°listumisen kuumeisena aikana. 
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Hanasaaren kivihiilikasat ovat jo kauan olleet osa Helsingin kaupunkimaisemaa. Kuva vuodelta 2015. 

Kivihiilen etu vain kasvoi, kun kivihiiles-
tä keksi˛iin jalostaa energiataloude°lisesti 
tehokkaampaa koksia. On jopa arveltu329, 
e˛ä kivihiilen käy˛ööno˛o oli yksi tekijä 
Euroopan nousussa muun muassa Kiinan ja 
Intian ohi talousmahtina. Kaikkia°la, kuten 
Suomessa, ei ole saatavissa kivihiiltä. 

Siirtyminen uusiutuma˛omien fossiilis-
ten pol˛oaineiden käy˛öön tapahtui histo-
ria°lisesti hyvin lyhyessä ajassa. Käänne ei 
syntynyt pe°kästään pol˛oaineiden vuok-
si. Ratkaisevaa oli tekniikan kehi˛yminen. 
Teknisi°lä innovaatioi°la saatiin uusia ener-

gialähteitä käy˛öön teo°lisuudessa ja si˛en 
liikenteessä. Maineikkain innovaatioista on 
höyrykone. Sen hyödyntämiseen lii˛yi lu-
kuisia muita ja mui°lekin aluei°le soveltuvia 
oiva°luksia. Ensimmäiset käytännö°liseen 
käy˛öön soveltuvat höyrykoneet syntyivät 
ˆ�˘˘-luvun lopu°la. Ensimmäinen höyryau-
tokin tiedetään jo vuodelta ˆ��ˇ Ranskas-
ta ja samoihin aikoihin kokeiltiin höyryko-
ne˛a laivoissakin. Tuo°loin höyrykone oli 
jo tehnyt va°lankumouksen tehtaissa. Lii-
kenteeseen höyrykone tuli vasta seuraaval-
la vuosisada°la, ensin junissa ja si˛en höy-
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rylaivoissa.330 Ennen koksin kehi˛ämistä 
kivihiiltä saate˛iin käy˛ää laivaliikenteessä 
vain me°ko lyhyi°lä matkoi°la, si°lä kivihiili 
se°laisenaan on me°ko tehoton pol˛oaine. 
Suomessa höyryveturit ku°kivat puu°la ja 
hiile°lä, enimmäkseen puu°la. 

Ympäristön kannalta kivihiilen ja koksin 
käy˛ö oli kaksiteräinen miekka. Kun kai-
vosteo°lisuu˛a ei enää tarvinnut pyöri˛ää 
pol˛ama°la puuta, metsät säästyivät monin 
paikoin. Silti esimerkiksi Isossa-Britannias-
sa suuri osa metsistä oli jo tuho˛u. Lisäksi 
kivihiilen käy˛ö lisäsi rajusti hiilidioksidi-
päästöjä. Kivihiili saastu˛i ilmaa ja ve˛ä, 
vaikka veden likaantumise°le oli muitakin 
syitä, kuten kotitalousjä˛eet sekä maata-
louden ja teo°lisuuden päästöt. Kivihiilen 
katkua on voinut vielä �˘˘˘-luvu°lakin hais-
te°la joissakin Euroopankin kaupungeissa, 
vaikka öljyn käy˛ö a°koi yleistyä ˆˇ˘˘-lu-
vun tai˛eessa ja kivihiilen valtakausi lop-
pui. Öljyn o˛aminen pol˛oaineeksi oli niin 
liikenteen kuin koko yhteiskunnan kannal-
ta vielä merki˛ävämpi käänne kuin kivihii-
len käy˛ööno˛o. 

Kenties vaiku˛avimpia keksintöjä ihmi-
sen historiassa on o°lut pol˛omoo˛ori. Se 
on ajatukseltaan yksinkertainen ja se pysty-
tään rakentamaan toiminnaltaan luote˛a-
vaksi. Pol˛omoo˛orin hienou˛a kuvaa se-
kin, e˛ä ˆ�˘˘-luvun lopun jä°keen siihen ei 
ole tehty periaa˛ee°lisia muutoksia. Ensim-
mäinen pol˛omoo˛ori rakenne˛iin vuon-
na ˆ��˘, mu˛a vasta saksalaisten Go˛lieb 

Daimlerin ja Rudolf Dieselin keksintöjen 
jä°keen ˆ�˘˘-luvun lopu°la pol˛omoo˛o-
rista tuli toimiva ja käytännö°linen. Polt-
tomoo˛orissa palamisenergia muutetaan 
mekaaniseksi liike-energiaksi. 

Vaihtoehto auton pol˛omoo˛ori°le on 
odo˛anut kehi˛ämistään, vaikka sähköau-
toja kehiteltiin jo autoilun a°kuaikoina. Myös 
moo˛oriveneissä käyte˛iin joskus sähkö-
moo˛oria jo ˆ�˘˘-luvun lopu°la.331 Halpa 
öljy sekä sen tuotannon ja jalostuksen help-
pous söivät sähköauton mahdo°lisuuksia. 
Muita tekijöitä olivat muiden muassa säh-
köautojen akkujen koko, paino ja hinta sekä 
pol˛omoo˛orin käy˛ämän pol˛oaineen 
korkea energiatiheys.332 Ympäristöongelmi-
en vakavuus on antanut pon˛a sähköauto-
jen kehi˛ämise°le, mu˛a vielä �˘ˆ˘-luvu°la 
autoilun kilometreistä sähköautojen osuus 
oli merkityksetön. Vuoden �˘ˆˇ lopussa 
Suomen tei°lä huristeli � ��ˆ täyssähköhen-
kilöautoa. Määrä yli kaksinkertaistui vuo-
dessa. Henkilöautoja kaikkiaan oli reilut �,� 
miljoonaa. Lada˛avien hybridien, pol˛o- ja 
sähkömoo˛orin yhdistävien henkilöautojen, 
määrä on kasvanut enemmän. Vuonna �˘˘� 
tilastoitiin ensimmäiset kolme liikennekäy-
tössä o°lu˛a hybridiä. Vuonna �˘ˆ� niitä oli 
� �ˆˇ, siitä vuoden kulu˛ua ˆ� ̆ ˇ� ja vuoden 
lopussa �˘ˆˇ jo �� �˘�.333 

Ympäristöystävä°lisyydestä on tu°lut 
rautatei°le tärkeä imagotekijä, ja rautatie-
liikenne˛ä pidetään ympäristöystävä°lise-
nä vaihtoehtona. Tässä autoliikenne seu-
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KUVIO 23 Suomen energian kokonaiskulutus vuonna 2018 

Puupolttoaineet 27 % 

Öljy 22 % 

Ydinenergia 17 % 

Hiili 8 % 

Maakaasu 6 % 

Sähkön nettotuonti 5 % 

Vesi- ja tuulivoima 5 % 

Turve 5 % 

Muut 5 % 
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raa hitaasti perässä. Sähköistyksen avu°la 
rautatieliikenteen hiilipäästöt ovat laske-
neet, vaikka kuljetussuorite on noussut.334 

Sähkönkäy˛ö ei riitä ke˜ävään kehityk-
seen, vaan keskeistä on energiantuotannon 
muodot ja päästöt. Lisäksi on niinkin, e˛ä 
VR on kulje˛anut kuorma-autoi°la esimer-
kiksi �˘ˆ˘-luvun vuosina tava°lisesti ˆ�–ˆ� 
prosen˛ia kuljetuksistaan. Raitei°la ku°kee 
monta kertaa enemmän, mu˛a esimerkik-
si vuonna �˘ˆ� VR:n maantiekuljetusten 
määrä vastasi noin �� ̆ ˘˘:ta suurinta sal-
li˛ua ��-tonnista ajoneuvoyhdistelmää.335 

Suomessa energiankulutus henkilöä koh-
den on hyvin suurta jopa muihin korkean 
elintason maihin ver˙attuna. Kulutusta 
kasva˛avat teo°lisuuden rakenne – se on 
Suomessa energiavaltaista suurteo°lisuut-

ta – sekä harva asutus ja pitkät välimatkat, 
kylmä ilmasto ja poikkeukse°lisen poh-
joinen asutus. Energiankulutusta on niin 
ikään lisännyt pyrkimys talven hai˛ojen 
minimoimiseen muiden muassa katu- ja 
liikenneväylien huo°lossa ja sekundääris-
ten tilojen, kuten autota°lien ja varastojen, 
lämmitys. Teo°lisuus kulu˛aa energiasta 
Suomessa puolet, lämmitykseen menee nel-
jännes ja liikenteeseen noin kuudesosa.336 

Teo°lisuuden rakenteen ja maantieteen 
vuoksi Suomen energiapolii˛iset lähtökoh-
dat ovat niin poikkeukse°lisia, e˛ä niitä on 
o°lut vaikea puolustaa Euroopan unionin 
energiapolii˛isia linjauksia vastaan. 

Maailman öljystä liikenne kulu˛i vuon-
na �˘ˆ� noin �˘ prosen˛ia.337 Auton polt-
toaineen ka°leu˛a päivite°lään alituiseen, 
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mu˛a jos katsotaan kivihiili- ja öljytonnin 
tuo˛amaa energiamäärää, historian näkö-
kannalta energian hinta on o°lut a°hainen. 
Juuri tähän seikkaan kulutusyhteiskunta, 
sen tavaramäärä ja huole˛omat elämän-
tavat ovat perustuneet. Aikaisemmin mi-
tään ei ole voitu tehdä näin halva°la näin 
paljon. Öljyn tuotanto ja pol˛omoo˛ori 
ovat keskeisiä nykyise°le ihmisten ja tava-
roiden help�oon liikkuvuuteen perustuval-
le talousjärje˜elmä°le.338 

Tapa, jo°la edu°lista energiaa on tuote˛u, 
on synny˛änyt järje˜elmän, jonka muu˛a-
minen on vaikeaa. Tuotanto, myös maan-
viljelys, sekä elämäntapa on sido˛u ha°lit-
sevaan energiatuotannon ma°liin. Energian 
tuotannon tekniset järje˜elmät ovat jäyk-
kiä ja suunna˛oman ka°liita. Suurten muu-
tosten aloi˛amise°le on suuri kynnys. Tämä 
korostaa po°kuriip�uvuuden merkitystä – 
käsite˛ä tarkasteltiin jo toisessa luvussa – 
ja siis pitkän tähtäimen suunni˛elun mer-
kitystä. Energia-ala°la niin ikään erilaisten 
vaikutusvaltaisten toimijoiden, kuten yri-
tysten ja eturyhmien, intressit ovat vahvat. 
Se tekee polii˛ise˜a päätöksenteosta taval-
lista vaikeamman. 

Energiatalouden suunta on kuitenkin 
muuttumassa. Kansainvälisin poliittisin 
päätöksin fossiilisista polttoaineista pyri-
tään eroon. Liikenteen vähentämisen näky-
mät ovat utuisia, joten sähkön ja biopol˛o-
aineiden merkitys kasvaa. Myös Suomessa 
tehdään kehitystyötä uusien pol˛oaineiden 

löytämiseksi. Esimerkiksi Ne˜e tuo˛aa uu-
siutuvaa dieseliä. Palmuöljyyn perustunut 
tuotanto on saanut ristiriitaista palautet-
ta, si°lä palmuöljyn kasvatukse˜a koituvien 
kasvihuonekaasupäästöjen on epäilty ole-
van suurempia kuin mitä siitä johde˛ava°la 
biopol˛oainee°la säästetään.339 Ne˜e on vä-
hentänyt palmuöljyn käy˛öä, ja vuonna �˘ˆ� 
palmuöljyn osuus oli yhtiön mukaan noin �˘ 
prosen˛ia sen uusiutuvien raaka-aineiden 
käytöstä. Yhtiö toi markkinoi°le a°kuvuodes-
ta �˘ˆ� ”Ne˜e MY” uusiutuvan dieselin, joka 
on valmiste˛u kokonaan jä˛eistä ja tähteistä. 
Myös suomalainen Stˆ-asema on kehi˛änyt 
RE��-pol˛oaineen, joka on a°koholipol˛oai-
nesekoitus ja sisältää korkeintaan �� % etano-
lia. Tava°liset bensiinikäy˛öiset autot voivat 
käy˛ää tätä pol˛oaine˛a niin sanotun yk-
sinkertaisen etanolipäivityksen eli FlexFuel-
lai˛een asentamisen jä°keen.340 

Koska kysymys energialähtee˜ä on kes-
keinen, energiateo°lisuuden ja liikennesek-
torin on kulje˛ava yhtä matkaa – kuten 
muidenkin yhteiskuntapolii˛isten suun-
nitelmien. Jos päästöt siir˙etään liikenteen 
pyöriltä niiden liiku˛amiseen vaadi˛avan 
energian tuotantoon, voi˛o on yhdenteke-
vä. Ha°litustenvälisen ilmastonmuutospa-
neelin IPCC:n (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) arvion mukaan ener-
gian ja lämmön tuotanto vastasivat neljän-
nekse˜ä maailman kasvihuonekaasupääs-
töistä vuonna �˘ˆ˘. Liikenteen osuus oli ˆ� 
prosen˛ia.341 
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LIIKENNE YMPÄRISTÖHISTORIASSA 

Ympäristön osuus liikennehistoria°lisessa 
tutkimuksessa on o°lut pieni. ”Suomen tei-
den historia” (ˆˇ��, ˆˇ��) on liikennehis-
toria°listen töiden nuori klassikko. Vaikka 
se ilmestyi aikana, jo°loin ympäristöarvois-
ta jo keskusteltiin, siinä ei juurikaan sivuta 
ympäristöasioita. Teossarjan toisessa osassa, 
joka käsi˛elee teiden ja liikenteen kehitys-
tä itsenäistymise˜ä ˆˇ�˘-luvu°le, korostuu 
modernismin eetos. Aiheen käsi˛ely pyö-
rii autoistumisen, kasvun ja taloude°lisen 

Suomen teiden historialla on paikkansa 
liikennehistoriallisessa tutkimuksessa. 

kehityksen ympäri°lä. Tieverkkoa talous-
maantietee°lisenä elemen˛inä tutkiva Kai-
Veikko Vuoristo toteaa kuitenkin suorasu-
kaisesti mu˛a pidemmi˛ä pohdinnoi˛a, 
e˛ä ”(l)iikenteen, liikkuvuuden ja tiever-
kon kaikinpuolinen edistyminen” on saanut 
aikaan ”lukuisia negatiivisia lieveilmiöitä”, 
joihin kuuluvat muiden muassa ”ympäris-
töhäiriöt ja -vauriot”.342 

ˆˇˇ˘-luvu°la ilmestyi toistaiseksi mi˛avin 
liikennehistoria°linen tutkimus Suomessa. 
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Se on tieliikenteen historiaa selvi˛ävä laaja 
tutkimushanke ”Tuhat vuo˛a tietä, kaksi-
sataa vuo˛a tielaitosta”. Hanke tuo˛i usean 
kirjoi˛ajan voimin kolmiosaisen suurteok-
sen (ˆˇˇ�, ˆˇˇˇ, ˆˇˇˇ)343, jossa liikenne˛ä 
tarkaste°laan esihistoriasta ˆˇ˘˘-luvun lo-
pu°le. Tieliikenteeseen keski˛yvästä näkö-
kulmasta huolima˛a kehitys rinnastetaan 
monin kohdin vesiteiden merkitykseen sekä 
rautateihin. Toisen maailmansodan jä°kei-
seen aikaan keski˛yvä sarjan kolmas osa kä-
si˛elee ympäristöä yhdessä liikenneturval-
lisuuden kanssa Jaakko Masosen osuudessa 
”Liikenneturva°lisuus ja ympäristö”. Vaikka 
ympäristö ymmär˙etään teoksessa tuo°loin 
vielä va°lassa o°leen tavan mukaan lähinnä 
luonnoksi, siinä otetaan huomioon myös ra-
kenne˛u ympäristö: 

Arvokkaat harjut, kasvi˝isuus ja eläimistö oli-
ˇat uhanalaisia saˆoin kuin ˇanhat maiseˆaa 
myötäilevät tiet, puu- ja ki˙isi˝at sekä matkus-
taˆiseen ˇaihtelua tarjoa˙at los�ipai°at.344 

Ympäristöongelmien käsi˛elyssä seurat-
tiin tuo°loinkin muodikkaasti krii˛istä vas-
takkainase˛elua niin sano˛ujen kovien ja 
pehmeiden arvojen väli°lä: 

Yhä suureˆpi osa yhteiskunna˝isen pää-
töksenteon ˇalmistelusta on siirtymäs�ä ˘i-
ranomaisilta konsul˛iy˜ityksi˝e. Niiden toi-
mintaa ohjaa˙at suunni˛elutehtä˙än ohe˝a 
y˜itysten omat lii°etaloude˝iset lyhyen ai°a-
ˇälin edut.345 

Ei o°lut tavatonta, e˛ä ympäristökysy-
myksiä ei juuri käsitelty liikennehistorial-
lisessa tutkimuksessa. Ympäristötietoisuus 
oli vasta kasvamassa, ja kun aihepiirin kä-
si˛ely oli ylipäänsä vähäistä, jäivät liiken-
teenkin haitat vähä°le. Muun kuin auto-
liikenteen ympäristöhai˛oja on käsitelty 
vieläkin vähemmän historia°lisessa kirjal-
lisuudessa tai muussakaan yhteiskunta- ja 
kul˛uuritutkimuksessa. 

Ensimmäinen teos liikennehistorias-
ta, jossa ympäristökysymys on keskeisesti 
esi°lä, on sup�ea teos Helsingin ja Tampe-
reen välisen moo˛oritien rakentamise˜a 
(�˘˘˘).346 Ympäristönsuojelulaki tuli voi-
maan vuonna �˘˘˘ eli samana vuonna, kun 
Hämeenlinnan ja Tampereen väli valmis-
tui kokonaisuudessaan moo˛oritieksi. Hä-
meenlinnan ja Tampereen väli oli ensim-
mäinen suuri maantietyö, johon uusien 
ympäristölakien valmistelu vaiku˛i. La-
keja pyri˛iin tiesuunni˛elussa o˛amaan 
ennakolta huomioon osin jo sen vuoksi, 
e˛ä moo˛oritien vastustukselta voitaisiin 
tai˛aa kärki. Kirjassa ”Moo˛oritie Tam-
peree°le” ympäristöasia tuli esi°le siinäkin, 
e˛ä kirjoi˛aja°la oli aineistoa moo˛ori-
tietyömaa°la tihutöitä tehneiltä ekoter-
roristeilta. Lisäksi teoksessa anne˛iin si-
jaa rauhoitetui°le kasvei°le ja liito-oravi°le 
sekä mui°le linjakiistoi°le ja tielinjan alta 
puretui°le taloi°le. Teoksessa on niin ikään 
esi°lä valtatie �:n uudistamiseen jo ˆˇ�˘- 
ja ˆˇ�˘-luvu°la lii˛yneitä kiistoja ympä-
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ristöarvoista, kuten kiista Rapolanharjun 
linjasta. Rapolanharjun kohtalosta keskus-
teltiin sanomalehdistössä kiivaasti vuosina 
ˆˇ��–ˆˇ�� .347 

Ympäristökysymys ei silti o°lut vieras asia 
ennen polii˛isen ympäristöliikkeen syntyä. 
Nimenomaan maantieasioissa ja kaupunki-
rakentamisessa se tuli esi°le jo ennen muita 
suuria huolia luonnon tilasta. Kysymys oli 
elinympäristöstä, ei luonnosta luonnon-
tilana. Kaupunkien vesihuo°lon historiaa 
selvite˛äessä on huoma˛u, e˛ä näissä asi-
oissa ympäristösuojelu a°koi jo ˆˇ˘˘-luvun 
alussa kaupunkien oman vesiensuojelupo-
litiikan myötä.348 Vesihuo°lon järje˜ämi-
nen hygienian vuoksi on vielä pidempää 
perua. ˆ�˘˘-luvun a°kupuoliskon kolerae-
pidemiat nostivat ju°kisen hygienian kes-
kustelun pol˛opisteeksi euroop�alaisissa 
kaupungeissa, kuten Pariisissa, Lontoossa 
ja Berliinissä, jo ˆ��˘-luvu°la.349 

Ju°kisuudessakin liikenteen hai˛oja kä-
siteltiin jo ennen toista maailmansotaa. 
ˆˇ�˘-luvu°la syntyi keskustelua Tampe-
ree°la, kun monet ryhtyivät vastustamaan 
suunniteltua Pyynikinharjun alittavaa 
maantietunnelia.350 O˛o-Iivari Meurman 
korosti vuonna ˆˇ�ˇ, e˛ä tiet tulisi suun-
nite°la maisema°lisesti siten, e˛ä ne eivät 
leikkaisi maisemaa suoraviivaisesti haa-
voiksi vaan sitä kaunistaviksi tekijöiksi.351 

Helsingissä liikennepolitiikan yhtenä herät-
tävänä käännekohtana on pide˛y vuonna 
ˆˇ�� ju°kaistua Smith & Polvisen liikenne-

suunnitelmaa, joka tuki voimakkaasti yksi-
tyisautoilua ja ”massiivisten moo˛oriteiden 
ja kehäväylien rakentamista Helsingin kes-
kustan y°le”.352 Suunnitelma a°koi Helsingin 
kaupunkiseudun liikennetutkimuksena, 
josta Helsingin kaupunginvaltuusto pää˛i 
kevää°lä ˆˇ��. Tausta°la oli ajatus metrosta. 
Selvityksen tekeminen anne˛iin yhdysval-
talaisen Wi°bur Smith & Associatesin ja in-
sinööritoimisto Pen˛i Polvisen tehtäväksi. 
Työhön osa°listuivat myös Espoon kaup�a-
la, Helsingin maalaiskunta (myöh. Vantaa), 
Tie- ja vesirakennusha°litus sekä seutukaa-
valii˛o. Euroopan suurkaupungeista tutun 
ma°lin mukaan teete˛y tutkimus anne˛iin 
eri°lise°le suunni˛elutoimisto°le, koska pää-
kaupunkiseudulta puu˛ui liikennesuunnit-
telun organisaatio.353 

Smith & Polvisen selvityksessä suosi-
teltiin rakenne˛avaksi sekä keskustake-
hätie e˛ä metro. Inve˜oinnit olete˛iin 
suuruudeltaan nelinkertaiseksi Helsingin 
kaupungin vuosibudje˛iin nähden. Hel-
singin kaupunkihistoriaa tutkineen Laura 
Ko°ben mukaan aikakauden ideologinen 
mur˙os purkautui tämän selvityksen jul-
kistamisen jä°keen. Kaupungin si°loinen 
liikenneinsinööri Heikki Salmivaara to-
tesi suunni˛elijoiden piirtäneen paina-
jaisen. Salmivaaran mukaan suunnitelma 
havahdu˛i virka- ja luo˛amusmiehet sii-
hen, e˛ä ainoastaan autoliikenteen kas-
vuun nojaava liikennepolitiikka ”johtaa 
katastroÿin”.354 
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AUTOLIIKENTEEN TUOMA HERÄTYS 

Autoliikenne ja eritoten yksityisautoilu 
joutuivat ympäristötietoisten arvostelun 
kohteeksi ˆˇ�˘-luvulta a°kaen. Silti auto ja 
moo˛oritiet nähtiin tava°lisesti edistyksen 
ja vaurauden myönteisinä merkkeinä. Au-
toilua vastustamaan syntyi monia liikkeitä, 
mu˛a polii˛inen ympäristöliike ei a°kanut 
niinkään elinympäristön asioista vaan ni-
menomaisesti luonnon moniarvoisuuden 
ja luonnonsuojelun näkökulmasta. Koijä-
vi-liike, jonka pohjalta vihreä liike si˛em-
min paljolti järje˜äytyi, syntyi ˆˇ�˘-luvun 
lopu°la vastustamaan pienen lounaishämä-
läisen lintujärven kuiva˛amista. Tämän voi 
katsoa merkinneen ympäristöarvojen tuloa 
politiikkaan Suomessa, vaikka on katso˛u355 

niinkin, e˛ä ympäristönsuojelu nousi ju°ki-
seen keskusteluun ja politiikan aiheeksi jo 
ˆˇ�˘-luvun lopulta a°kaen. ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-lu-
vun käännöksen symbolina on pide˛y sitä, 
e˛ä Suomen luonnonsuojeluliiton tavoi˛eet 
muu˛uivat luonnonsuojelusta kohti ympä-
ristönsuojelua. Ympäristö°lä tarkoite˛iin 
nyt myös kul˛uurista ja sosiaalista elinym-
päristöä eikä vain luonnonoloja tai koske-
matonta luontoa, jota piti suoje°la. 

Ajatukset ympäristön suojelusta eivät 
sinänsä o°leet uusia. Jo vuosisatoja si˛en 
eri puoli°la Euroop�aa kaupunkien oloista 
on anne˛u määräyksiä. Ne ovat koskeneet 

Aamuruuhkan autojonoja v. 1971 Kulosaaren sillan 
Sörnäisten puoleisessa päässä. 
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esimerkiksi jätehuoltoa, puistojen perus-
tamista ja hoitamista sekä metsien käytön 
rajoi˛amista. Luonnonsuojeluyhdistyksiä 
syntyi Suomeenkin yli ˆ˘˘ vuo˛a si˛en. 
Ympäristötietoisuus on kansainvälinen lii-
ke ja tuli Suomeen kansainvälisten vaikut-
teiden myötä.356 

Suomalaisen ympäristöpolitiikan tut-
kimuksen pioneeri Yrjö Haila esi˛ää, e˛ä 
käsite ”ympäristö” syntyi nykyisessä merki-
tyksessään ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la. Ympäris-
tön käsi˛eeseen tuli mukaan huoli ympä-
ristön olemassaolosta. 

Herätyksen jälkeen terˆi˝ä ympä˜istö on 
˘iita˛u inhimi˝isen oleˆas�aolon ainee˝iseen 
perustaan, jota uhkaa ihmisten omien toimin-
tojen seurauksena tuho.357 

Ympäristöministeriö peruste˛iin vuon-
na ˆˇ��. Se on yli kymmenen vuo˛a myö-
hemmin kuin monissa muissa teo°listuneissa 
maissa. Ruotsissa ympäristönsuojelusta vas-
taava keskusvirasto Naturvå�dsvärket perus-
te˛iin ˆˇ�� . Tukholmassa järje˜e˛iin myös 
YK:n ensimmäinen ympäristökonferenssi 
neljä vuo˛a myöhemmin.358 Suomen ym-
päristönsuojelun ha°linnossa työskenteli 
ˆˇ�˘-luvun puolivälissä neljä ihmistä. He oli-
vat valtion luonnonsuojeluvalvojan toimis-
tossa. �˘˘˘-luvun alussa pe°kästään maamme 
keskusha°linnon ympäristönsuojelun elimis-
sä oli noin �˘˘ vakinaista työntekijää.359 

Ympäristötietoisuuden kasvu muutti 
politiikan rajoja. Kun ympäristöpolitiik-

Autojenvastaisen mielenosoituksen osanottajia Helsingin 
keskustassa v. 1970. 

kaa ryhdy˛iin luomaan ja synny˛ämään, 
ju°kinen valta asete˛iin vastuuseen. Ennen 
ˆˇ�˘-luvun lop�ua ei tava°lisesti ajateltu, 
e˛ä ju°kinen valta tai polii˛inen johto olisi 
vastuussa ympäristön tilasta. 

Moo˛o˜itei˝ä on ruuhkia, tehtaiden sa˙u-
kaasut ta�pa˙at lä�iseutujen puita, tankke-
˜ilai˙ojen öljyvuo�ot ta�˜i˙at ja surˆaa˙at 
me˜ilintuja, ˇesistöjen rehevöityminen pilaa 
uimarantoja, suurkaupunkien ilmansaa�eet 
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aiheu˛a˙at a�maa ja a˝ergioita jopa pi°ku-
lapsi˝e, ja ˘oimalaitospa�ot hautaa˙at a˝een 
˘iljelmiä ja jokilaaksomaiseˆia.360 

Kaikki ongelmat eivät o°leet uusia, mu˛a 
kun ilmiö tunniste˛iin ja käsi˛ee°liste˛iin 
yhteiskunna°liseksi ongelmaksi, siihen voitiin 
puu˛ua ja siihen puu˛umise˜a tuli politiik-
kaa. Tä°lä tava°la asiat ylipäänsä tulevat poli-
tiikan ja yhteiskuntasuunni˛elun kohteeksi. 

Modernismin ihanteet ja edistysusko 
joutuivat koetukse°le ympäristöherätyk-
sen myötä. Ympäristöongelmien pelä˛iin 
pahimmassa tapauksessa uhkaavan ihmis-
kunnan tulevaisuu˛a. Ajatus maapa°lon re-
surssien raja°lisuude˜a nousi yleiseen tietoi-
suuteen ˆˇ�˘-luvun a°kupuole°la erityisesti 
kahde˜a syystä. Rooman klubin rapor˛i 
”Kasvun rajat”361 ju°kaistiin vuonna ˆˇ��. 
Rooman klubi on tutkijoiden ja korkeimpi-
en pää˛äjien foorumi, jossa puidaan tule-
vaisuuden suuntaviivoja. Klubi peruste˛iin 
Saksassa vuonna ˆˇ�� , mu˛a myöhemmin 
sen toimipaikka on o°lut Sveitsissä. Suo-
men osasto järje˜äytyi ˆˇ�˘-luvu°la. Kysy-
mys energian saatavuude˜a oli raportissa 
keskeinen. 

Asia ajankohtaistui ker˙assaan enna-
koima˛oma°la tava°la pian Rooman klu-
bin raportin jä°keen, kun maailmaa koe˛eli 
niin sano˛u öljy- eli energiakriisi ˆˇ�˘-lu-
vu°la. Energiakriisin syynä oli sota Lähi-
idässä. Egypti ja Syyria tekivät y°lätyshyök-
käyksen Israeliin israelilaisten pyhäpäivänä 

lokakuussa ˆˇ��. Y°lätys onnistui, mu˛a sii-
tä huolima˛a sota kääntyi nopeasti Israe-
lin eduksi. Painostaakseen Yhdysvaltoja ja 
muita länsimaita o˛amaan kantaa Israelia 
vastaan Persianlahden öljyntuo˛ajavalti-
ot rajoi˛ivat rajusti tuotantoa ja nostivat 
hintaa. Öljy ka°listui viisinkertaiseksi, ja 
länsimaissa sen saatavuu˛akin joudu˛iin 
epäilemään. 

Kriisin vuoksi myös Suomessa sääde˛iin 
rajoituksia energian käytö°le. Asuntojen 
lämpötila°le asete˛iin �˘ asteen raja, moot-
toriteiden valaistus lopete˛iin ja autota°lien 
lämmitys kie°le˛iin yhtä lai°la kuin pihojen 
ja katujen sula˛aminen lume˜a lämpimä°lä 
vede°lä. Näyteikkunat saatiin valaista vain 
liikkeiden o°lessa avoinna. Määräykset oli-
vat voimassa seuraavaan kevääseen. 

Liikenteen ympäristöongelmat yhdis-
te˛iin ensin liki pe°kästään maantieliiken-
teeseen, vaikka aikoinaan monet ihmiset 
pe°käsivät juniakin. A°kuun turva°lisuus 
olikin tärkeintä. Autoja pelä˛iin, ja tien ja-
kaminen niiden kanssa oli usein vaara°lista. 
Autot häiritsivät hevosliikenne˛äkin. He-
vonen on arka ja sen totu˛aminen uusiin 
maanteiden kump�aneihinsa vaati aikaa. 
Vasta me°ko myöhään, tieliikenteen jo sel-
västi lisäänny˛yä, maisemahaitat, melu ja 
pakokaasupäästöt nousivat krii˛isen pun-
ninnan aiheeksi. Lisäksi liikenneverkon ja 
kaupunkien katuverkon ongelmat paheni-
vat ruuhkautumisen vuoksi. Suurten maan-
teiden rikkomista ja pilaamista maisemista 
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jä, joka on muokannut ympäristöä, elinolo
ja ja elämäntapaa. Michael Cahill kirjoi�aa 

Rachel Carsonin Äänetön kevät loi ilmestyessään vuonna 
1961 alun länsimaiden ympäristöherätykselle. 

ale˛iin vali˛aa yleisesti. Korkein valtion-
johto nosti liikenneturva°lisuuden valta-
kunnan politiikan kohteeksi ˆˇ�˘-luvu°la. 
Tätä asiaa käsite°lään erikseen luvussa VII 
(Liikenneturva°lisuus). 

Jokseenkin samanaikaisesti puhu˛ivat jo 
autoilun päästöjenkin ongelmat eli lähinnä 
pakokaasut. Ilmakehän lämpeneminen eli 

kasvihuoneilmiö nousi kiihkeän keskuste-
lun aiheeksi vasta myöhemmin, ˆˇˇ˘-lu-
vu°la. Samoihin aikoihin liikenteen ympä-
ristöongelmissa näkökulma oli laajentunut 
autoilusta koko liikenteeseen. Lentoliiken-
teen päästöistä ruve˛iin puhumaan aivan 
ˆˇ˘˘-luvun lopu°la, mu˛a kansainvälisty-
misen sukupolvia lentoliikenteen päästöt 
huolestuttivat vähän ennen �˘ˆ˘-luvun 
viimeisiä vuosia. Rautatiet ovat o°leet ym-
päristökysymyksissä maantieliikennettä 
myönteisemmässä valossa, eikä rautateistä 
valite˛u sama°la tava°la. 

Autoilun nouseminen ensimmäisenä 
tärkeimmäksi liikenteen ympäristöongel-
maksi on luonno°lista. Maantieliikenne on 
ˆˇ˘˘-luvu°la kenties suurin yksi˛äinen teki-
jä, joka on muokannut ympäristöä, elinolo-
ja ja elämäntapaa. Michael Cahi°l kirjoi˛aa 
teokse˜aan ”Transport, Environment and 
Society” (Liikenne, ympäristö ja yhteiskun-
ta, engl. �˘ˆ˘): 

Auto on täˆän kirjan keskipisteenä, koska 
auto on muu˛anut sosiaalista eläˆää, ympä-
˜istöäˆˆe ja yhteiskuntaa ˘iimeisen puolen 
˘uosisa�an ai°ana ta˙a˝a, jota mi°ään muu 
lii°enteen teknologia ei ole tehnyt.362 

Maailman autokanta lienee likimain 
puolitoista miljardia (�˘ˆ� ), joskaan yhden-
mukaisia tilastoja ei ole.363 Autojen, etenkin 
henkilöautojen, määrä nousee nopeasti eri-
toten Aasiassa. Euroopassa määrän kasvu 
on hidastunut. 
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Jyväskylä-Vaajakoski -moottoritien rakentaminen aloitettiin 1972. Tie rakennettiin Jyväskylän läpikulkutien jatkoksi 
helpottamaan liikenneruuhkia ja se valmistui vuosien 1977 ja 1978 aikana. 

LIIKENNEVÄYLÄT 
MAISEMAN MUOKKAAJINA 

Maisema on luonnontekijöistä, kul˛uurite-
kijöistä ja rakennetusta ympäristöstä synty-
vä kokonaisuus. Näin määriteltiin maisema 
vuonna ˆˇˇ� Tielaitoksen ohjeissa ”Ympä-
ristötieto ja tietolähteet tiensuunni˛elus-
sa”.364  Tässä määritelmässä kul˛uuritekijät 
tarkoi˛avat ympäristö°le luotua tai syn-
tyny˛ä perinne˛ä siten kuin ihmiset sen 
näkevät. Maisema ei ole pysähtynyt kuva, 
vaan siihen liitetyt mielikuvat vaiku˛avat 

sen ymmärtämiseen. Käsitys maisemasta 
muu˛uu jatkuvasti. Näin voi käydä, vaikka 
maisemassa mikään ei muu˛uisi.365 

Liikenteen tarpeet sekä tekniset ja talou-
de°liset mahdo°lisuudet ja polii˛isin päätök-
sin ilmaistut arvostukset ohjaavat väylien 
rakentamista. Tiet ja suuri osa radoista tun-
tuvat kodin ympäristössä. Meriliikenteen 
ja lentoliikenteen väylät ovat enimmäkseen 
näkymä˛ömissä, si°lä satamat, majakat ja 
lentoasemat ovat vain pieni osa väyläinfra-
struktuuria. 
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Herraskosken 825 metriä pitkä kanava Kokemäenjoen vesistöalueella yhdistää Toisveden ja Vaskiveden. 

Suuria maansiirtotöitä tehtiin ensin sata-
mia varten sekä kaivoksissa ja kanavatöissä. 
Niistä saatu kokemus kasvoi rautatietöissä. 
Menneinä vuosisatoina tuntuvimmin mai-
semaa muu˛ivat maanviljelys, rakennus-
kannan kasvu ja si˛emmin teo°listuminen. 
Maailman tiheästi asutui°la seudui°la tie-
verkkokin muokkasi maisemaa merki˛ä-
västi jo vuosituhansia si˛en. Suomen alu-
ee°la tiekilometrit hukkuivat metsään pian 
kaupungista lähdön jä°keen, kuten kirkon-
tornitkin. Vasta viimeisen parin vuosisadan 
ajan Suomeen on syntynyt useamman taa-
jama-asutuksen ha°ki ku°kevia avoimia tie-
maisemia muua°lekin kuin joi°lekin Etelä- ja 
Länsi-Suomen seudui°le. 

Raideverkoston rakentaminen on harvoin 
aiheu˛anut samanlaista kiihkeää keskuste-
lua kuin vähäisetkin tiekilometrit. Yhtenä 
syynä on se, e˛ä Suomen raideverkosto ra-
kenne˛iin pääosin jo ennen toista maail-
mansotaa ja siis ennen ympäristötietoisuu-
den nousua. Radat ku°kevat useimmiten 
syrjässäkin, eivätkä vaikuta sama°la lai°la 
maisemaan kuin autotiet. 

Silti rautateiden tuoma muutos oli suuri. 
Radan ja sen siltojen lisäksi syntyivät suuret 
ja pienet asemat, niiden rakennukset sekä 
tasoristeykset ja yli- ja aliku°kusi°lat. Rato-
jen myötä syntyi aivan uusia asutuskeskuk-
sia, kun asemapaikkakunnat kasvoivat ja 
monista kylistä tuli nykyaikaisia taajamia. 
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Me°keinpä vain pääkaupunkiseudun kau-
punkiradat ja metro ovat syntyneet tiheän 
asutuksen keske°le ja olemassa olevien taa-
jamien läpi. 

Autoliikenteen keskeisyy˛ä ˆˇ˘˘-luvu°la 
kuvaa se, e˛ä maiseman muu˛umisen on-
gelmat nähtiin ennen kaikkea autoliiken-
teen seurauksena. Autoliikenne kasvoi ja 
maantiet suurenivat, ja siksi ka°lio- ja maa-
leikkaukset, penger˙ykset ja si°lat tekivät 
maisemaan aikaisempaa suuremman jäl-
jen. Teiden alta raiva˛iin talojakin, mikä 
kärjisti ihmisten suhtautumista maantie-
rakentamiseen. Kanavat ja rautatiet jä˛ivät 
a°leen paljon vähemmän olemassa o°lu˛a 
asutusta. 

Vanhastaan tiet nouda˛ivat useimmiten 
maiseman muotoja ja rytmiä. Ennen maan-
rakennustekniikan tehokasta konee°lista-
mista ˆˇ˘˘-luvu°la suuret maaleikkaukset 
olivat työläitä, ka°liita ja harvinaisia. Hevos-
liikenteen aikana nousun jyrkkyy˛ä korjat-
tiin loivima°la tielinjaa mäkeä pitkin. Se toi 
tiehen mutkaisuu˛a, kun mäkeä kier˙e˛iin 
kaar˙e°len. Mutkia syntyi muidenkin maa-
e˜eiden ja omistusten kiertämisen vuoksi. 
Sen sijaan ˆˇ�˘-luvun uudet valtatiesuunni-
telmat lähtivät usein ajatukse˜a, e˛ä tie on 
mahdo°lisimman suora. Suunni˛elijoiden 
tulevaisuuden kuvissa oli jo töiden tehokas 
konee°listaminen. Konee°listaminen teki 
leikkaukset ja penger˙ykset halvemmiksi, 
joten tie voitiin linjata maiseman ehtojen 
sanelemaa vapaammin.366 Silti kustannuk-

set rajoi˛ivat konee°listumista Suomessa 
vielä pitkään. 

Toisen maailmansodan jä°keen tielinjan 
ihanne muu˛ui Suomessa kansainvälisten 
ma°lien mukaan. Tien tuli sulautua mai-
semaan, ja linjauksen piti o°la e˜ee˛isesti 
sopuisa ja kaunis. Tämä maisema°linen nä-
kökohta tuli ˆˇ�˘-luvu°la tiesuunni˛elun 
lähtökohdaksi ainakin ihanteissa. Aina ei 
voida seurata sitä, mikä on teknisesti mah-
do°lista tai suunni˛eluideologioiden mu-
kaista. Se on joskus onneksikin. Yhteiskun-
tasuunnittelua rajoittavat monet tekijät, 
kuten lain ja turva°lisuuden vaatimukset. 
Lisäksi tode°lisuus – lähinnä raha – rusikoi 
parhaita ajatuksia, ja monien miele˜ä mai-
seman kunnioi˛aminen onkin o°lut vähäl-
lä. Suuren yleisön oli ylipäänsä vaikea pitää 
minkäänlaisia tielinjauksia kauniina, vaikka 
useimmat halusivat, e˛ä tiet ovat leveitä ja 
hyviä. 

Lait ede°ly˛ävät, e˛ä väylästön raken-
tamisessa tehdään yhteistyötä eri viran-
omaisten, kuntien ja suuren yleisön kanssa. 
Osa yhteistyöstä on tapahtunut kansalais-
järje˜öissä. Luonnonsuojeluliiton edeltä-
jä, vuonna ˆˇ�� peruste˛u Suomen luon-
nonsuojeluyhdistys ja Kotiseutulii˛o – se 
syntyi vuonna ˆˇ�ˇ – perustivat yhteisen 
luonnonsuojelutoimikunnan vuonna ˆˇ��. 
Se teki yhteistyötä maisemanhoidossa sil-
loisen Tie- ja vesirakennusha°lituksen 
(TVH) sekä rautatieviranomaisten kans-
sa. Maisemanhoidonvalvojan virka pe-
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Parikkala-Onkamo -rataosuus rakenteilla vuonna 1966. 

ruste˛iin vuonna ˆˇ�� Tie- ja vesiraken-
nusha°litukseen. Hänen tehtävänään oli 
pääasiassa maisemavahinkojen korjaami-
nen istutuksin sekä levähdys- ja pysäköin-
tialueiden somistaminen. Asutui°la ja vi°k-
kaasti liikennöidyi°lä aluei°la tiet pyri˛iin 
maisemoimaan luiskien ja keskikaistojen 
nurmiverhoilui°la sekä leikkausten puu- ja 
pensasistutuksi°la.367 

Valtakunna°lisesti arvokkaita maisema-
alueita on määritelty kansa°lismaisemiksi 
valtioneuvoston päätökse°lä. Kansa°lismai-
semien status syntyi Suomen itsenäisyyden 
��-vuotisjuhlavuonna, jo°loin luonnonar-

voiltaan ja kul˛uuriarvoiltaan merki˛ä-
viä ja historia°lisesti symbolisiksi koe˛uja 
seutuja määriteltiin kansa°lismaisemiksi.368 

Liikennehistoriassa yksi vaiku˛avimmista 
kul˛uurimaisemista on Heinäveden rei˛i 
Kuopiosta Ka°lavedeltä Saimaan Haukive-
teen. Se on Suomen laivaliikenteen ja tuki-
nuiton tärkeimpiä sisävesiyhteyksiä. Reiti°lä 
tai sen yhteyksien piirissä on useita kana-
via, joita rakenne˛iin jo ˆ�˘˘- ja ˆˇ˘˘-luvun 
vaihteessa. Vanhin, Karvion su°kukanava, 
rakenne˛iin vuosina ˆ ˇ�–ˆ ˇ�. Kuopion 
ja Savonlinnan välinen laivaliikenne a°koi 
vuonna ˆˇ˘�, kun valtaosa kanavista val-
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mistui. Kansa°lismaisemien arvo on lähinnä 
symbolinen. Heinäveden rei˛i kuuluu myös 
sekä valtioneuvoston päätökse°lä määritel-
tyjen valtakunna°lisesti arvokkaiden maise-
ma-alueiden e˛ä valtakunna°lisesti merkit-
tävien rakenne˛ujen ympäristöjen (RKY) 
joukkoon. Näi°lä molemmi°la on ohjaus-
vaikutusta alueidenkäy˛öön ja suunni˛e-
luun. 

Liikenne ja väylänpito ovat siis tuo˛a-
neet arvokkaaksi mie°le˛yä kul˛uuriym-
päristöä. Liikennevirasto ja sen seuraaja 
Väylävirasto ovat huolehtineet liikenneinf-
rastruktuuriin kuuluvista arvokohteista. 
Näihin kuuluvat niin museotiet, -si°lat sekä 
-kanavat kuin vanhat majakat. Tarkoituk-
sena on, e˛ä arvokohteet säilytetään siinä 
asussa, jossa ne nime˛äessä ovat. Tämä ei 
kuitenkaan saa ajaa esimerkiksi liikenne-
turva°lisuuden ede°le.369 Maiseman ja pe-
rinteen hoitoon kuuluu myös jokunen mu-
seorautatie. 

ˆˇˇ˘-luvu°la liikenneympäristöön tuli 
mukaan myös tietaide. Aiemmin pe°kkinä 
maisemanrikkoina pidetyissä ka°lioleikka-
uksissakin nähtiin uudenlaisia mahdo°li-
suuksia. Kuvanveistäjä Hannu Siren ehdo˛i 
Uudenmaan tiepiiri°le Länsiväylää suunni-
teltaessa, e˛ä Otaniemen lii˛ymän ka°li-
oleikkaus louhi˛aisiin taideteokseksi. Kun 
tiebudjetista löytyi rahaa, teos pääte˛iin 
toteu˛aa. Vuonna ˆˇˇ� valmistunut, pituu-
deltaan �˘˘ metriä pitkä ja korkeimmi°laan 
seitsenmetrinen ympäristötaideteos ”Vas-

tuu” ei pyri maisemoinni°la pei˛ämään lou-
hinnan jä°kiä. Päinvastoin, se tuo esiin kal-
lion rosoisuuden ja luonnonmukaisuuden. 
Suomen suurimmaksi ympäristötaideteok-
seksi on maini˛u Imatran Vuoksenniskan 
moo˛oritie, joka on Marjukka Korhosen 
vuosina ˆˇˇ�–ˆˇˇ� suunni˛elema �˘ met-
riä leveä ja kymmenen kilometriä pitkä ko-
konaisuus.370 

LUONNONSUOJELUSTA 
KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN 

Vielä vuonna ˆˇ�ˆ säädetyssä tieliikenne-
laissa ei o°lut montakaan mainintaa ympä-
ristöstä. Laissa määrä˛iin, e˛ä ajoneuvoa 
tuli käy˛ää siten, e˛ei se aiheuta kohtuu-
tonta melua, ilman pilaantumista ”tai muu-
ta hai˛aa ajoneuvossa matkustavi°le tai ym-
päristö°le”. Näkökohta on periaa˛ee°linen, 
ja lain tu°kintaa määräsi tuon aikakauden 
käsitys haitoista. Asetukse°la voitiin rajoit-
taa joutokäyntiä sekä tarpeetonta ja häi-
ritsevää ajamista taajamissa. Maantiela-
kia edeltäneeseen lakiin yleisistä teistä oli 
ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvui°la lisä˛y joitain ym-
päristösuojelua koskevia pykäliä. Vuoden 
ˆˇ�ˆ lisäyksen mukaan tiet oli sijoite˛ava 
ja tehtävä niin, e˛ä tien ja si°lä ku°kevan lii-
kenteen hai˛avaikutukset olisivat ympäris-
tö°le mahdo°lisimman vähäisiä.371 

Ympäristö tuli osaksi kaikkea liikenne-
muotoja koskevaa lainsäädäntöä ˆˇ˘˘-lu-
vun lopu°la. Kehityksen tahti ja muoto on 
paalute˛u kansainvälisissä sopimuksissa, 
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joita tehtiin sekä maailmanlaajuisesti e˛ä 
Euroopan unionissa. Yksi käännekohta oli 
vuonna ˆˇˇ� Rio de Janeirossa järje˜e˛y 
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, jos-
sa solmi˛iin kansainvälinen ilmastosopi-
mus. Kansa°lisissa ratkaisuissa seurataan 
näitä linjauksia enemmän tai vähemmän 
soveltaen ja sovite°len. Luonnon- ja ym-
päristönsuojelu laajentui politiikaksi, jo°la 
etsitään ke˜ävän kehityksen keinoja sekä 
pyritään pää˛ämään niistä ja sitoutumaan 
niihin. Resurssien raja°lisuuden ymmärtä-
minen ja ympäristökatastroÿen uhka kuu-
luvat niin ikään ympäristönäkemykseen. 

Kansa°lisessa lainsäädännössä tärkeimpiä 
käänteitä oli vuonna ˆˇˇ� anne˛u laki ym-
päristövaikutusten arviointimene˛elystä 
(YVA). Se vaiku˛i liikenneinfrastruktuu-
rin rakentamiseen seikkaperäisesti. Lain 
tarkoitus oli edistää ympäristövaikutusten 
huomioon o˛amista sekä parantaa kansa-
laisten tiedonsaanti- ja osa°listumismahdol-
lisuuksia.372 

Lain sisältö kuvasi ympäristöaja˛elun nä-
kökulman laajentumista. Yksi˛äisten suo-
jelukohteiden sijaan painopiste siirtyi sel-
vityksiin, joissa suunniteltujen hankkeiden 
ympäristövaikutuksia arvioitiin mahdo°li-
simman kokonaisvaltaisesti. Jokaista teh-
tyä selvitystä on aina joku arvoste°lut riit-
tämä˛ömäksi tai jopa va°hee°liseksi, mu˛a 
laki muu˛i suunni˛elun, rakentamisen ja 
päätöksenteon tapoja olee°lisesti. Ympä-
ristöasiat tulivat yhdeksi keskeiseksi näkö-

kohdaksi suunni˛elussa ja rakentamisessa 
sekä hankkeen kokonaisuu˛a arvioitaessa. 
Sama°la hankeasiakirjat muu˛uivat kuivak-
kaan teknisistä selvityksistä ymmär˙e˛ä-
viksi ja havainno°listaviksi esityksiksi, joista 
tärkeimmät saavat tyylite°lyn u°koasun.373 

Viestinnän merkitys on kasvanut. 
Myös rikoslakia uudiste˛iin ympäristö-

asioiden suhteen, kun rikoslain �� . pykä-
lässä määriteltiin ympäristörikoksen tun-
nusmerkit. Uudistus tuli voimaan vuonna 
ˆˇˇ�.374 Vuonna �˘˘˘ tuli voimaan perus-
tuslain uudistus, jossa todetaan vastuun 
luonnosta ja sen monimuotoisuude˜a sekä 
ympäristöstä ja kul˛uuriperinnöstä kuulu-
van kaiki°le.375 Ensimmäinen ympäristön-
suojelulaki tuli voimaan maaliskuussa �˘˘˘. 
Laissa ympäristön käsite ja ympäristöva-
hinko ymmär˙etään laajasti. Ympäristön 
pilaantumise°la tarkoite˛iin paitsi hai˛aa 
luonno°le ja sen toiminnoi°le, luonnonva-
roi°le tai ympäristön viihtyisyyde°le, myös 
esimerkiksi päästöistä aiheutuvia hai˛oja 
terveyde°le ja omaisuude°le.376 

Ympäristönsuojelulaki, joka on si˛em-
min uudistettu (�˘ˆ�), kiteytti ne peri-
aa˛eet, jotka olivat ympäristöherätyksen 
tausta°la. Lain tavoi˛eena oli muun mu-
assa turvata monimuotoinen ympäristö, 
edistää luonnonvarojen ke˜ävää käy˛öä ja 
torjua ilmastonmuutosta sekä muutoinkin 
tukea ke˜ävää kehitystä. Luonnonvarojen 
säästeliäs käy˛ö kirja˛iin myös maantie-
lakiin.377 
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Öljyonnettomuus on ainainen uhka vilkkaasti liikenneöidyn Itämeren luonnolle. Kaikeksi onneksi onnettomuudet ovat 
suhteellisen harvinaisia. 

MERENKULUN PÄÄSTÖT VAPAASTI 
1900-LUVUN LOPULLE SAAKKA 

Keskustelu meriliikenteen haitoista oli pit-
kään olematonta, vaikka meriympäristöt 
ovat saastuneet nopeasti. Meriympäris-
töjen saastumista on pyri˛y rajoi˛amaan 
tiukemmin säädöksin ˆˇ˘˘-luvun lopulta 
a°kaen. YK:n ohjelmissa tode˛iin vuonna 
�˘˘�, e˛ä ihmisten toiminnan seuraukse-
na kaikkein pahiten muu˛uneita ekosys-
teemejä ovat meriekosysteemit. Itämeren 
suojelua vaikeu˛aa Itämeren su°keutunei-

suus ja pieni vesitilavuus, jotka altistavat 
yliravitsemukse°le tai rehevöitymise°le. Re-
hevöitymistä pahentavat ravinteiden, erito-
ten fosforin ja typen, päästäminen mereen. 
Näiden päästöjen suurin lähde on maatalo-
us. Itämere°lä rehevöitymisen haitat nousi-
vat tiedotusvälineiden huomion kohteek-
si ˆˇˇ˘-luvun lopussa ja �˘˘˘-luvun alussa 
jokakesäisten laajojen sinileväkukintojen 
myötä.378 Oma osansa on ilmastonmuutok-
se°la. On arvioitu, e˛ä Itämere°lä lämpöti-
lan nopea nousu vaiku˛aa dramaa˛isesti 
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lajistoon ja ekosysteemin toimintaan. Sa-
maan aikaan Itämeren liikenne, kuten öljyn 
ja muiden vaara°listen aineiden kuljetus, on 
kasvanut paljon. Öljyä vietiin Suomenlah-
de°la vuonna ˆˇˇ� vähemmän kuin �˘ mil-
joonaa tonnia ja vuonna �˘ˆ� enemmän 
kuin ˆ�˘ miljoonaa tonnia.379 

Laivat päästivät kaikki jätevetensä me-
reen ˆˇ˘˘-luvun viimeisiin vuosikymme-
niin saakka ennen kuin muiden muassa pai-
nolastivesien käsi˛elystä sääde˛iin lai°la. 
Kansainvälisen viitekehyksen loi vuonna 
ˆˇˇ� voimaan tu°lut YK:n merioikeussopi-
mus. Sopimuksen XII osaan sisältyy kaik-
ki meriympäristön pilaantumislähteet, ku-
ten alusten jä˛eiden laskeminen mereen 
ja maalta peräisin oleva jäte. Sopimus jät-
ti kuitenkin valtioi°le paljon liikkumavaraa 
eikä sääntele yksityiskohtaisesti, mi°laisin 
toimin meriympäristöä on suojeltava.380 

Merien suojelu a°koi Suomessa riistakan-
tojen turvaamise˜a ja eläintensuojelusta 
ˆ�˘˘-luvun lopu°la ja ˆˇ˘˘-luvun alussa. 
Ennen toista maailmansotaa suojeluvaati-
mukset eivät juurikaan ulo˛uneet satamien 
hoitoon. Tähän huole˛omuuteen vaiku˛i 
usko siitä, e˛ä vesistöt kykenevät puhdis-
tumaan itse˜ään. Toisen maailmansodan 
jä°keen usko rupesi rakoilemaan. Muutos 
ei lähtenyt merialueilta vaan sisävesiltä, joi-
den var˙e°le syntyneen teo°lisuuden saas-
teet oli lopulta tunnuste˛ava ongelmaksi, 
joka ei katoa itse˜ään. Muutokset vesistö-
jen ja ilman tilassa huolestu˛ivat pää˛äjiä 

Euroopan teo°lisuuskeskuksissa, eikä Suo-
messakaan voitu jä˛ää asiaa enna°leen.381 

Merien suojelu perustuu pitkälti kan-
sainvälisiin sopimuksiin. Suomen ha°litus 
oli asiassa aktiivinen jo ˆˇ�˘-luvun alussa. 
Ha°litus ilmoi˛i vuonna ˆˇ�ˆ olevansa val-
mis kutsumaan Itämeren maiden edustajat 
valmistelevaan kokoukseen, jonka tarkoi-
tuksena oli synny˛ää Itämeren pilaantu-
mista ehkäisevä sopimus. Mar˙askuussa 
ˆˇ�� Itämeren valtioiden ase˛ama työryh-
mä kokoontui Helsingissä valmistelemaan 
kansainvälistä yleissopimusta. Seuraavana 
kesänä Helsinki isännöi uude°leen konfe-
renssia, jossa seitsemän Itämeren valtiota 
a°lekirjoi˛ivat Itämeren alueen mere°lisen 
ympäristön suojelua koskevan yleissopi-
muksen. Sama°la perustettiin Itämeren 
suojelukomissio HELCOM.382 Kaikkiin 
satamiin tuli hankkia rii˛ävät vastaanot-
tolai˛eistot alusten öljypitoisi°le seoksi°le 
sekä vaara°lisia ne˜emäisiä aineita sisältä-
vi°le jä˛ei°le. Lisäksi öljynlastausterminaa-
lit ja alusten korjaussatamat tuli varustaa 
kalusto°la, joka pystyi käsittelemään li-
kaiset säiliönpesu- ja painolastivedet. Sa-
tamakaupungeissa joudu˛iin pohtimaan 
sitä, miten sopimuksen velvoi˛eista suo-
riudutaan. Yhdessäkään Suomen kunnal-
lisessa satamassa ei vielä vuonna ˆˇ�� ol-
lut öljyjä˛eiden, vaara°listen aineiden tai 
vaara°listen jä˛eiden vastaano˛olai˛eita, 
kirjoi˛aa Ali Py°kkänen ympäristönsuo-
jelusta satamissa.383 
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Tämä on yksi osoitus siitä, e˛ä liikenteen 
hai˛avaikutusten ehkäiseminen ja korjaa-
minen onnistuvat ainoastaan si°loin, kun 
infrastruktuurin järje˜elmät tekevät sen 
mahdo°liseksi. Helsingin sopimus tuli voi-
maan vuonna ˆˇ�˘, kun kaikki a°lekirjoi˛a-
jamaat sen ratiÿoivat. Ympäristövaikutusten 
arviointimene˛ely kirja˛iin sopimuksen 
osaksi vuonna �˘˘˘. Mainitun Helsingin 
yleissopimuksen ˆˇ�� täytäntöön panemi-
seksi anne˛iin vuonna ˆˇ�ˇ laki aluksista 
aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäise-
mise˜ä. Merki˛ävin määräys oli kielto las-
kea öljyä veteen. Laki perustui pitkälti ai-
empaan lainsäädäntöön. Kansainvälinen 
merenku°kujärje˜ö IMCO (myöh. IMO) 
oli vuonna ˆˇ�� muokannut Lontoossa ˆˇ�� 
tehtyä yleissopimusta öljyvahinkojen ehkäi-
semise˜ä siten, e˛ä koko Itämeri juliste˛iin 
vyöhykkeeksi, jonne ei saanut laskea öljyjä. 
Uutena asiana laissa kie°le˛iin muidenkin 
vaara°listen ne˜emäisten aineiden päästä-
minen alukselta veteen. Satamien velvol-
lisuudeksi tuli hankkia vastaano˛olai˛eet 
erilaisia jä˛eitä varten.384 

Vuonna ˆˇ�ˇ anne˛iin myös meren pi-
laantumisen ehkäisemise˜ä uusi laki, joka 
kielsi jä˛een päästämisen mereen ilman lu-
paa. Laki, joka kumosi vuoden ˆˇ�� saman-
nimisen lain, kielsi myös aluksen taha°lisen 
hy°käämisen mere°le. Suomalaisten aloit-
tee°lisuus oli näkynyt vanhassakin laissa, 
si°lä jo siinä kie°le˛iin Suomen aluee°la tai 
suomalaisi°la aluksi°la toiminta, josta aiheu-

tui ympäristö°le vahinkoa. Vaikka vuonna 
ˆˇ�ˇ anne˛u laki sisälsi aiempaa täsmäl-
lisempiä säännöksiä, meren pilaamisen ja 
ympäristövahinkojen kieltäminen oli vielä 
kovin yleise°lä taso°la. Painolastivesien ja 
laivan talousjä˛eiden käsi˛ely oli ede°leen 
jokseenkin vapaata. Esimerkiksi painolas-
tivesien mukana leviävistä vieraslajeista ei 
Suomen lainsäädännöstä sääde˛y ennen 
vuonna �˘ˆ� ratiÿoitua IMO:n yleissopi-
musta. Laki meren pilaantumisen ehkäise-
mise˜ä kumo˛iin vuoden ˆˇˇ� merensuo-
jelulai°la. Laki aluksista aiheutuvan vesien 
pilaantumisen ehkäisemise˜ä, joka tunnet-
tiin vuode˜a �˘˘� lähtien lakina aluksista 
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen eh-
käisemise˜ä, kumo˛iin vuoden �˘˘ˇ me-
renkulun ympäristönsuojelulai°la.385 Askel 
askeleelta lainsäädännössä on menty tar-
kempiin ja tiukempiin määräyksiin. 

IMO:n painolastivesien käsi˛elyä koske-
va kansainvälinen yleissopimus hyväksyt-
tiin vuonna �˘˘�. Suomi ratiÿoi sopimuksen 
vuonna �˘ˆ�. Sopimuksen tarkoituksena 
on torjua painolastivesien mukana leviäviä 
haita°lisia vieraslajeja. Haita°lisista vierasla-
jeista on uhkaa luonnon monimuotoisuu-
de°le ja kalastuselinkeino°le. Yleissopimus 
tuli voimaan syksy°lä �˘ˆ�, kun Suomen ra-
tiÿoinnin myötä �˘ valtiota ja �� prosent-
tia maailman kaup�alaivaston tonnistosta 
oli sopimuksen piirissä. IMO:n päätöksen 
mukaan u°komaanliikenteessä ku°keviin 
laivoihin tulee asentaa painolastivesien kä-
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si˛elylai˛eistot viiden vuoden kuluessa so-
pimuksen voimaantulosta eli vuoteen �˘�� 
mennessä. Painolastivesiä saa päästää aluk-
se˜a vain yleissopimuksen lii˛een määrä-
ysten mukaisesti.386 

IMO pää˛i vuonna �˘ˆ� Itämerta kos-
kevasta matkustaja-alusten jätevesien las-
kukie°losta. Uusi°le aluksi°le kielto tuli voi-
maan vuonna �˘ˆˇ, tuo°loin jo käytössä 
olevi°le �˘�ˆ ja Itämeren erityisalueen ul-
kopuolelta suoraan Pietariin purjehtivilta 
siirtymäajan jä°keen vuonna �˘��. Itäme-
re°lä tä°lainen kielto tuli voimaan ensim-
mäisenä.387 

Kustannukset olivat kynnyskysymyksiä 
merienkin ympäristönsuojelun kehi˛ämi-
sessä, kirjoi˛aa Ali Py°kkänen. Satamakau-
pungit eivät halunneet jäteongelmien mak-
sajiksi. Ylimääräiset kustannukset olisivat 
tuntuneet satama- ja liikennemaksujen ko-
rotuksina, mikä olisi heikentänyt satami-
en kilpailukykyä. Kustannuksia pohti muun 
muassa ympäristöministeriön vuonna ˆˇ�� 
ase˛ama jätehuoltotyöryhmä. Lainsäädän-
nön muutosten myötä vastuu asiasta oli 
siirtynyt kaup�a- ja teo°lisuusministeri-
öltä ympäristöministeriö°le. Työryhmä ei 
suosite°lut käytännön muu˛amista. Niinpä 
Suomessa käyte˛iin ongelmajä˛eiden osal-
ta heinäkuuhun �˘˘˘ saakka EU:n vihreään 
kirjaan kirja˛ua periaate˛a, jonka mukaan 
käy˛äjä maksaa kustannukset. Heinäkuus-
ta �˘˘˘ a°kaen on o°lut käytössä järje˜elmä, 
joka velvoi˛aa satamia perimään aluksilta 

jä˛eiden vastaano˛omaksun riip�uma˛a 
siitä, jä˛ävätkö ne satamaan jä˛eitä vai ei-
vät.388 Jätemaksujen suuruus on vaihde°lut 
paljon satamien väli°lä.389 

Suuri ongelma on myös laivojen pol˛o-
aineen rikkipäästöt, jotka hap�amoi˛avat 
vesistöjä. Rikkipäästöjä sääde°lään tehok-
kaasti vain joi°lakin merialuei°la. Vuonna 
ˆˇˇ� Itämeren komissio hyväksyi suosi-
tuksen, jonka mukaan Itämere°lä ei saanut 
enää vuode˜a ˆˇˇ� lähtien käy˛ää yli ˆ,� 
prosen˛ia rikkiä sisältävää pol˛oöljyä.390 

EU:n rikkidirektiivi tiukensi rajoitusta vuo-
den �˘ˆ� alusta lähtien. Pol˛oaineen rik-
kipitoisuus saa o°la korkeintaan ˘,ˆ paino-
prosen˛ia. Tavoite saavutetaan käy˛ämä°lä 
matalarikkistä pol˛oaine˛a tai asentamal-
la rikkipesureita, joiden jäte viedään sata-
miin käsiteltäväksi.391 Laivat voivat siirtyä 
käy˛ämään myös ne˜eyte˛yä maakaasua 
LNG:tä. LNG vaatii kuitenkin erityisiä sa-
tamalai˛eita ja palveluja. 

Maailman kaupasta ku°kee meri°lä yli ˇ˘ 
prosen˛ia. Siihen nähden voi tuntua loh-
du˛avalta, e˛ä merialukset tuo˛avat vain 
kolme prosen˛ia maailman kasvihuone-
kaasupäästöistä. Tämä antaa silti väärän 
kuvan merenkulun ympäristöystävä°lisyy-
de˜ä, kuten �e Economist lehdessä osu-
vasti huomaute˛iin. Yksin ˆ� maailman 
suurinta konttilaivaa tuottavat ilmaan 
myrky°lisiä typen ja rikin oksideja enem-
män kuin kaikki maailman autot yhteensä. 
Tämä johtuu laivojen käy˛ämästä raskaas-
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ta pol˛oöljystä. Ongelmaa pahentaa se, e˛ä 
ala on ve°kainen ja kärsii ylikapasiteetista, 
minkä vuoksi laivanomistajien on hankalaa 
uusia kalustoaan. Se merkitsisi kuljetusten 
ka°listumista. Sitä eivät eri maiden ha°lituk-
setkaan ole aina pitäneet toivo˛avana. Kul-
jetusten ka°listumisen katsotaan hai˛aavan 
tavoi˛eeksi asete˛ua taloude°lista kasvua, 
mikä saa˛aisi uhata ääne˜äjien elintasoa ja 
siten lisätä tyytymä˛ömyy˛ä. Kansainväli-
nen merenku°kujärje˜ö pää˛i silti rajoi˛aa 
rikkipäästöjä vuode˜a �˘�˘ a°kaen, ja EU 
pää˛i o˛aa laivakuljetukset päästökaup�a-
ohjelmaansa vuode˜a �˘�ˆ a°kaen.392 

YLEVÄT PERIAATTEET 
JA HAJANAISET SÄÄDÖSTÖT 

Itämeren suojelua koskevat määräykset 
ovat moninkertaistuneet ˆˇ�˘-luvulta läh-
tien. Ongelmana on se, e˛ä eri säädökset 
koskevat usein vain jotakin tie˛yä asiaa, 
kuten haita°lisia aineita, öljyntorjuntaa tai 
ravinnekuormitusta. EU:n laajentuminen 
on tuonut mukanaan runsaasti yhteisölain-
säädäntöä, joka Itämeren suojelun osalta on 
o°lut pääosin kokoelma eri alojen direktii-
vejä. Direktiivit koskevat muiden muassa 
nitraa˛ien käy˛öä ja yhdyskuntajätevesiä. 
Erilaisten sopimusten ja direktiivien pirsta-
leisuuden ja hajanaisuuden katsotaan vaike-
u˛avan kokonaisuuden hahmo˛amista.393 

Uudenlaista aja˛elua edustaa EU:n vuon-
na �˘˘ˇ hyväksymä Itämeren alueen strate-
gia. Unionin ensimmäisen niin sanotun mak-

roaluestrategian kolme yleistavoite˛a ovat 
meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja 
hyvinvoinnin lisääminen. Strategiassa yhdis-
tyvät ympäristön, talouden ja turva°lisuuden 
näkökohdat.394 Ke˜ävää kehitystä pidetään 
yhtenä painavimmista tavoi˛eista.395 

Myös rautatieliikenteen ympäristövai-
kutuksista on sääde˛y sekä ympäristöalan 
laeissa e˛ä erikseen rataliikenne˛ä koske-
vassa lainsäädännössä. Toisaalta rautatie-
liikenteen ympäristökysymys on siirtynyt 
paljolti sähköntuotannon ja sähkönkulu-
tuksen ympäristökysymykseksi. Vaara°lis-
ten aineiden kuljetuksista on tuhatmäärin 
säädöksiä, kuten muistakin tekni°lisistä 
vaatimuksista ja ratojen rakentamise˜a. 
Asemat ja asemapihat yhdistivät tämän lii-
kennemuodon kysymykset yleisiksi yhteis-
kuntapolii˛isen suunni˛elun tehtäviksi. 

Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuude˜a (�˘˘�) säätää 
ympäristönsuojelun yhdeksi keskeiseksi nä-
kökohdaksi junaliikenteen kehi˛ämisessä.396 

Laki koskee kuitenkin rautatiekuljetusmark-
kinoita eikä ympäristönsuojelua. Ympäris-
tömääräyksien osalta laissa viitataan EU:n 
direktiiveihin, joissa on joitakin yleisiä peri-
aa˛eita. Tärinää lukuun o˛ama˛a rautatie-
liikenteen päästöhaitat ovat muita raskaita 
liikennemuotoja vähäisempiä. Tärinän ym-
päristösuojelulaki määri˛elee yhdeksi pääs-
töjen muodoksi.397 Se vaiku˛aa asumismuka-
vuuteen ja myös rakentamisen vaatimuksiin. 
Tärinän leviämisen ja vaikutuksen arviointi 
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on vaikeampaa kuin melun, jota voidaan sel-
vi˛ää yksinkertaisin ma°lein.398 

Lentoliikenteen päästöt saivat vain vähän 
huomiota ennen aivan ˆˇ˘˘-luvun lop�ua 
ja �˘˘˘-luvun ensi vuosia. Lentomelusta 
valite˛iin aikaisemminkin. Melua ja pääs-
töjä rajoitetaan lainsäädännö°lä. Lentolii-
kenteessä pol˛oaine on verovapaata. Tämä 
erityinen ja monien miele˜ä muita liiken-
nemuotoja syrjivä etu syntyi kansainväli-
sin sopimuksin vuonna ˆˇ��. Si˛emmin 
Euroopan kotimaan lennoi°la verovapaut-
ta on paika˛u säätämä°lä erilaisia lisämak-
suja. Kansainväliset lennot lennetään ve-
rovapaa°la lentobensiini°lä, eikä tämä asia 
ole muu˛umassa. Käytännön muu˛ami-
nen ede°ly˛ää paitsi satojen erilaisten sopi-
musten uusimista myös maailmanlaajuisen 
polii˛isen yksimielisyyden saavu˛amista. 
Luultavasti lentobensiinin vero˛omuude°la 
pyri˛iin aikanaan edistämään kansainvä-
lisen yhteistyön ja uuden liikennemuodon 
kehi˛ämistä. On kuitenkin mahdo°lista, 
e˛ä järje˜elmä tuki ensisijaisesti sodassa 
menestyneen Yhdysvaltain tavoi˛eita.399 

Lentoliikenteen päästöjen, myös melun, 
vähentämiseksi keskeisiä ovat o°leet uudet 
tekniset ratkaisut. Vuonna ˆˇˇ� säädetyssä 
ilmailulaissa todetaan, e˛ä 

ilma-aluksen on olta˙a niin suunniteltu, 
ˇalmiste˛u, ˇaruste˛u ja huo˝e˛u, e˛ei sen 
melusta ja muista pää�öistä aiheudu ym-
pä˜istö˝e ˇa�inkoa tai merki˛ä˙ää hait-
taa.400 

Tuntemattomalta alukselta peräisin oleva öljyvana 
Orrengrundin väylällä helmikuussa 1999. 

Näistä vaatimuksista säädettiin tar-
kemmin asetuksi°la. Laki antoi myös il-
mailuha°litukse°le va°lan säätää yksityis-
kohtaisemmin ilma-aluksista ja niiden 
liikennöinnistä. Asetusten ja viranomais-
määräysten merkitys on olee°linen, si°lä 
suoraan ympäristöä koskevat lainkohdat 
olivat kovin periaa˛ee°lisia aivan kuten 
vuoden ˆˇ�ˆ tieliikennelaissakin. 
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Liikenteen ja ajoneuvopäästöjen aiheuttama ”utu” oli aiemmin silmiinpistävää. Kuvassa Unioninkadun ja Liisankadun risteys 
Helsingissä v. 1970. 

MELUSSA JA PÖLYSSÄ 

Melu on ääntä, ”jonka ihminen kokee epä-
mie°ly˛ävänä ja häiritsevänä”. Melun koke-
minen on subjektiivista, si°lä ”sama ääni voi 
tilantee˜a tai ajankohdasta riip�uen o°la 
melua, merkityksetöntä ääntä tai jopa nau-
ti˛avaa ääntä”.401 

Kaupunkielämän ääniä pidetään yleensä 
meluna. Liikennevälineiden hiljaisuuskin 
voidaan kokea ongelmaksi, kuten muuan 
kuntapoliitikko esi˛i vastustaessaan raitio-

vaunupäätöstä Tamperee°la. Hänen mu-
kaansa ääne˛ömät ku°kuneuvot ovat vaa-
ra°lisia, koska ihmiset eivät huomaa niitä.402 

Polii˛iset tarkoitu erät lienevät ohjanneet 
tätä ar umen˛ia, mu˛a sähköautoista on esi-
te˛y samanlaisia näkökohtia. Sähköautojen 
osalta tilanne onkin muu˛amassa, si°lä nii-
hin suunnite°laan pako°lista melun lisääjää 
(Accoustic Vehicle Alert System).403 Nämä 
huolet muistu˛avat niistä autoilun a°kuaiko-
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jen vaatimuksista Isossa-Britanniassa ja Yh-
dysva°loissa, joiden mukaan auton ede°lä piti 
jonkun ku°kea ja heilu˛aa punaista lip�ua. 
Ihmiset, jotka tava°lisesti vali˛avat melusta, 
kokevat epämie°ly˛äväksi senkin, jos melu 
lop�uu. Melu on joskus pe°kkä asennekysy-
mys, si°lä esimerkiksi taustamusiikkia – jota 
kukaan ei kuuntele – pidetään harvoin me-
luna. Taustamusiikin puu˛uminen voi joista-
kin ihmisistä tuntua jopa kiusa°liselta. 

Melua pidetään modernin yhteiskun-
nan tyypi°lisenä piirteenä. Äänimaisemia 
ja melun historiaa tutkineen Outi Ampujan 
miele˜ä ympäristömelu ja sen leviäminen 
ovat keskeisin äänimaisemiin lii˛yvä on-
gelma. Ampuja käy˛ää äänimaiseman kä-
site˛ä, joka pitää sisä°lään ajatuksen luon-
non ja kulttuurin vastakkainasettelusta. 
Hiljaisuus edustaa luontoa ja “luonno°lista”, 
mu˛a melu on kul˛uurista, keinotekoista 
ja tunkeilevaa. Melu ei väl˛ämä˛ä kuulu 
kaupunkiympäristöönkään. Äänimaiseman 
käsi˛eeseen lii˛yy se, e˛ä meluun voidaan 
puu˛ua ja sitä voidaan vähentää.404 

Meluselvitykset ja meluntorjunnan toi-
mintasuunnitelmat määrä˛iin ympäristön-
suojelulaissa pako°lisiksi suurissa hankkeis-
sa. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 
oli laadi˛ava esimerkiksi rautateistä, joiden 
liikennemäärä vuodessa oli yli �˘ ̆ ˘˘ junaa, 
tai yleisistä teistä, joiden liikennemäärä 
vuodessa oli yli kolme miljoonaa ajoneu-
voa. Ympäristönsuojelulain uudistus vuon-
na �˘ˆ� toi lakiin pykälät ääniympäristön 

laadusta ja kunni°le velvoi˛een ääniympä-
ristön kohentamise˜a.405 

Moo˛oriajoneuvoliikenteen melu koe-
taan häiritsevänä niin kaupungeissa kuin 
taajamissa ja maaseudun tei°lä. Rautatie-
liikenteen melu on o°lut pienempi ongel-
ma, mu˛a voi häiritä asemien seutuvi°la tai 
lähe°lä rataa. Lentoliikenteen melu koskee 
lentoken˛ää lähe°lä olevaa asutusta. Len-
toliikenteen äänet kuuluvat taivaalta ki-
lometrienkin korkeudelta, mu˛a niistä ei 
juuri valiteta. 

Toistaiseksi ihmisten elämää on suoja˛u 
teiden ja katujen melulta lähinnä meluva°lein 
ja -aidoin. Kaupungeissa merkitystä on myös 
teiden ja katujen pää°lystee°lä sekä väylien 
suunni˛elu°la ja liikennerajoituksi°la. Mui-
ta meluntorjuntakeinoja ovat esimerkiksi hil-
jaisten renkaiden käy˛ö ja raideliikenteessä 
kiskojen hionta. Vielä näitäkin ilmeisempi 
keino on liikenteen määrän rajoi˛aminen. 
Liikennevirasto arvioi (�˘ˆ� ), e˛ä maantei-
den liikenteen yli �� desibelin melu°le altis-
tuu noin ��˘ ̆ ˘˘ asukasta ja rautatieliiken-
teen melu°le noin ˆ�˘ ̆ ˘˘ asukasta.406 

Liikenteen nostattama pöly on vaikea 
ongelma. Pöly sisältää pienhiukkasia, joi-
den terveysriskit on arvioitu huoma˛avik-
si mu˛a joiden torjuminen on vaikeaa.407 

Pölyä syntyy mone°la tava°la. Hiekka- ja 
muu luonnonpöly irtoaa ku°kuvälineen 
vauhdin ja pyörien voimasta ja leijuu ym-
päriinsä korkea°le ilmaan. Hiekoituspöly on 
suuri ongelma kaupungeissa eritoten keväi-
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sin, ja se on terveyde°le haita°lista, eritoten 
astmaatikoi°le. Toinen pölysaasteen ongel-
ma on kumista ja maanteiden pää°lysteis-
tä irtoava pöly, lika ja asfal˛ipöly, jota nas-
tarenkaiden käy˛ö lisää. Katupöly sisältää 
tien pinnan ja hiekoitushiekan mineraali-
en lisäksi muun muassa autojen jar˙uista, 
kytkimistä, nastoista ja moo˛orista peräisin 
olevia meta°leja, hienoksi jauhautunu˛a sii-
tepölyä sekä bakteereja ja homeita. 

Pölyä on yrite˛y vähentää, mu˛a keinoja 
on vähän. Talvista hiekoitusta on paikoin 
vähenne˛y yhtä lai°la kuin kaupungeis-
sa on kaavailtu lisä˛ävän keväistä katujen 
puhdistusta. Tuloksia ei ole tahtonut näkyä. 
Hiekan levi˛ämistä on koete˛u vähentää 
suolaliuosten käytö°lä, mu˛a tämä uhkaa 
viedä ojasta a°likkoon, koska liukkauden 
torjumiseksi levitettävä suola vaarantaa 
pohjavesiä. Suomessa on lähes ˇ ̆ ˘˘ kilo-
metriä maantieverkkoa ja liki �˘˘ kilomet-

riä rataverkkoa vedenhankinnan kannalta 
tärkei°lä pohjavesialuei°la. Teiden suolaus 
saavutti huip�unsa ˆˇ�˘- ja ˆˇˇ˘-luku-
jen tai˛eessa, jo°loin tiesuolaa levite˛iin 
enimmi°lään noin ˆ�� ̆ ˘˘ tonnia vuodes-
sa. Pohjavesissä huoma˛iin samaan aikaan 
systemaa˛ista suolapitoisuuden nousua, 
minkä jä°keen suolausta on vähenne˛y.408 

Myös vaara°listen aineiden kuljetukset niin 
maantie- kuin rautatieliikenteessä muodos-
tavat riskin pohjavesien pilaantumise°le. 

Myös hiekoitushiekan laatua on yritet-
ty parantaa niin, e˛ä se pölyää vähemmän. 
Katujen puhdistus on työvoimavaltaista ja 
ka°lista. Lisäksi kevään säänvaihtelut ryt-
mi˛ävät sitä arvaama˛omasti. Jokakeväiset 
korkeat katupölypitoisuudet osuvat kaude°le, 
jo°loin ikkunoita ruvetaan pitämään enem-
män auki. Tähän aikaan ajoi˛uu myös siite-
pölykausi ja usein korkeat otsonipitoisuudet. 
Nämä kaikki lisäävät terveyshai˛oja. 
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Parikymmentä vuotta vanhan Volvon pakokaasupilvi pakkaspäivänä vuonna 1971. 

PAKOKAASUISTA ENERGIA-
JA ILMASTOSTRATEGIAAN 

Autojen pakokaasut nousivat huomion koh-
teeksi ˆˇ�˘-luvu°la. Yhdysvaltojen Kalifor-
niassa tehty tutkimus osoi˛i, e˛ä valokemi-
a°lisen savusumun ja autojen pakokaasujen 
väli°lä on syy-yhteys. Tämän vuoksi Kali-
fornian osavaltio ase˛i vuonna ˆˇ�� – en-
simmäisenä maailmassa – rajoituksia uusien 
autojen päästöi°le. Rajoitukset olivat lieviä, 

mu˛a ne olivat lähtökohta myöhemmi°le ja 
tiukemmi°le toimi°le. Yhdysvaltain lii˛oval-
tio sääti vuonna ˆˇ�˘ puhtaan ilman lain 
(Clean Air Act), jonka myötä peruste˛iin 
lii˛ovaltion eli Yhdysvaltain valtion ympä-
ristösuojelusta vastaava virasto. Se tapahtui 
kaksi vuo˛a myöhemmin kuin Ruotsissa ja 
kolmetoista vuo˛a ennen kuin Suomessa. 
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TAULUKKO 4 Suomen kotimaanliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2017 

Yhdiste (t/a) 

Kotimaan liikenne 1 CO HC NOx Hiukkaset CH N O SO CO (Milj.t) Polttoain. kulutus (Milj.t) Energian käyttö (Milj.t)4 2 2 2 

Tieliikenne 41 804 

Rautatieliikenne (diesel) 185 

Vesiliikenne 2 19 570 

Lentoliikenne 3 1 365 

4 286 32 927 904 484 266 44 11 

80 1 429 29 3,6 1 0,41 0,06 

3 193 8 418 381 152 12 100 0,51 

85 834 5,9 54 54 54 0,19 

3,9 164 

0,02 0,9 

0,17 6,9 

0,19 2,8 

Yhteensä 62 925 7 644 43 608 1 321 693 333 198 12 4,3 174 

1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen liikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt 
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2 Vesiliikenne sisältää huviveneet ja laivaliikenteen 
3 Ennakkotieto 

Euroopassa pääte˛iin ensimmäistä kertaa 
maanosaa koskevasta pakokaasusäädökse˜ä 
vuonna ˆˇ�˘. Säädös, jonka nimeksi asiakir-
joihin jäi ECE-R 15, syntyi Yhdistyneiden 
kansakuntien alaisen Euroopan talousko-
mission päätökse°lä.409 Se on yksi vaihe Eu-
roopan yhtenäistymiskehityksessä ja kuvaa 
kansainvälisen yhteistyön väl˛ämä˛ömyyt-
tä ympäristönsuojelussa. Pakokaasut näh-
tiin kaupunkien terveysongelmana mu˛a 
myös liikenneturva°lisuuden ongelmana, 
si°lä tumma savu heikensi näkyvyy˛ä.410 

Ajoneuvojen tekniset muutokset tehosti-
vat palamista moo˛oreissa, mu˛a sama°la 
mentiin ojasta a°likkoon, kun typenoksidi-
en päästöt kasvoivat. ˆˇ�˘-luvu°la ilman-
laatukysymysten rinna°le nousikin hap-
pamoituminen. Siitäkin oli vielä matkaa 
myöhemmän ympäristötietoisuuden tuo-
maan laaja-alaiseen ilmastonsuojeluun. 

Ensimmäiset rajoitukset ja raja-arvot kos-
kivat häkä- ja hiilivetypäästöjä. Autoteo°li-

suus pystyi vastaamaan näihin vaatimuksiin 
me°ko vähäisin teknisin muutoksin. Pol˛o-
aineen annostelu ja pakokaasun kier˙ätys 
paranivat etenkin, kun typenoksidien rajoit-
taminen tuli mukaan ˆˇ�˘-luvu°la. Kataly-
saa˛orit tulivat autoihin Yhdysvaltain Los 
Angelesissa vuonna ˆˇ��. Samana vuonna 
Suomessa pakokaasujen tarkkailu tuli käyt-
töön autojen vuosikatsastuksessa. Moo˛o-
reiden koon pienentäminen olisi helpo˛a-
nut saasteiden väl˛ämistä, mu˛a siihen ei 
autoteo°lisuudessa oltu halukkaita. Luulta-
vasti autoteo°lisuuden edustajat myötäilivät 
autoilijoiden suuren enemmistön toiveita. 
Norjan ja Ruotsin ma°lin mukaisesti Suo-
messa määrä˛iin vuonna ˆˇ�� , e˛ä kaikissa 
vuonna ˆˇˇ˘ tai sen jä°keen rekisteröidyissä 
autoissa piti o°la katalysaa˛ori.411 

Pakokaasupäästöjen pienentämisessä on-
nistu˛iin – onko se tarpeeksi ja rii˛ävä saa-
vutus, on toinen asia. EURO 4 -päästönor-
mit täy˛ävissä autoissa pakokaasupäästöjen 
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määrä oli �˘˘˘-luvun a°kuvuosina muuta-
ma prosen˛i siitä, mitä se oli ennen rajoi-
tusten käy˛ööno˛oa ˆˇ�˘-luvu°la.412 Kos-
ka liikennemäärät ovat paljon suurempia, 
päästöjen kokonaismäärä ei ole vähentynyt 
samassa suhteessa. 

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tuli-
vat vakavan huolen aiheeksi ˆˇˇ˘-luvu°la. 
Vesihöyrykin on kasvihuonekaasu, mu˛a 
ihmisen aiheuttamista kasvihuonepääs-
töistä eniten hai˛aa syntyy hiilidioksidista. 
Sitä liikennekin tuo˛aa, koska pol˛oaineet 
ovat fossiilisia. Suomessa liikenteen osuus 
on noin viidennes kaikista kasvihuonepääs-
töistä (�˘ˆ�). Sen sijaan pe°kistä liikenteen 
hiilidioksidipäästöistä tieliikenteen osuus 
on vähintään ˇ˘ prosen˛ia. Henkilöautojen 
osuus tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä 
on puole˜aan noin �� prosen˛ia.413 

Valtiovalta hyväksyi Suomessa kansal-
lisen energia- ja ilmastostrategisen ohjel-
man vuonna �˘ˆ�. Sen linjaukset perustu-
vat Euroopan unionin päätöksiin. EU:ssa 
sovi˛iin vuonna �˘ˆ�, e˛ä kaikkiaan kasvi-
huonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 
�˘�˘ mennessä �˘ prosen˛ia vuoden ˆˇˇ˘ 
tasosta. Jäsenvaltioiden kansa°liset pääs-
tötavoi˛eet määriteltiin asukaskohtaisen 
bru˛okansantuo˛een perustee°la.414 Suo-
men kansa°lisessa energia- ja ilmastostra-
tegisessa ohjelmassa suurimmat tavoi˛eet 
kohdistuvat tieliikenteen päästöihin. Syynä 
on se, e˛ä niitä uskotaan voitavan vähentää 
eniten ja helpommin kuin esimerkiksi maa-

talouden päästöjä. Maini˛akoon, e˛ä tämä 
ei johdu maatalouspäästöjen vähäisyyde˜ä. 
Toisaalta nähdään, e˛ä tieliikenteen pääs-
töjen vähentämisen edut ovat esimerkiksi 
kaupunkiasumisessa suuret. 

Suomessa pääte˛iin tavoite°la vielä EU:n 
päätöksiä tiukempia tieliikenteen päästö-
rajoituksia. Kansa°lisessa energia- ja ilmas-
tostrategiassa linja˛iin, e˛ä tieliikenteen 
päästöjä vähennetään �˘ prosen˛ia vuo-
den �˘˘� tasosta vuoteen �˘�˘ mennessä. 
Tavoi˛een toteu˛aminen ede°ly˛ää suuria 
muutoksia olemassa oleviin käytäntöihin ja 
tekniikoihin. Tieliikenteessä tavoi˛eeseen 
pyritään si°lä, e˛ä liikenteessä biopol˛oai-
neiden osuus nostetaan �˘ prosen˛iin. Li-
säksi sähköautojen määrää pyritään nosta-
maan ��˘ ̆ ˘˘:een, ja tei°le yritetään saada 
myös �˘ ̆ ˘˘ kaasuautoa. 

Tavoi˛een vaativuu˛a havainno°listaa 
Teknologian tutkimuskeskus V�:n tut-
kimusrapor˛i keväältä �˘ˆ�. Raportissa 
havainno°listetaan niiden keinojen vaati-
vuu˛a, joi°la Suomi pääsisi edes EU:n ta-
voi˛elemaan �˘ prosentin päästövähen-
nykseen. Tavoitteeseen päästäisiin, jos 
biopol˛oaineiden osuus liikenteen polt-
toaineista nousisi �˘ prosen˛iin. Nykyi-
nen autokanta vaihtuu liian hitaasti, jo˛a 
tämä voisi toteutua. Tavoite toteutuisi niin 
ikään, jos liikentee˜ä poiste˛aisiin kaikki 
pake˛i- ja kuorma-autot sekä puolet linja-
autoista tai vaihtoehtoisesti noin �˘ pro-
sen˛ia kaikista henkilöautoista. Niin ikään 
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Omilla kaistoillaan Helsingin 
Mannerheimintiellä kulkeva 
raitiovaunuliikenne on 
sujuvaa. 
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tavoi˛eeseen y°le˛äisiin, jos valtaosa henki-
löautoista korva˛aisiin sähköautoi°la. Suu-
ruusluokaltaan tämä tarkoi˛aisi siirtymistä 
noin ˆ,� miljoonaan sähköautoon.415 

Tavoite pyritään saavu˛amaan paranta-
ma°la koko liikennejärje˜elmän ja ajoneu-
vojen energiatehokkuu˛a. Vuonna �˘ˆ� ta-
voi˛eista oltiin silti niin paljon jäljessä, e˛ä 
niiden saavu˛aminen on useiden asiantun-
tijoiden miele˜ä epätodennäköistä.416 Ris-
tiriita tavoi˛eiden, käyte˛yjen keinojen 
ja yleisen käytännön väli°lä on suuri. Toi-
saalta katsotaan, e˛ä ilmastonmuutosta 
pitäisi pystyä hi°litsemään. Toisaalta vielä 
�˘ˆ˘-luvu°la ovat puu˛uneet niin poliit-
tiset, taloude°liset, tekniset kuin sosiaali-
setkin ede°lytykset rii˛ävän tehokkaiden 
keinojen käy˛ööno˛amiseksi. Energiate-
hokkuus on kasvanut merki˛ävästi teknii-
kan kehityksen myötä, mu˛a muut tekijät 
ovat syöneet teknisen edistyksen etuja. Lii-
kenne on kasvanut vuosikymmeniä, vieläpä 
paljon. Liikenteen kasvu°le on rakentee°lisia 
syitä, kuten kaupan, teo°lisuuden ja matkai-
lun kasvu. 

Liikenne˛ä lisäävät niin ikään ihmisten 
arvostukset ja vapaa-ajan vieton tavat. Au-
tojen moo˛orit ovat suurempia ja voimak-
kaampia kuin ennen, ja vaikka yksi hevos-
voima tuotetaan vähemmä°lä öljymäärä°lä 
kuin aiemmin, hevosvoimia on enemmän 
ja niitä käytetään enemmän. Pienten au-
tojen sijasta ihmiset ovat mieltyneet entis-
tä enemmän suuriin autoihin, kuten niin 

sano˛uihin kaupunkimaastureihin, jotka 
kulu˛avat keskimääräistä enemmän ja joi-
den merkitystä työ- ja kaup�amatkoi°la se-
li˛ävät kaikki muut seikat kuin ku°kemisen 
tarpeet.417 Sen lisäksi har˙astukset ja vapaa-
aika, kuten kesämökkeily ja urheiluhar˙as-
tusten salivuorot, suosivat autoilua. Jos au-
toilua halutaan vähentää, on rakenne˛ava 
uudenlainen sosiaalinen ja kul˛uurinen 
infrastruktuuri. Tätä pohditaan luvussa 
VIII (Liikenne kul˛uurisena ja sosiaalise-
na ma°lina). 

Pakokaasuista siir˙yttiin ede°leen laa-
jempiin kysymyksiin, kun ilmastonmuutos 
tuli keskeiseksi ympäristöaja˛elun ja poli-
tiikan aiheeksi. Tutkijoiden ja luontoaktii-
vien piene˜ä piiristä keskustelu pongahti 
ju°kisuuteen Tukholmassa vuonna ˆˇ�� 
järje˜etyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
ympäristökonferenssissa. Samana vuon-
na ilmestynyt Rooman klubin rapor˛i sai 
suuren ju°kisuuden. Konferenssin tulokse-
na syntyi YK:n ympäristöohjelma (UNEP). 
Ensin puutu˛iin otsoniker˙oksen ohentu-
miseen. Vuonna ˆˇ�� sen osoite˛iin ole-
van seurausta CFC-yhdisteiden käytöstä. 
CFC-yhdisteitä käytetään muiden muas-
sa kylmäkoneissa. Otsoniker˙oksen suoje-
lemisessa edisty˛iin niin, e˛ä sitä ei enää 
hetkeen nähty pol˛avana ongelmana. On-
gelma kuitenkin pompahti uude°leen esiin, 
kun havai˛iin, e˛ä myönteinen kehitys on 
osin kenties pysähtynyt. Vaikka ylemmän 
stratosfäärin otsoniker˙os on näy˛änyt toi-
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pumisen merkkejä, stratosfäärin alaosassa 
otsonin määrä näy˛ää toimenpiteistä huo-
lima˛a vähentyneen �˘. pohjoisen ja �˘. 
eteläisen leveyspiirien väli°lä eli käytän-
nössä muua°la kuin napa-aluei°la. Mah-
do°lisiksi syiksi epäedu°lise°le kehitykse°le 
on esite˛y ilmastonmuutosta tai lyhytikäis-
ten klooria ja bromia sisältävien aineiden li-
sääntymistä. Näi°lä ainei°la on osin korvat-
tu Montrealin pöytäkirja°la vuode˜a ˆˇ�ˇ 
a°kaen kie°le˛yjä CFC-yhdisteitä.418 

Ilmastonmuutosta korjaava politiikka 
johti vuonna ˆˇ�� ha°litustenvälisen ilmas-
topaneelin (IPCC) perustamiseen. Tämä 
onnistui kahden kansainvälisen ja YK:n 
alaisen järje˜ön, YK:n ympäristöohjelman 
(UNEP) ja YK:n Maailman ilmatieteen 
järje˜ön (WMO), yhteistyönä.419 Panee-
liin kerä˛iin ilmastonmuutoksen johtavia 
asiantuntijoita eri maista. Vuonna �˘˘ˆ 
paneelin kolmas rapor˛i420 totesi ihmisen 
toiminnan vaikuttavan merkittävästi il-
mastonmuutokseen. Paneelin työhön on 
lii˛ynyt vaikeita kiistoja ja vieläpä epäilyjä 
harhaanjohtamise˜a vastoin tieteen peri-
aa˛eita.421 

Kansainvälisessä yhteistyössä läpimurto 
tapahtui vuonna ˆˇˇ�. Tuo°loin YK:n ym-
päristö- ja kehityskonferenssissa (Earth 
Summit) saatiin aikaan YK:n ilmastosopi-
mus eli ilmastonmuutosta koskeva puiteso-
pimus (UNFCCC). Sitä täydenne˛iin viisi 
vuo˛a myöhemmin Kioton pöytäkirja°la, 
ja sopimusta seurataan ja kehitetään moni-

mutkaisi°la neuvo˛elujärje˜elmi°lä. Kioton 
sopimus vuodelta ˆˇˇ� on ensimmäinen oi-
keude°lisesti sitova kansainvälinen päästöjä 
vähentävä sopimus. Se tuli voimaan vuonna 
�˘˘�, kun rii˛ävä määrä valtioita oli rati-
ÿoinut sen. Uusi ja pidemmä°le tähtäävä, 
mu˛a vähemmän ka˛ava sopimus syntyi 
Pariisin ilmastokokouksessa �˘ˆ�.422  Se tuli 
voimaan mar˙askuussa �˘ˆ�. 

Päästöjä tuo˛avat muutkin liikenteen 
muodot kuin tieliikenne, mu˛a etenkin rai-
de- ja lentoliikenne ovat monissa päästöissä 
tieliikenne˛ä vähäisempiä. Raideliikenteen 
osuus liikenteen hiukkaspäästöistä Suomes-
sa on o°lut �˘˘˘-luvu°la noin kaksi–kolme 
prosen˛ia. Päästöt syntyvät, kun liiken-
nöidään dieselvetoise°la kalusto°la tai kun 
sähkövetoise°le kalusto°le tuotetaan ener-
giaa. Lentoliikenteen osuus liikenteen hii-
lidioksidipäästöistä on Suomessa a°le kaksi 
prosen˛ia. On kuitenkin huoma˛ava, e˛ä 
Suomen lentoliikenteen päästöiksi laske-
taan vain kotimaanliikenteen päästöt. Len-
toliikentee˜ä syntyviä typenoksidien pääs-
töjä – joita on myös noin kaksi prosen˛ia 
Suomen liikenteen päästöistä – pidetään 
ympäristön kannalta haita°lisempina kuin 
maan pinna°la syntyviä. Syynä on se, e˛ä 
korkea°la ilmakehässä syntyvät päästöt vai-
ku˛avat yläilmakehän ohenemiseen enem-
män kuin alailmakehän päästöt. 

Vesiliikenne aiheu˛aa noin puolet liiken-
teen rikkidioksidipäästöistä, noin �˘ pro-
senttia typenoksidien päästöistä ja noin 
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Vielä 1970-luvulla polkupöyrällä ajettiin muun liikenteen seassa. 

neljä prosen˛ia hiilidioksidipäästöistä.423 

Ennen uusia säädöksiä laivojen rikkipääs-
töt Itämere°lä olivat ˆ˘˘ ̆ ˘˘–ˆ�˘ ̆ ˘˘ ton-
nia vuodessa.424 Rikkipäästöt ovat laskeneet 
paljon, kun pol˛oaineen rikkipitoisuus on 
uusien määräysten mukaan alentunut.425 

ONKO POLKUPYÖRÄ LIIKENNEVÄLINE 
– KAUPUNKI YMPÄRISTÖNÄ 

Liikenteen tuomat ympäristömuutokset 
tuntuvat pahiten kaupungeissa. Vieläpä 
lienee niin, e˛ä mitä suurempi kaupun-
ki on, sen pahemmilta ongelmat tuntuvat. 

Autoliikenne tarvitsee katutilaa ja tuo lisää 
onne˛omuuksia, melua sekä pakokaasu- ja 
pölyhai˛oja. Lisäksi vaaditaan paljon tilaa 
autojen säily˛ämiseen eli pysäköintiin. Pel-
kät pysäköintitilat, eivät vain väylät, vaikut-
tavat paljon siihen, miltä kaupunki näy˛ää. 
Kaupunkisuunni˛elijoi°le autoliikenteen 
kasvu oli selvä asia toisen maailmansodan 
jä°keen, vaikka Suomessa autojen maahan-
tuonnin rajoitukset poistuivat vasta vuonna 
ˆˇ��. Liikenteen sujuvuus tarkoi˛i yksityis-
autoilun lisäämistä ja siis autoilun ede°ly-
tysten parantamista. 
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Yhdysva°lat näy˛i autoistumisen ma°lia. 
Muu maailma seurasi perässä. Suomalaisia 
lähiöitä tutkinut Johanna Hankonen kir-
joi˛aa, e˛ä henkilöauto ja liikennesuun-
ni˛elu olivat osa ”yhteiskunnan kul˛uu-
rista ja taloude°lista amerikkalaistumista”. 
”Amerikkalaistumise°la” Hankonen tar-
koi˛anee modernisoitumista, si°lä monet 
piirteet, kuten kaupungistuminen ja autois-
tuminen, ovat yleismaailma°lisia ja tuskin 
riip�uivat pe°kästään Yhdysva°loista. He-
vosliikenne ote˛iin huomioon yleiskaava-
suunnitelmissa Turussa vielä ˆˇ�˘-luvun 
alussa, ja se katso˛iin kaupunkiliikenteen 
osaksi. Helsingissä metroa suunniteltaessa 
ˆˇ�˘-luvu°la ote˛iin huomioon autoliiken-
teen lisäksi moo˛ori- ja po°kupyörät sekä 
käveleminen. Seuraava°la vuosikymmenel-
lä näiden liikennemuotojen saama huomio 
väheni paljon, kun autoliikenteen merkitys 
korostui.426 

Uu˛a aja˛elua kuvasti muiden muassa 
arkkitehti Olavi Laisaaren väitöskirja ”Te-
hokas kaupunki” (ˆˇ��). Ajan amerikka-
laiseen tapaan hän näki po°kupyörän las-
ten leikkikaluna, joka ei ”muodosta mitään 
liikennekysymystä”.427 Laisaari oli Turun 
kaupungin asemakaava-arkkitehti vuosi-
na ˆˇ��–ˆˇ�ˇ. Yleiskaavaa suunniteltaes-
sa ˆˇ�˘-luvun alussa tavoi˛eena oli tilan 
raivaaminen autoliikentee°le. Si°lä tava°la 
liikenteen sujuvuus parani. Tämä sopi ai-
kaansa ja oli yleinen näkemys yhdyskun-
tasuunni˛elussa. Kun autoliikenne kasvoi, 

oli luonno°lista rakentaa parempia katuja 
ja maanteitä.428 

Kaupunki muu˛ui, kun tie- ja katuverk-
ko uudistuivat, kadut levenivät ja risteyk-
set suurenivat. Katujen sivuun talojen eteen 
tulivat pysäköintipaikat. Vanhoja raken-
nuksia pure˛iin paljon, joskaan se ei joh-
tunut pe°kästään uusista liikenneväylistä. 
Ympäristöherätyksen myötä ˆˇ�˘-luvu°la 
ryhdy˛iin vaatimaan kul˛uurisesti arvok-
kaiksi koe˛ujen rakennusten säily˛ämistä. 
Si˛emmin syntyi käsite ”Turun tauti”, jo°la 
tarkoite˛iin kul˛uuriarvoista pii˛aama-
tonta ja joidenkin omistajien tai sijoi˛aji-
en etujen ohjaamaa rumaa rakentamista ja 
siihen lii˛yvää politikointia tai – kuten ih-
miset puhuivat – kähmintää.429 Käsite on 
epäreilu turkulaisia kohtaan, si°lä aivan sa-
moin toimi˛iin muua°lakin. 

Kaupunkia, joka rakennetaan autoliiken-
teen ehdoin, on vaikea muokata uude°leen 
toisenlaiseksi. Michael Renner, joka kirjoi˛i 
liikentee˜ä Worldwatch Institute -sarjaan 
”State of the World �˘ˆ�” eli ”Maailman 
tila”, havainno°listaa näkökohtaa vertaa-
ma°la Atlantaa Yhdysva°loissa ja Barcelo-
naa Espanjassa. Molemmissa kaupungis-
sa on noin viisi miljoonaa asukasta, mu˛a 
pinta-alaltaan ne eroavat paljon. Atlanta on 
yli � �˘˘ neliökilometriä eli alueeltaan se on 
noin kaksitoista kertaa Barcelonaa suurem-
pi. Muu°la kuin auto°la matkustaminen on 
Atlantassa hyvin epäkäytännö°listä. Kävely 
tai pyöräily on monin paikoin liian vaaral-
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lista tai kokonaan mahdotonta. Liikentees-
tä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat liki 
seitsemän tonnia henkeä kohti, kun Barce-
lonassa niitä kertyy vain reilu tonni henki-
löä kohti.430 

Olemassa olevista teknisen ja sosiaalisen 
infrastruktuurin järje˜elmistä irtautumi-
nen saa˛aa vaatia vuosikymmeniä. Tämän 
po°kuriip�uvuu˛a kuvaavan näkemyksen 
ydin toistuu usein yleiskielessäkin, kuten 
Helsingin pysäköintipolitiikan selvityksen 
tiivistelmässä: 

Pitkät pe˜inteet aiheu˛a˙at ˇäistäˆät-
tä myös haa�eita. Asioita on hel�po tehdä, 
kuten niitä on tehty ennen. Saa˙utetuista 
eduista on ˇai°ea luopua, ja si°si niitä on 
ˇai°ea karsia.431 

Liikennesuunni˛eluun vaiku˛aa pitkä 
perinne, jossa liikkumisen nopeu˛a on pi-
de˛y keskeisenä hyvinvointiin ja tehokkuu-
teen lii˛yvänä tekijänä.432 

LÄHIÖISTÄ ALUEKESKUKSIIN 

Suomi kaupungistui myöhään ja suhteel-
lisen hitaasti ver˙attuna moniin Euroo-
pan maihin. Kiihtynyt kaupungistuminen 
ˆˇ˘˘-luvu°la aiheu˛i silti samoja ongelmia 
kuin muua°lakin. Toisen maailmansodan 
jä°keen Helsingin kaupungin johto toi-
voi jopa muu˛okieltoa pääkaupunkiin.433 

ˆˇ˘˘-luvun alun kaupunkirakentaminen 
saneli vuosikymmeniksi liikenteenkin ke-
hi˛ämisen tärkeimmät ehdot. 

Kaupunkien kasvu on paino˛unut kau-
punkien reuna-aluei°le ja kehyskuntiin. 
Pe°kkä väestönkasvu lisää liikennettä, 
mu˛a liikenne kasvaa vielä nopeammin, 
jos asuminen, työpaikat ja palvelut jäävät 
kauemmaksi toisistaan. Si°loin liikkumisen 
tarve kasvaa. Kaupunkiseutujen ja taajami-
en väe˜ömäärän kasvu yhdiste˛ynä yhdys-
kuntarakenteen hajanaisuuteen on lisännyt 
autoliikenne˛ä.434 

Monien vanhojen euroop�alaisten kau-
punkien keskusta on tiivis. Uusien liiken-
neväylien rakentaminen ede°ly˛ää valtavia 
töitä ja koko kaupunkikuvan muu˛amista. 
Tämä on suojannut monien vanhojen kau-
punkien keskustoja, koska autoliikenteen 
lisäämise°lä on o°lut rajansa. Tä°laisi°la alu-
ei°la joukkoliikenteen, kevyen liikenteen ja 
kävelyn mahdo°lisuuksien parantaminen on 
usein helpompaa kuin suurten väylien hal-
kaisemassa maastossa. Kun kaupunkialue 
laajenee, liikenneväylät syntyvät laajennus-
ten mukana. Kehitys voi ku°kea toiseenkin 
suuntaan, jo°loin liikenneväylien kehi˛ä-
minen kasva˛aa kaupunkiasustusta. Näin 
kävi esimerkiksi Helsingin Pasilassa ˆ�˘˘- 
ja ˆˇ˘˘-lukujen tai˛eessa. Aluee°le syntyi 
valvomatonta työväenasutusta rautatien 
läheisyyteen.435 

ˆˇ˘˘-luvun a°kupuole°la euroop�alaisia 
kaupunkeja pyri˛iin rakentamaan si°lä aja-
tukse°la, e˛ä eri toiminnot sijoitetaan eri 
aluei°le. Tä°laisen funktionalistisen kau-
punkisuunni˛elun tavoi˛eena oli väl˛ää 
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Hervantalaisen lähiötalon parkkipaikka. Lähiöissä parkkipaikkojen määrä oli suhteutettu asuntojen määrään, joten ne veivät 
ison osan piha-alueesta. 

teo°listumisen ajan kaupunkien ongelmia. 
Niitä olivat tehtaiden ympäri°le syntyneet 
slummit sekä muu ha°litsematon rakenta-
minen, joka vaikeu˛i niin vesihuo°lon kuin 
paloturva°lisuuden kehi˛ämistä, tuberku-
loosin vastustamista ja liikenneratkaisuja. 
Funktionalistisen kaupunkisuunni˛elun 
suuri nimi on sveitsiläis-ranskalainen ark-
kitehti Charles-Éduard Jeanneret  (ˆ���– 
ˆˇ��), taiteilijanimeltään Le Corbusier.436 

Uudet asuntoalueet rakenne˛iin omi°le 
seudui°leen, ja kaupungit laajenivat uusien 
asuma- ja teo°lisuuskeski˛ymiensä myötä. 

Ajatuksena oli, e˛ä työ, asuminen, liike- ja 
toimistokor˛elit sekä virkistys ja vapaa-
aika ero˛uvat eri alueina. Tä°lä oli suuri 
merkitys liikenteen järje˜elmi°le, koska 
esimerkiksi työn ja asunnon välinen ku°ku 
ede°ly˛i joukkomi˛aista liikenne˛ä. 

Lähiöiden ja esikaupunkialueiden raken-
taminen kiihtyi Suomessakin toisen maail-
mansodan jä°keen. ˆ˘�-vuotiaana vuonna 
ˆˇˇ� kuo°lut asemakaavaopin professo-
ri O˛o-Iivari Meurman ju°kaisi vuonna 
ˆˇ�� teoksen ”Asemakaavaop�i”. Meurma-
nin vaikutus kaupunkisuunni˛eluun Suo-
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messa toisen maailmansodan jä°keen oli 
tuntuva. ”Asemakaavaopin” perustana oli 
englantilaistaustainen ajatus asumalähiös-
tä (neighbourhood unit). Sodanjä°keinen 
kaupunkisuunni˛elu suosi eri°lisiä asuma-
vyöhykkeitä ja niiden hajau˛amista jopa 
vahvemmin kuin sotia edeltäneet funktio-
nalistiset kaupunkisuunni˛elun ihanteet. 
Kansainvälistä kokemusta saatiin Yhdys-
va°loista, missä esikaupunkeihin sijoite˛a-
via omakotitaloja ryhdy˛iin lainoi˛amaan 
rintamamiehi°le heti toisen maailmanso-
dan jä°keen.437 Meurman tunsi yhdysval-
talaisen historioitsijan ja kaupunkitutkijan 
Lewis Mumfordin teoksen ”�e Culture of 
Cities”. Se ju°kaistiin suomeksi pari vuo˛a 
Asemakaavaopin jä°keen nime°lä ”Kaupun-
kikul˛uuri” ja sisälsi samanlaisia ajatuk-
sia.438 Meurman seurasi aikansa kaupun-
kisuunni˛elun paradigmaa. Paradigman 
loi ja vakiinnu˛i kaupunkiarkkitehtuurin 
yksi merki˛ävimmistä tuon aikaisista in-
stituutioista, kansainvälinen arkkitehtien 
yhteisö CIAM (Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne).439 

Sekä kaupunkima°li e˛ä kaupunkien kas-
vu ede°ly˛ivät liikennejärje˜elmän kehit-
tämistä. Jo ensimmäistä maailmasotaa seu-
ranneina vuosikymmeninä funktionalistit 
laskivat sen varaan, e˛ä kaupunkien erilais-
ten toiminna°listen vyöhykkeiden väli°lä lii-
kutaan henkilöautoi°la tai joukkoliikenteen 
keinoin. Suomeen funktionalismin opit va-
kiintuivat toisen maailmansodan jä°keen. 

Kun lähiöiden ma°lissa korostuivat keskus-
tan ja lähiöiden väliset yhteydet, kävi mo-
nesti niin, e˛ä viereistenkin lähiöiden jouk-
koliikenneyhteydet ku°kivat keskikaupungin 
kau˛a ja ede°ly˛ivät linjan vaihtoa.440 

Liikentee˜ä tuli suomalaisen kaupun-
kisuunnittelun vaikea ongelma viimeis-
tään ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la.441 ”Yksityisau-
toilun hyökyaalto y°lä˛i kaikki ennustajat 
ja suunni˛elijat”, kirjoi˛aa Asko Salokor-
pi. Kävi ilmi, e˛ä ˆˇ�˘-luvu°la rakennetut 
asuntoalueet toimivat huonommin kuin 
suunnitelmissa ja toivat hai˛oja, joita ei en-
nakoitu.442 Yksityisautojen määrä monin-
kertaistui parissa vuosikymmenessä. Sitä 
ennen autoilun kasvua jar˙u˛ivat tuonti-
rajoitukset. Ennen pitkää kaupunkilaiset 
a°koivat kokea va°linneen kaupunkisuun-
ni˛elun hai˛apuolet. Toiminna°lisesti yk-
sipuolisia alueita pide˛iin epäviihtyisinä. 
Lähiöiden ko°kko yksipuolisuus häiritsi 
juuri samoihin aikoihin, kun maaltamuut-
toa tava°lisesti tarkasteltiin lähinnä vasten-
mielisenä kehityksenä. Palvelutkin saa˛oi-
vat puuttua lähiöstä. Kaupunkirakenne 
vaatii paljon liikkumista alueelta toise°le, 
ja eritoten kasvavassa Helsingissä liikenne 
ruuhkautui yhä useammin ja pahemmin.443 

Ruuhkat ja ku°kemisen hankaluudet pakot-
tivat etsimään uudenlaista tapaa yhdistää 
asuminen, palvelut ja liikenne. Ongelma ei 
tietenkään o°lut vain suomalainen. 

Uudeksi ratkaisuksi hahmottui alue-
keskusten luominen esikaupunkialuei°le. 

221 



 
 

   

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
   

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  
 
 

Helsingissä tämän suuntaisia ajatuksia ta-
pailtiin jo ˆˇ�˘-luvun a°kupuole°la, jo°loin 
suunniteltiin esikaupunkialueen asutuksen 
sijoi˛amista rautatien ja uusien kaupunki-
ratojen var˙e°le. Radat esiteltiin yleiskaa-
vaehdotuksessa vuonna ˆˇ�˘. ˆˇ�˘-luvu°la 
jatke˛iin näistä lähtökohdista. Aluekes-
kukset, kuten Helsingin Itäkeskus, helpot-
tivat keskustaliikenteen paine˛a ja tekivät 
alueista kaupunkimaisempia. Kaupungin-
valtuuston vuonna ˆˇ�ˇ tekemä päätös 
metron rakentamisesta oli liikenteen ja 
kaupunkiympäristön kannalta poikkeuksel-
lisen suuri muutos ja uudenlaisen joukko-
liikennejärje˜elmän a°ku.444 Se ohjasi myös 
asuntorakentamista, mikä olikin yksi pää-
töksen peruste. 

Huopalahden ja Martinlaakson väli°le 
vuonna ˆˇ�� valmistunut rata oli a°ku ny-
kyisi°le Helsingin ympäristön kaupunkira-
doi°le. Martinlaakson rata oli sama°la maan 
ensimmäinen paika°liseksi liikenneradak-
si tarkoite˛u ratayhteys. Rataa jatke˛iin 
vuonna ˆˇˇˆ Vantaankoske°le. Vantaan-
koski oli ensimmäinen asema jo tuo°loin 
kaavailu°le jatko°le Tikkurilaan ja Helsinki-
Vantaan lentoasema°le.445 Vantaankosken 
rata ja päärata yhdiste˛iin Kehäradaksi hei-
näkuussa �˘ˆ�. Tuorein kaupunkiratahanke 
Helsingissä on Pisararata, jonka suunni˛e-
luvaihe pää˛yi vuonna �˘ˆ�. Kunnianhi-
moisen hankkeen tarkoituksena on luoda 
rata, joka kiertää kahdeksan kilometriä 
tunnelissa Pasilasta Töölön, Helsingin kes-

kustan ja Hakaniemen kau˛a takaisin Pa-
silaan. Lähijunien liikenne˛ä siirtyy maan 
a°le, mikä eriy˛ää lähi- ja kaukoliikenteen 
ratoja ja sujuvoi˛aa matkustajamäärältään 
kasvavaa liikenne˛ä. Pisararadan on vuo-
den �˘ˆ� suunnitelmissa arvioitu maksavan 
noin ˆ,� miljardia euroa.446 

Luoviminen raiteita pitkin Helsingin 
kaupunkiympäristössä oli vielä ˆˇ�˘-luvul-
la hankalaa ja ka°lista. Eri ku°kuvälineiden 
aikatauluja ei sovite˛u toisiinsa. Koska yk-
sityiset bussiyhtiöt pitivät VR:ää kilpaili-
janaan, harva bussi vei matkustajiaan ju-
na-asemi°le toisin kuin si˛emmin uusi°la 
liityntälinjoi°la. VR:°lä ja bussiliikennöit-
sijä°lä oli omat lip�unsa. Yhteistari�sta 
saatiin neuvoteltua jonkinlainen ratkaisu 
vuonna ˆˇ��. Tä°löinkin matkustajan piti 
maksaa pieni lisämaksu vaihtomatkan al-
kaessa. Merkkipaalu saavute˛iin maalis-
kuussa ˆˇ��, si°lä siitä lähtien HKL:n li-
put kelpasivat myös junissa. Yksityisten 
bussiyhtiöiden kanssa VR oli aloi˛anut 
yhteistyön syksy°lä ˆˇ�ˆ, kun se solmi lii-
tyntäliikennesopimuksen Helsinki-Maa-
seutu-Liikenne Oy:n kanssa. Junien säh-
köistys, joka a°koi ˆˇ�ˇ, oli lyhentänyt ja 
täsmentänyt matka-aikoja. Kun Martin-
laakson rata avautui, valtakunna°linen 
Kansan Uutiset -lehti julisti sen lyhentävän 
monen työmatkaa tunni°la, jopa puole°la-
toista. Helsingin maalaiskunna°le eli myö-
hemmä°le Vantaa°le rata tarjosi paikkoja 
rakentamise°le ja väestönkasvu°le. Niin 
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Myyrmäkeä kuin Martinlaaksoa ryhdyt-
tiin kaavoi˛amaan ˆˇ�˘-luvun lopu°la.447 

Pääkaupunkiseudun kaupunkiradat ovat 
yhdistäneet alueita toisiinsa ja keränneet 
ympäri°leen asutusta sekä teo°lisuuden, liike-
elämän ja kaupan keskuksia. Kun maailman-
sotien jä°keisessä kaupunkirakentamisessa 
henkilöautoliikenteen osuus ku°kemisen 
järje˜elmissä on o°lut muita ratkaisuja suu-
rempi, tilanne a°koi pääkaupunkiseudu°la 
tasoi˛ua ˆˇ˘˘-luvun lopu°la. Erityisen suu-
resti autoliikenteeseen voivat vaiku˛aa Hel-
singin niin sanotut bulevardisuunnitelmat, 
joita esiteltiin �˘ˆ˘-luvun lopu°la. Suunni-
telmien mukaan autoliikenne˛ä kantakau-
pungissa ja keskustassa rajoitetaan olee°lises-
ti, kun moo˛oritiemäiset sisääntuloväylät 
muutetaan bulevardimaisiksi asuinkaduik-
si. Tavoi˛eena on lisätä asumista ja kehi˛ää 
kaupungin keskustaa uudenlaiseksi kaupun-
kiympäristöksi. Tä°lainen ympäristö 

syntyy asumisen, työpai°kojen, palveluiden 
ja katuverkon muo�ostaˆa�a kokonaisuu-
de�a. Tutkimusten mukaan juu˜i monipuo-
linen kaupunkitila on kiinnosta˙aa, tuo˛aa 
innovaatioita, hyvinvointia ja talouskasvua. 
Kiinnosta˙at kaupungit houku˛elevat luo-
ˇaa ja osaa˙aa työvoimaa, jota ilman kau-
punki ei menesty kansainvälises�ä kaupun-
kien kilpailus�a.448 

Jalanku°ku- ja po°kupyöräliikenteen sekä 
joukkoliikenteen rooli kasvaisi bulevardi-
suunnitelmien mukaan merki˛ävästi. Tätä 
käänne˛ä tukisi tiheä pikaraitiotielinjasto. 

Suunnitelmat olivat kuitenkin kesken ja 
kiistanalaisia. Niitä vastaan tehtiin usei-
ta valituksia. Muiden muassa Uudenmaan 
ELY-piiri ja Liikennevirasto (myöh. Väylä-
virasto) – siis valtio – vali˛ivat suunnitel-
mista Helsingin ha°linto-oikeuteen. Vali-
tuksen perusteena oli se, e˛ä Länsiväylän, 
Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lah-
denväylän eli tärkeimpien sisääntuloväylien 
bulevardisointi vaikeu˛aisi ja ruuhkau˛aisi 
liikenne˛ä. Pitkän matkan linja-autoliiken-
ne sekä tavarankuljetus hidastuisivat. Lisäksi 
liikenneturva°lisuus heikkenisi, koska auto-
liikenne, pyöräily ja jalanku°ku sekoi˛uisivat 
aikaisempaa enemmän. Usein juuri tätä on 
liikennesuunni˛elussa pyri˛y väl˛ämään. 
Ha°linto-oikeus totesi väyläsuunnitelmat 
osin lainvastaisiksi. Perusteena oli muun 
muassa se, e˛ä osa kaavailuista oli maakun-
takaavan ja valtakunna°listen alueidenkäyt-
tötavoi˛eiden vastaisia. Joiltakin osin suun-
nitelmat olivat puu˛ee°lisia.449 Niinpä esi°lä 
o°leet kaavailut kaatuivat, mu˛a se ei tarkoi-
ta, e˛eivät ne voisi edetä toisin ehdoin. 

Kiista on ha°linno°lisesti ja polii˛isesti 
mielenkiintoinen. Liikenneviraston eli ny-
kyisen Väyläviraston edustajat katsoivat, 
e˛ä Helsingin kaupunki ei ota huomioon 
seudu°lisia eikä valtakunna°lisia näkökoh-
tia, joita pääkaupunkiseudun liikennejär-
je˜elmään lii˛yy. Asiaa mutkistaa se, e˛ä 
kaupungin sisääntuloväylät ovat monin 
osin kaupungin maita mu˛a valtion hal-
linnoimia päätieverkon osia. 
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Mallaskadun tunneli Helsingin eteläisessä kantakaupungissa. 

MAAN ALLA JA MAAN PÄÄLLÄ 

Autoliikenteen ohe°la raideliikenne on pi°k-
konut kaupunkiympäristöä. Keskustojen 
suuret, alueita ero˛avat ratapihat syntyi-
vät, kun kaupungit kasvoivat ja rakentami-
nen ylsi aiemmi°le kaupungin laita-aluei°le. 
Asemien ja ratapihojen siirtäminen on niin 
suuri muutos, e˛ä se°laiseen ei hevin ryh-
dytä. 

ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen ryhdy˛iin luo-
maan uudenlaisia ratkaisuja. Ajatuksena on 
o°lut yhdistää linja-auto- ja rautatieasemia 
matkakeskuksiksi. Aiemmin rautatieasemat 

sijaitsivat tava°lisesti keskustojen reuna-alu-
ei°la ja palvelivat lähinnä junamatkustajia. 
Ne rajasivat perinteisen kaupunkikeskus-
tan ja asemantakaisen kaupungin tai teol-
lisuusalueen. Asemat ja ratapihat rajoi˛ivat 
muuta rakentamista.450 Matkakeskusten 
myötä aseman ma°li ja toiminto, funktio, 
muu˛uivat. Uudenaikainen asema toimii 
enemmän alueiden ja liikennemuotojen 
yhdistäjänä kuin ero˛ajana. Asemat ovat 
solmukohtia, joissa toisiaan täydentävät lii-
kennemuodot kohtaavat. Asemat eivät ole 
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enää edes vain matkustajia varten. Asemi°la 
vietetään aikaa ostoksi°la sekä asioinnin ja 
viihteen parissa. Kaupunkirakenne tiivistyy 
asemien ympäri°le.451 

Tä°laisia matkakeskuksia syntyi jo 
ˆˇ�˘-luvu°la, kun Imatra°la, Seinäjoe°la 
ja Varkaudessa yhdiste˛iin linja-auto- ja 
rautatieasema. Uudenlainen monen pal-
velun matkakeskus syntyi ensimmäiseksi 
Seinäjoe°le vuonna �˘˘˘, si˛en kaksi vuot-
ta myöhemmin Jyväskylään, Kouvolaan 
ja Lap�eenrantaan. Kampin matkakeskus 
(�˘˘�) Helsingissä yhdisti linja-autojen 
kauko- ja lähiliikenteen ja metroliikenteen, 
ja keskukse˜a on lyhyt kävely-yhteys rau-
tatieasema°lekin. Kampin matkakeskus on 
niin ikään suuri kaup�a- ja palvelukeskus. 
Tikkurilan keskus (�˘ˆ�) Vantaa°la on ai-
nutlaatuinen Suomessa. Se yhdistää lähi- ja 
kaukojunat, linja-autot ja Helsinki-Vantaan 
lentoliikenteen. Koskaan aikaisemmin Suo-
messa ei ole o°lut tä°laista monen suunnan 
ja liikennemuodon solmukohtaa, ”hubia”, 
joka on ensisijaisesti henkilöliikenne˛ä eikä 
tavaraliikenne˛ä varten. Se kuvaa teo°li-
suusyhteiskunnan muu˛umista tietotyön 
yhteiskunnaksi. Kaup�akeskus Tripla, joka 
valmistui Helsingin Pasilaan, on Suomen 
suurin joukkoliikennekeskus. Sen keskei-
syy˛ä korostavat Messukeskus ja Hartwa°l 
Arena sekä tietenkin keskuksen tavarata-
lot, kymmenet muut liikkeet ja toimistot. 
Alueen suunnitelmiin kuuluu myös suuri 
määrä po°kupyöräpaikkoja452. 

Matkakeskusten etuja kasva˛aa se, e˛ä ne 
voidaan rakentaa maan a°le tai maan pääl-
le. Matkakeskukset voivat niin ikään o°la 
osa asumista, vapaa-aikaa ja liiketoimintaa. 
Tä°lä tava°la väylästön e˜evaikutus piene-
nee. Tunnelirakentaminen yhtä lai°la kuin 
rakentaminen väylästön pää°le tai korkea 
kaupunkirakentaminen on myös lisäänty-
nyt. On arvioitu, e˛ä tunnelit ja maanlainen 
rakentaminen ovat kaupunkirakentamisen 
tulevaisuuden suuntia.453 Kun kaupunki 
kasvaa, tarvitaan enemmän korkeatasoisia 
maanpää°lisiä tiloja. Tilaa tarvitaan työnte-
koon ja asumiseen sekä oleskeluun ja vapaa-
aikaan niin rakennusten ju°kisissa tiloissa 
kuin puistoissa ja bulevardei°la. Liikennet-
tä ja huoltotiloja siirtyy maan a°le. 

Rovaniemen keskustaan nelostie°le val-
mistui vuonna �˘˘� yli �˘˘ metriä pitkä Re-
vontulitunneli, jonka pää°lä on kaup�akes-
kus. Hämeenlinnassa moo˛oritien pää°le 
rakenne˛iin kaup�akeskus Goodman �˘ˆ�. 
Tamperee°la alettiin rakentaa ratapihan 
pää°le Kansi ja areena -kaupunkikeskusta 
vuonna �˘ˆ�. Hanke on suuri, pitkä°le yli 
sadantuhannen ker˙osalaneliömetrin ja 
kenties yli puolen miljardin euron projekti. 
Sen ilme˛ä on o°lut luomassa puolalais-yh-
dysvaltalainen arkkitehti Daniel Liebeskind. 
Liebeskindin arkkitehtitoimisto tunnetaan 
niin Berliinin juutalaismuseon kuin New 
Yorkin World Trade Centerin Ground Ze-
ron suunnitelmista. Myös Turkuun suunni-
te°laan vastaavaa areenahanke˛a. Suomalai-
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sen mausteensa näi°le Tampereen ja Turun 
uudenlaisi°le kaupunkisuunni˛eluhankkeil-
le antaa se, e˛ä molempiin sisältyy moni-
toimiareena, joka on tarkoite˛u erityisesti 
jääurheilun käy˛öön.454 

Rakentaminen maan a°le on lisääntynyt 
Suomenkin kaupungeissa – tosin lähinnä 
pääkaupunkiseudu°la ja Tamperee°la – niin 
rautatietunnelikilometreinä, metrotunne-
leina kuin maantietunneleina (ks. luku IV). 
Helsingissä tuli voimaan vuonna �˘ˆˆ Suo-
men ensimmäinen maanalainen yleiskaa-
va. Se saa˛aa o°la lajissaan maailmankin 
ensimmäinen. Kaava sisältää yli �˘ uu˛a 
ja kymmenen jo rakenne˛ua liikennetun-
nelia. Kaavan tilavarausten osi˛ain van-
henne˛ua uu˛a maanalaista yleiskaavaa 
ryhdy˛iin suunni˛elemaan vuonna �˘ˆ�. 
Helsinki varautuu siihen, e˛ä asukasmää-
rä kasvaa kolmannekse°la vuoteen �˘�˘ 
mennessä. Infrastruktuurin sijoi˛aminen 
maanalaisiin tiloihin osaltaan mahdo°listaa 
kaupunkirakenteen tiivistymisen. 

E˜ityisesti maanalaisen lii°enteen solmu-
kohtien suunni˛elu lii°kumisen, kaupan ja 
muun maankäytön tarpeisiin on ajankoh-
taistunut.455 

Liikenneväylien siirtämise°lä maan a°le 
nähdään myös voitavan vähentää liikenteen 
ympäristöriskejä.456 Liikenteen järje˜elmis-
tä eniten maan a°le on tehty pysäköintitilo-
ja. Kaupungeissa ne ovat vapau˛aneet tilaa 
maan pinna°la. 

PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA KAUPUNKI-
YMPÄRISTÖN MUOKKAAJANA 

Autot ovat kaupungissa si°loinkin, kun kadut 
ovat tyhjiä. Sitä paitsi autot ovat enimmäk-
seen pysäköitynä, si°lä ne seisovat käy˛ämät-
tömänä jopa ˇ� prosen˛ia ajasta. Tokihan 
tämänkin asian voi nähdä toisin: Autoliiton 
monivuotisen toimitusjohtajan Pasi Niemi-
sen miele˜ä auto ei suinkaan seiso käy˛ä-
mä˛ömänä vaan käy˛övalmiina.457 Se on 
automiehen näkökulma. Useimmat auto°la 
ajetut matkat ovat �˘–�˘ kilometriä. 

Maksu°linen pysäköinti on Suomessa 
me°ko nuori ilmiö. Pysäköinnin valvojat tu-
livat Helsingin kadui°le vuonna ˆˇ��. Mo-
nin paikoin Yhdysva°loissa autoilijat olivat 
tuo°loin saaneet turhaan etsiä maksutonta 
paikkaa jo kaksikymmentä vuo˛a. Monet 
autoilijat katsovat maksavansa koko pysä-
köintijärje˜elmän ja kenties vieläpä tiever-
konkin. Tyytymä˛ömyys pysäköintimah-
do°lisuuksiin ja pysäköintipaikan hintaan 
on tava°lisimpia valituksen aiheita kaupun-
kiliikenteessä. 

Pysäköinnin kaikkia kuluja ei tu°la ajatel-
leeksi. Kuntapää˛äji°läkin on yleensä perin 
hämärä käsitys siitä, mitä pysäköintitilat 
maksavat asunto- ja kaupunkirakentami-
sessa. Tuhansien autopaikkojen järje˜ämi-
nen on ka°lista. Kaupungit ohjaavat suun-
ni˛elua paitsi kaavoitukse°la ja erilaisi°la 
säädöksi°lä, myös varta vasten luodui°la ja 
viime vuosina yleistynei°lä pysäköintipo-
lii˛isi°la ohjelmi°la.458 
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Pysäköinti vaati paljon tilaa kaupungissa. 
Helsingin pysäköintipolii˛isten suunnitel-
mien (�˘ˆ�) mukaan kaupungin autokan-
ta on noin ��� ̆ ˘˘ henkilöautoa. Jokaisen 
auton vaatima pysäköintitila vaihtelee 
kadunvar˙en ˆ� neliömetristä laitospysä-
köinnin �˘ neliömetriin autoa kohden. Jos 
auton keskimääräiseksi tilantarpeeksi arvi-
oidaan �˘ neliömetriä, Helsingin autokan-
ta vaati tuo°loin noin �,� neliökilometrin 
pinta-alan. Kun Yhdysva°loissa on arvioitu 
yhtä autoa kohden olevan �–ˇ pysäköinti-
paikkaa, Euroopassa arviot ovat malti°li-
sempia. Helsingissä lasketaan karkeasti, 
e˛ä kaupungissa on autoa kohden kolme 
pysäköintipaikkaa. Pysäköintipolitiikassa 
määritelty pysäköinnin tilantarve Helsin-
gissä oli siis ˆ�,� neliökilometriä. Se on noin 
� �˘˘ ja°kapa°lokentän kokoinen alue. Py-
säköintipolitiikan laatimisen aikaan Hel-
singin vuotuiset vero˛omat tulot maksul-
lise˜a kadunvarsipysäköinnistä olivat noin 
ˆˆ miljoonaa euroa. Maksu°linen asukas- ja 
yrityspysäköinti nosti tulot noin ˆ� miljoo-
naan euroon.459 

Tamperee°la päätöksenteossa on käy-
te˛y samaa kolmen pysäköintipaikan au-
tokohtaista tilantarve˛a. Laskenna°lisesti 
Tamperee°la olisi tä°löin ��˘ ̆ ˘˘ pysäköin-
tipaikkaa, joiden tilantarve on ˇ,� neliökilo-
metriä. Maan suuren ja vähän pienemmän 
kaupungin ero tulee näkyviin siinä, e˛ä py-
säköintipaikat vaativat Tamperee°la vain 
parisen prosen˛ia kaupungin maapinta-

Helsinkiläisiä pysäköinninvalvojia Heikinkadun (nykyinen 
Mannerheimintie) ja Kaivokadun kulmauksessa 
1930-luvulla. 

alasta, kun Helsingissä vastaava osuus on 
liki kahdeksan prosen˛ia. Suurin osa py-
säköintipaikoista sijaitsee tontei°la tai ylei-
si°lä aluei°la maan taso°la.460 Tampereen 
keskustassa oli ˆ� ��ˇ ju°kista pysäköinti-
paikkaa vuonna �˘ˆ�, laske˛iin Liikenteen 
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tutkimuskeskus Vernen selvityksessä. Niis-
tä hieman yli puolet sijaitsi pysäköintilai-
toksissa.461 

Yhden autopaikan rakentamisen arvioi-
tiin maksavan Helsingissä vuonna �˘˘ˇ teh-
dyn selvityksen mukaan � �˘˘–�˘ ̆ ˘˘ euroa. 
Halvinta on pysäköintipaikkojen järje˜ä-
minen maan taso°le, kun taas ka°leinta on 
pysäköinnin rakentaminen ka°lioluolaan.462 

Kiinteistöalan omistajien, rakennu˛ajien 
ja sijoi˛ajien yhteistyöjärje˜ö RAKLI ry:n 
vuonna �˘ˆ� tekemässä selvityksessä hin-
tahaarukka on suurempi. Sen mukaan hal-
vimmi°laan maantasopaikka maksaa ˆ ̆ ˘˘ 
euroa ja ka°liopysäköintipaikka ka°leimmil-
laan �˘ ̆ ˘˘ euroa.463 Tämän lisäksi tulevat 
y°läpitokustannukset, muiden muassa tal-
lipaikan ilmastointi ja lämmitys. 

Pysäköinti vie tilaa muulta rakentamisel-
ta, mu˛a kysymys siitä, miten pysäköinnin 
edut ja haitat lasketaan tontin tai kiinteis-
tön arvoon, on monimutkainen. Pysäköinti 
voi nostaa ympäröivän toimisto- ja asun-
torakentamisen arvoa, ja se voi sujuvoi˛aa 
asioimista ja liiketoimia. Etenkin kaupunki-
en keskustoissa pysäköinnin tode°liset kus-
tannukset voivat kuitenkin o°la huoma˛a-
vat, si°lä pysäköintijärje˜elyt vaiku˛avat 
asumisen ja katuverkon suunni˛eluun ja 
kaikkeen liikkumiseen. Pysäköintijärje˜e-
lyi°lä voidaan aiheu˛aa liikkumise°le ja asu-
mise°le myös hai˛oja, joiden taloude°lista 
merkitystä ei osata o˛aa huomioon. Kun-
nat voivat tukea asumisen ja liiketilojen ar-

vonnousua luoma°la pysäköintitilaa, mu˛a 
kunnat voivat tä°lä tava°la tukea myös asu-
tusta, työssäkäyntiä, yritystoimintaa ja ta-
louselämää. Niinpä kustannusten enempää 
kuin hyötyjen tai hai˛ojen laskeminen ei 
ole yksinkertaista. Arviointiin vaiku˛avat 
myös arvostukset. 

Laissa on sääde˛y pysäköintipaikkojen 
vähimmäismäärästä ainakin kaiketi kaikis-
sa länsimaissa. Autopaikkavaatimukset tu-
livat Suomen lainsäädäntöön vuoden ˆˇ�ˇ 
rakennusasetuksen ja sen kaupunkia kos-
kevien määräysten myötä. Asuntoihin ja 
rakennuksiin, joissa oli korkeintaan neljä 
asuinhuoneistoa, tuli rakentaa yksi auto-
paikka asuinhuoneistoa kohti. Rakennuk-
siin, joissa oli enemmän asuntoja, oli ra-
kenne˛ava yksi pysäköintipaikka jokaista 
yhteenlasketun huoneistoalan ˆ˘˘–�˘˘:aa 
neliömetriä kohti. Liikehuoneistojen tuli 
rakentaa autopaikka jokaista ˆ˘˘–ˆ�˘ ne-
liömetrin huoneistopinta-alaa kohden, 
ravintoloiden yksi autopaikka jokaista 
ˆ˘–�˘:tä istumapaikkaa kohden ja sairaa-
loiden yksi jokaista �–� :aa potilaspaikkaa 
kohti.464 

Po°kupyöristä ei vanhoissa säädöksissä 
mainita. Po°kupyörät ovat sen sijaan mu-
kana Helsingissä vuonna �˘ˆ� hyväksytyssä 
asuinton˛ien pysäköintipaikkamäärien las-
kentaohjeessa. Tässä ohjeessa autopaikkojen 
määrä on osin sido˛u ju°kisen liikenteen lä-
heisyyteen. Pysäköintipaikkavaatimukset 
riip�uvat myös asuintontin sijainnista ja 
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muista tekijöistä. Laadukkaiden po°kupyö-
räpaikkojen lisäämise°lä tai yhteiskäy˛öau-
tojen käy˛ömahdo°lisuude°la autopaikka-
kiintiöstä voidaan vähentää korkeintaan 
neljännes. Tuetun vuokra-asuntotuotan-
non osalta vähennys voi o°la jopa �˘ pro-
sen˛ia. Muutoin autopaikkavaatimukset 
ovat neliömääriltään samankaltaisia kuin 
ˆˇ�˘-luvun lopu°la sääde˛iin. Esimerkik-
si Helsingin pohjoisessa kantakaupungissa 
ker˙ostalo°le on vara˛ava yksi paikka ˆ��:tä 
ker˙osalaneliömetriä kohden, mikäli lähim-
mä°le metro- tai juna-asema°le on linnun-
tietä a°le �˘˘ metriä. Muutoin vaatimus 
on yksi paikka ˆ��:tä ker˙osalaneliömetriä 
kohden.465 

Tamperee°la keskustan kävelyvyöhyk-
kee°lä466 ker˙ostalo°le pitää varata vuoden 
�˘ˆ� pysäköintipolii˛isen ohjelman au-
topaikkanormin mukaan yksi autopaikka 
ˆ�˘:tä ker˙osalaneliömetriä kohden. Yli 
� ̆ ˘˘ neliömetrin kokoisen liiketilan yhte-
yteen on vara˛ava yksi autopaikka jokaista 
ˆ˘˘:aa ker˙osalaneliömetriä kohden, kun 
taas sitä pienempiin liiketiloihin on varat-
tava yksi jokaista ˆ�˘:tä ker˙osalaneliömet-
riä kohti. Autopaikkamäärä voi o°la vii-
denneksen pienempi, mikäli ”hankkeessa 
pystytään osoi˛amaan pysäköintipaikan 
käytön tehostamiseen käytetyt keinot”.467 

Pysäköintipaikan maksaa asunnon tai 
kiinteistön omistaja – tosin useimmiten 
epäsuorasti. Osmo Soininvaara, entinen 
useamman kauden kansanedustaja ja Vih-

reän liiton entinen puheenjohtaja, on yksi 
kiintiöautopaikkojen vastustajista. Hänen 
mukaansa Helsingissä rakennetaan tä°lai-
sia velvoiteautopaikkoja noin sada°la mil-
joona°la euro°la vuodessa. Asukas, niin 
omistaja kuin vuokralainen, maksaa pysä-
köintipaikoista siitä riip�uma˛a, pitääkö 
autoa vai ei. Soininvaaran mukaan autojen 
yhteiskäy˛ö lisääntyy paljon, jos käy˛äjä 
joutuu maksamaan autopaikastaan oikean 
hinnan.468 

Kaupungeissa asuntoyhtiöiden pysäköin-
tipaikat ovat hyvin suojeltuja ja voivat jäädä 
vuosikymmeniksi vain joidenkin etuoikeu-
deksi. Paikkojen kysyntä on suuri, ja niitä 
jonotetaan. Paikan saanut ei siitä luovu, 
mu˛a voi vuokrata sen eteenpäin. Taloyh-
tiöiden pysäköintipaikka on asukkaa°le tai 
paikan varannee°le yritykse°le yleensä liki 
ilmainen. Monin paikoin asukaspysäköin-
ni°lä on vara˛u talon läheisi°le kadui°le tilaa 
asukkaiden autoi°le. Viime vuosikymme-
ninä kaupunkien keskustoissa asukaspysä-
köintiä on rajoite˛u. Tätä korvaamaan ovat 
tu°leet pysäköintiha°lit ja -talot, jotka tarjo-
avat säännö°lise°le pysäköinni°le kertamak-
sua edu°lisempia sopimuksia. 

Pysäköintipaikat ovat kaupungeissa li-
sääntyneet rakentamisen ja katuverkon 
uusimisen myötä. Tamperee°la on laske˛u, 
e˛ä keskustan pysäköintipaikkojen määrä 
kasvoi ˆ� prosen˛ia vuosina �˘˘�–�˘ˆ�.469 

Sama°la on edetty pienin askelin siihen, 
e˛ä – toisin kuin vielä ˆˇ˘˘-luvun lopu°la – 
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pysäköinnistä joutuu yleensä maksamaan. 
Pysäköintitalot ja pysäköintiha°lit, joita on 
esimerkiksi kaup�akeskusten yhteydessä, 
ovat lisänneet pysäköintimahdo°lisuuksia 
keskustoissa ja liiketilojen lähe°lä. Kaup-
paliikkeiden ja asiakkaiden etujen vuoksi 
tä°laista pysäköintiä tarjotaan usein ilmai-
seksi. Luonno°lisesti kustannukset ovat ta-
varan hinnassa. 

Pysäköintiin tyytyväisiä on vähän. Niin-
pä on etsi˛y uusia vaihtoehtoja niin pysä-
köinnin kuin autoilunkin järje˜ämiseksi. 
Keskustelussa törmää kaksi erilaista näkö-
kohtaa. Toisten miele˜ä autoilua ja yksilön 
vapau˛a kahlitaan liikaa korkei°la auto- ja 
pol˛oaineveroi°la sekä erilaisi°la rajoituk-
si°la ja pysäköintipaikkojen niukkuude°la. 
Sama riita käydään usein pol˛oaineen hin-
nasta, ja on hämmentävää huomata, kuinka 
pol˛oaineen hinnankorotukset voivat sy-
ty˛ää kärkeviä mielenosoituksia eri maissa, 
kuten Ranskassa talvikaude°la �˘ˆ�–�˘ˆˇ. 
Suomessakin kerä˛iin vuonna �˘ˆ� a°le 
vuorokaudessa �˘ ̆ ˘˘ nimeä kansalaisad-
ressiin, jossa vaadi˛iin dieselautojen käyt-
tövoimaveron poistamista.470 Vastakkaisen 
käsityksen mukaan kaupunkia ei voida ra-
kentaa pe°kästään autoilun ehdoin eikä voi-
da ole˛aa, e˛ä suurissa kaupungeissa au-
to°la ku°ku ja pysäköinti voisivat o°la aina 
sujuvaa puhuma˛akaan, e˛ä se voisi o°la il-
maista. Uusista mahdo°lisuuksista, joista on 
puhu˛u, keskuste°laan luvussa VIII. 

KÄVELY- JA PYÖRÄTIET 
– MARGINAALISTA KESKEISIKSI 

Kaupunkisuunni˛elun uudet muodit nä-
kyvät niissä tavoi˛eissa, joita kaupunki-
ympäristö°le on asete˛u. Kaupungin pitää 
o°la kaunis ja sie°lä pitää o°la tiloja, joissa 
ihmiset kokoontuvat vapaasti liikenteen ja 
sen melun häiritsemä˛ä. Suhtautuminen 
kävelykatuihin ja kevyeen liikenteeseen on 
muu˛unut kumoukse°lisesti. Tehdaskau-
den patruunat ja Rotaryklubien yri˛äjät 
ajoivat suuri°la autoi°la, mu˛a luovan ta-
louden nörtit liikkuvat usein hö°käten tai 
po°kupyörä°lä ja jotkut potku- tai ru°la-
laudoi°lakin. Tä°lainen ideologinen muu-
tos on o°lut tervetu°lut monien kaupun-
kisuunni˛elijoiden miele˜ä, koska se voi 
helpo˛aa liikenneruuhkia – mikä onkin 
toinen syy kevyen liikenteen ja joukko-
liikenteen korostukseen. Kaupunkisuun-
ni˛elua se ei silti helpota, si°lä liikenne-
muodot kilpailevat niin tilasta ja rahasta 
kuin polii˛isten pää˛äjien ja ääne˜äjien 
suosiosta. Asenteet kuvastuvat sanan va-
linnassakin: ilmaisu ”kevyt liikenne” hei-
jastaa vanhaa aliarvostusta ja esimerkiksi 
Juha Sipilän ha°lituksen valmistelemas-
sa tieliikennelaissa puhu˛iinkin muiden 
muassa jalanku°ku- ja po°kupyörälii°en-
tee�ä. Ha°lituksen esityksessä tode˛iin 
nimenomaisesti, e˛ä käsite kevyt liiken-
ne on vanhentunut, koska ”kevyen liiken-
teen tienkäy˛äjäryhmät ovat moninaisia”. 
Heidän liikkumisnopeutensakin vaihtelee 
aikaisempaa enemmän, kun sähköavustei-
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Työmatkapyöräilyn lisääntymisen edellytyksenä ovat pyöräteiden lisäksi pyöräkaistat. Kuva Lauttasaaresta 2010-luvulta. 

set lai˛eet lisääntyvät. Myös mopoilijat on 
ote˛ava huomioon.471 

Ennen nykyaikaisia liikennevälinei-
tä maailman suuret kaupungit rakentui-
vat useiden aluee°listen keskusten varaan. 
Mahtavin ja tärkein oli tietenkin ha°litsi-
joiden ja mahtisukujen ha°litsema kaupun-
gin keskusta. Sie°lä sijaitsivat useimmat hal-
lintopalatsit, ja se oli rakenne˛u ka°liisti ja 
edustavasti. Ha°litsijoi°la ja mahtisuvui°la 
oli linnoja ja palatseja myös kaupungin lai-
doi°la ja maaseudu°la. Heidän ku°kunsa ja 
heidän asiainhoitajiensa ku°ku oli järjes-
te˛y hevo elein eli kär˙yin ja vaunuin tai 
sanansaa˛ajin, tai he ku°kivat upei°la he-
vosi°la. Muutkin varakkaammat ku°kivat 

vaunui°la tai ainakin kär˙yi°lä tai ratsas-
tivatkin. Sen sijaan ihmisten enemmistö 
useimmiten käveli. Vain harvat elivät suu-
rimpien kaupunkien keskustoissa. Heihin 
kuuluivat varakkaampien palveluskunta, 
muuta huoltotoimen henkilöstöä sekä esi-
merkiksi kaup�iaita. Muiden työt ja elämä 
olivat jossakin kaupungin osassa, josta har-
voin kulje˛iin muua°le. Teo°lisuustyönte-
kijät asuivat tehtaiden ympäri°lä. Monesti 
nämä alueet syntyivät tai muu˛uivat slum-
meiksi. 

Hevosvetoinen joukkoliikenne tai kana-
vien joukkoliikenne on jo vuosisataisten 
aikojen takaista sadoissa euroop�alaisis-
sa kaupungeissa. Vuokra-ajureita on o°lut 

231 



   
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Linnanmaan pyöräbaana Oulussa palkittiin Pohjois-Suomen vuoden 2019 rakennustekona. Baana on yleistyvä nimitys 
korkeatasoiselle pyörätielle ja ne lisääntyvät pikkuhiljaa Suomen kaupungeissa. 

iän kaiken. Teknologian kehitys ˆ�˘˘-lu-
vulta a°kaen toi siunatun avun kasvavil-
le kaupungei°le. Hevosvetoiset joukkolii-
kennelinjat, kuten hevosvetoiset raitiotiet, 
yleistyivät, ja si˛emmin yleistyivät sähköi-
set raitiovaunut, pol˛omoo˛orein käyvät 
linja-autot, junat ja metrot ja varsinkin yk-
sityiset moo˛oriajoneuvot. Liikkumisen 
helpo˛uminen muu˛i kaupunkikehitystä 
ja elämää kaupungeissa. Moderni liikenne 
oli ede°lytys si°le funktionalistise°le ajatuk-
se°le, e˛ä kaupunginosat voidaan eriy˛ää 
eri toiminnoi°le, kuten asumise°le, työ°le ja 

vapaa-aja°le. Niin ikään tämän myötä tuli-
vat lähiöt ostoskeskuksineen ja automarke-
tit kaupunkien laitami°le. Vaikka kaupun-
git suurenivat, kaupunkitilan on silti voitu 
katsoa myös supistuneen, koska katuja on 
levenne˛y ja raiteet ja ratapihat ovat rajoit-
taneet oleilua ja liikkumista ja°kaisin. 

Lokakuussa �˘ˆ� pide˛iin Euroopan uni-
onin liikenneministerien eri°liskokous pol-
kupyöräilyn kehi˛ämise˜ä. Tämä on maa-
ilman ensimmäinen liikenneministereiden 
kokous, jossa käsiteltiin pe°kästään po°ku-
pyöräilyä.472 Unionin selvityksen mukaan yli 
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puolet kaupunkien rahdista voitaisiin kul-
je˛aa po°kupyöri°lä. Kuormapyöräliikenne 
soveltuisi korkeintaan seitsemän kilomet-
rin matkoi°le ja �˘˘ kiloa pienemmi°le kul-
jetuksi°le. Kuormapo°kupyöräsuunnitelmis-
sa yhdistyvät terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
kaupunki- ja liikennepolitiikan kysymykset. 
Ministerin kaavailivat, e˛ä EU:ssa on laadit-
tava po°kupyöräliikenne˛ä koskeva strate-
gia. Po°kupyöräilyn arvostaminen vakavasti 
ote˛avana liikkumisen muotona on uu˛a. 

O°laanko kaupunkisuunnittelussa pa-
laamassa siihen, e˛ä kaupunkitilaa mää-
ri˛ävät ja°kaisin tai po°kupyörä°lä helposti 
kulje˛avat välimatkat? Ajatus eli jo ennen 
henkilöautoliikenteen yleistymistä. O˛o-
Iivari Meurmanin ”Asemakaavaopissa” 
henkilöauto ei o°lut kaavoituksen keskiössä. 
”Liikenneverkon tärkeimmän osan muo-
dostavat rautatiet”, hän kirjoi˛i.473 Joukko-
liikenne tuntui Meurmanin kuvailujen mu-
kaan muutoinkin eläneen kulta-aikaansa 
ˆˇ�˘-luvun lopu°la. 

Kuten tunne˛ua on linja-autolii°enne 
tu˝ut ede˝isen maailmanso�an jälkeisinä 
ai°oina yhdeksi kai°kein tärkeimpiä lii°en-
neˆuotoja. Meidänkin maas�aˆˆe se on 
lumisista talvista huolima˛a levi˛äytynyt 
maan kai°kiin osiin ja ˘uosi ˘uo�elta ˘oi-
mistunut, niin e˛ä se jo pystyy kilpaileˆaan 
rautateiden kans�a.474 

Meurman sanoi, e˛ä ”(n)iin kauan kuin 
kaupunki pysyy kooltaan pienenä, voivat 

asukkaat selviytyä amma˛iliikentee˜ään, 
ts. asunnon ja työpaikan välise˜ä päivit-
täise˜ä liikentee˜ä, omin neuvoin, pääasi-
assa ja°kaisin”. Raja, jo°loin kaupunkien oli 
ryhdy˛ävä kehi˛ämään yleisen liikenteen 
palveluja kaupungin sisäisten raitioteiden 
tai autolinjojen avu°la, ku°ki Meurmani°la 
�˘ ̆ ˘˘ asukkaassa. Meurman ei o°lut sokea 
autoistumisen suhteen. Hän tosin erehtyi 
kirjoi˛amaan, e˛ä joissakin yhdysvaltalai-
sissa kaupungeissa oli jo me°kein saavute˛u 
automäärän yläraja, mu˛a arveli sama°la, 
e˛ä auton merkitys tulee kaikkia°la kasva-
maan paljon.475 Jä°kimmäisessä asiassa hän 
ei o°lut väärässä. 

Po°kupyöräilyn kasvava suosio, joka a°koi 
ˆˇ˘˘-luvun lopu°la, perustuu maailmanlaa-
juiseen suosioon po°kupyörän virkistyskäy-
tössä. Näin väi˛ää po°kupyöräilyä tutkinut 
Paul Smethurst teoksessaan ”�e Bicycle – 
Towards a Global History” (�˘ˆ�, vapaasti 
suomenne˛una: ”Kohti po°kupyörän glo-
baalia historiaa”). Yleisenä liikkumisen vä-
lineenä po°kupyörä on o°lut jo ˆˇ˘˘-luvun 
alusta a°kaen. Länsimaisissa kaupungeissa 
po°kupyörän käy˛ö työmatkailussa on o°lut 
hienoisessa nousussa, mu˛a kehitys on o°lut 
päinvastaista esimerkiksi Kiinan suurissa 
kaupungeissa. Sie°lä, missä autoilu on uu˛a, 
sen suosiota on o°lut vaikea voi˛aa.476 

Suomessa ja muua°la Euroopassa pyöräi-
ly oli suosi˛u liikennemuoto ˆˇ�˘-luvu°le 
saakka. Autoistuminen muu˛i suhtautu-
mista sekä pyöräilyyn e˛ä kävelyyn. Pyö-
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räilyn ja kävelyn sosiaalinen status laski, 
kun se yhdiste˛iin vara˛omuuteen. Si˛em-
min pyöräilystä ja kävelystä tuli enemmän 
liikunnan, u°koilun ja kunnon koho˛ami-
sen muodikkaita muotoja kuin liikkumisen 
muotoja. Kun pyöräilystä ja kävelystä tuli 
osa vapaa-aikaa, eikä niitä nähty enää fyy-
sisenä työnä, niiden arvostus kasvoi. Henki-
löliikenteen tilastoinnissa pyöräily ja käve-
ly on usein yhdiste˛y kevyeksi liikenteeksi. 
Liikennetutkimuksissa on tava°lisesti kes-
kity˛y ajoneuvoliikenteeseen. ˆˇˇ˘-luvun 
lopu°la uusi˛u valtakunna°linen henkilölii-
kennetutkimus paransi kävelyn ja pyöräi-
lyn osuu˛a henkilöliikenteen tilastoinnissa. 
”Henkilöliikennetutkimuksessa ˆˇˇ�–ˆˇˇˇ” 
todetaan, e˛ä suomalaiset pystyvät hoita-
maan merki˛ävän osan liikkumise˜a pol-
kupyörä°lä tai jalan. Tuo°loin jalankulun, 
po°kupyöräilyn ja muiden kevyen liiken-
teen ku°kutapojen osuus kaikista matkois-
ta oli �� prosen˛ia. Suurimman osan mat-
koistaan suomalaiset tekivät henkilöauto°la 
kulje˛ajana.477 

Kävelyn arvostus päätöksenteossa nou-
si selvästi vasta �˘˘˘-luvun alussa. Vuonna 
�˘ˆ� valtioneuvosto hyväksyi periaatepää-
töksen kävelyn ja pyöräilyn edistämise˜ä.478 

Suunnitelmat olivat saaneet a°kunsa pari-
sen vuosikymmentä aikaisemmin. Liiken-
ne- ja viestintäministeriö ju°kaisi vuonna 
�˘˘ˆ maan ensimmäisen kävelypolii˛isen 
ohjelmaluonnoksen ”Kävely osaksi liiken-
nepolitiikkaa – Ehdotus kävelypolii˛iseksi 

ohjelmaksi”. Ohjelma käsi˛elee kävelyn ase-
maa liikennemuotona ja tuo esiin keinoja 
kävelyn roolin ja turva°lisuuden kohenta-
miseksi. Jo ohjelman nimi kertoo tavoi˛ees-
ta nostaa kävely varteenote˛avaksi liikku-
mismuodoksi – e°lei peräti lii°enneˆuo�oksi. 
Ohjelma°la pyritään edistämään kävelyä 
sekä itsenäisenä ku°kutapana e˛ä osana 
matkaketjuja. Samana vuonna ju°kaistiin 
myös kevyen liikenteen tutkimusohjelma 
ja luonnos pyöräilypolii˛iseksi ohjelmaksi. 
Ohjelmia, jotka olivat kaiketi maailmanlaa-
juisestikin ainutlaatuisia, toteu˛i vuosina 
�˘˘ˆ–�˘ˆ� kevyen liikenteen tutkimus- ja 
kehi˛ämishanke JALOIN. Hankkeen tu-
loksina kehite˛iin muiden muassa kevyen 
liikenteen arviointi ja laskentamenetelmiä. 
Hanke˛a seurasi kävelyn ja pyöräilyn tut-
kimusohjelma.479 

Jaloista tavoi˛eista ja suurista suunni-
telmista huolima˛a oli ehkä liian aikaista 
puhua kävelyn tai pyöräilyn renessanssis-
ta vielä �˘ˆ˘-luvu°la. Vuonna �˘ˆ� ju°kais-
tussa ja vuoden �˘ˆ� tietoihin perustuvas-
sa henkilöliikennetutkimuksessa epäi°lään 
pe˛yneeseen sävyyn 

e˛ei˙ät jalankulku ja pyöräily ole ˇalta-
kunna˝ise˝a taso˝a lisääntyneet ˘iimeisen 
kuuden ˘uo�en ai°ana. Monilla tii˙iillä 
kaupunkialuei˝a jalankulkijoiden ja pyöräi-
lijöiden määrät ovat kasvaneet, mu˛a kasvu 
johtuu pi°eˆˆinkin ˇäe�ölisäykse�ä kuin 
jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuksi-
en kasvusta.480 
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Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johdinauto v. 1964. Helsingissä liikennöitiin johdinautoilla 1949-1974 ja uudelleen 
1979-1985. Johdinautoja oli Helsingin lisäksi myös Tampereella, jossa viimeinen linja poistettiin 1976. 

KÄÄNNÖS JOUKKOLIIKENTEESSÄ 
2010-LUVULLA? 

Luovan talouden teoreetikko ja kaupun-
kitutkija Richard Florida korostaa ju°ki-
sen liikenteen merkitystä luovan talouden 
kaupunkien vetovoima- ja kilpailukykyte-
kijänä. Hänen mukaansa johtavien luovi-

en keskusten yhdistävä tekijä on tehokas ja 
tihein välein liikennöidyt metro- ja pika-
raitiotiejärje˜elmät.481 Tiheään asutuissa 
kaupungeissa on mahdo°lista järje˜ää lii-
kenne ympäristöystävä°lisesti. Hajanainen 
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kaupunkirakenne tai harva asutus, mikä on 
tyypi°listä esimerkiksi Suomessa, on vai-
keu˛anut liikkumista muutoin kuin omal-
la auto°la. Joukkoliikenne pystyy harvoin 
kilpailemaan auton suoman liikkumisen 
vapauden ja joustavuuden kanssa. On arvi-
oitu, e˛ä joukkoliikentee°lä voidaan saavut-
taa vain noin kolmannes auto°la saavute˛a-
vista kohteista Helsingissä vuonna �˘�˘.482 

Luovan talouden vetovoima- ja kilpai-
lutekijänä joukkoliikenne ei kuitenkaan 
ole saanut kaikkia°la tai aina edes kuului-
simmissa luovan talouden keskuksissa sitä 
asemaa, mitä Florida katsoo kilpailukyky-
tekijöiden vaativan. San Franciscon lahden 
ympäristössä, missä maailmankuulu luovan 
talouden pesä eli Piilaakso sijaitsee, työmat-
koista �� prosen˛ia taite˛iin yksin auto°la 
ajaen. Tämä selviää vuonna �˘ˆ� ju°kaistus-
ta tutkimukse˜a. Santa Claran piirikunnas-
sa, joka on väkiluvultaan ja työpaikoiltaan 
alueen vaurain, tehtiin useampi kuin neljä 
työmatkaa viide˜ä ( �� %) ratin takana ai-
noana matkustajana.483 

Kaupunkien liikennesuunni˛elussa ta-
pahtui Euroopassa ˆˇ�˘-luvu°la mur˙os, kun 
auton ylivaltaa liikenteessä halu˛iin ryhtyä 
vähentämään.484 ˆˇ�˘-luvu°la Tampereel-
la ja Turussa kulje˛iin vielä päinvastaiseen 
suuntaan. Tampereen johdinautot ja Tu-
run raitiovaunut poiste˛iin autoliikenteen 
tieltä. Viimeiset johdinautolinjat pure˛iin 
Tampereelta vuonna ˆˇ��. Turussa raitio-
tieliikenne lopete˛iin vuonna ˆˇ��. Päätös, 

joka tehtiin vuonna ˆˇ��, kuvasti aikansa 
arvoja. Turku seurasi monien Euroopan 
kaupunkien esikuvaa luopuessaan raitio-
vaunuliikentee˜ä. Raitiotieliikenne ehdit-
tiin lakkau˛amaan Tukholmassakin lähes 
kokonaan vuonna ˆˇ��, mu˛a sen kehi˛ä-
minen aloite˛iin uude°leen ˆˇˇ˘-luvu°la.485 

Raitiotieliikenne lakkaute˛iin, kun maassa 
siir˙y˛iin oikeanpuoleiseen liikenteeseen. 

Aikanaan Tamperee°la päädy˛iin joh-
dinautoihin pitkälti niukkuuden vuoksi. 
ˆˇ�˘-luvun laman aikana oltiin huolissaan 
linja-autoliikenteen epäsäännö°lisyyde˜ä. 
Sota-aikana pol˛oaineen säännöstely toi 
uusia vaikeuksia. Vuoroja joudu˛iin har-
ventamaan, vaikka busseihin asenne˛iin 
häkäpön˛öjä eli tehtiin puukaasuautoja. 
Se oli aikansa bioenergiaa, kun puusta tai 
hiile˜ä syntyi kaasua pol˛oaineeksi. Tam-
pereen johdinautot aloi˛ivat kulun vuonna 
ˆˇ�� . Laajimmi°laan linjasto oli �� kilomet-
riä pitkä ja tavoi˛i �˘ prosen˛ia kaupunki-
alueen väe˜östä.486 

Kuitenkin pol˛omoo˛orista tuli jä°leen 
pian help�o ja käytännö°linen vaihtoehto, 
ja kaupunki tilasi diese°busseja. Diese°bus-
sit rikkoivat kaavoi˛ajan, liikennesuunnit-
telijan ja liikennelaitoksen yhteyden kau-
punkisuunni˛elussa. Johdinautoliikenne, 
kuten raitiotieliikenne, ede°ly˛ää kiintei-
tä rakenteita, jotka on ote˛ava huomioon 
pitkän tähtäimen kaupunkisuunni˛elussa. 
Diesel-bussit ku°kivat sie°lä, missä muut-
kin autot. Rei˛ien muuntelu oli help�oa.487 
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KUVIO 24 Joukkoliikenteen osuus kotimaan henkilöliikennekilometreistä 1960–2013 
miljoonaa henkilökilometriä 
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Linja-autoliikenteen joustavuus oli yksi pe-
ruste, jo°la vastuste˛iin raitiotien rakenta-
mista Tamperee°la �˘ˆ˘-luvu°la. 

Vuode˜a ˆˇ�˘ a°kaen joukkoliikenteen 
osuus henkilöliikentee˜ä Suomessa vähe-
ni �˘ˆ˘-luvun a°kuun saakka. Vuonna ˆˇ�˘ 
joukkoliikenteen osuus henkilöliikentee˜ä 
oli �� prosen˛ia ja henkilöauton osuus �� 
prosen˛ia. Vuoteen �˘ˆ� tultaessa henkilö-
auton osuus oli noussut noin �� prosen˛iin 
ja joukkoliikenteen pudonnut noin ˆ� pro-
sen˛iin.488 Kotimaanliikenteen henkilökilo-
metrit kasvoivat kaikkinensa ˆ� ��� miljoo-
nasta �ˇ �ˆ� miljoonaan. Joukkoliikenteen 
henkilökilometrit kasvoivat � ��� miljoo-

1990 2000 2013 

nasta ˆ� ��� miljoonaan, mu˛a samaan ai-
kaan henkilöauton vastaavat luvut kasvoi-
vat � ̂ ˘˘ miljoonasta �� ̂ ˆ� miljoonaan.489 

Liikenne on kasvanut, mu˛a joukkoliiken-
ne ei ole pysynyt kasvun vauhdissa. 

Kenties joukkoliikenteessä on silti oltu 
ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen uuden mu˛a 
vasta vähite°len näkyneen nousun ääre°lä – 
ainakin suurimmissa kaupungeissa. Kään-
ne˛ä ovat edeltäneet suuret inve˜oinnit, 
kuten pääkaupunkiseudun kaupunkira-
tojen ja metron rakentaminen. Helsingin 
metro a°koi liikennöidä päärautatieasemal-
ta Itäkeskukseen vuonna ˆˇ�� ja vuoteen 
ˆˇˇ� mennessä linja oli pidentynyt lännes-
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Raitiolinja 1 Turussa kulki satamasta Pohjolan kaupunginosaan. Kuva on linjan viimeiseltä toimintavuodelta 1967. 

sä Ruoholahteen (ˆˇˇ�) ja idässä Me°lun-
mäkeen (ˆˇ�ˇ) sekä Vuosaareen (ˆˇˇ�).490 

Itään kurottava metro yhdessä pohjois-
suunnan pääradan, länsisuuntaiseen ran-
taradan ja siitä luoteeseen haarautuvan 
Martinlaakson radan kanssa mahdo°listi-
vat raideliikenteeseen tukeutuvan kaupun-
kirakenteen. Keskitetyistä aluekeskuksista 
tuli ˆˇ�˘-luvu°la keino purkaa asumalähi-
öiden toiminna°lista yksipuolisuu˛a ja kes-
kustaa uhkaavia liikenneongelmia.491 Lähi-

junaliikenne on jatkanut kasvuaan uude°la 
vuosituhanne°la. HSL:n raportin mukaan 
lähijunaliikenteen vuorotarjonta kasvoi ˇ� 
prosen˛ia vuosina ˆˇˇ˘–�˘ˆ˘ eli kaksin-
kertaistui. Sama°la ympäristönäkökohdista 
ke˜ävän liikenteen ede°lytysten tode˛iin 
hieman parantuneen, vaikka yhdyskunta-
rakenne on väljentynyt.492 

Monet vastustivat metroa ju°kisuudessa 
jyrkästi ja kulissien takana härskisti. Si˛em-
min asenteet ovat tasoi˛uneet. Maininnan 
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ansaitsee se, e˛ä Autoliiton jäsenlehdessä-
kin on o°lut (�˘ˆ� ) myönteiseen sävyyn kir-
joite˛u monen sivun artikkeli ”maailman 
pohjoisimmasta metrosta”. Asemien ympä-
ristössä on koe˛avaa myös matkailijoi°le, 
”olipa mielessä rantaloma, kul˛uurielämyk-
set, kulinaristiset nautinnot tai paika°liset 
nähtävyydet”, kirjoite˛iin artikkelissa.493 

Tämäkin kuvaa uudenlaista suhtautumis-
ta kaupunkielämän kehittämiseen. Toi-
sin kuin maassamuuton vuosikymmeninä, 
kaupunkielämää ei enää vain valiteta vaan 
sitä halutaan ja sitä arvostetaan. 

Länsimetronkin rakentamisessa rii˛i siu-
nailtavaa, vaikka periaa˛ee°liset asenteet 
metroa vastaan olivat vähemmän kärjek-
käitä. Tä°lä kertaa eniten puhu˛ivat kas-
vavat kustannusarviot, venyvä aikataulu 
ja hankkeen johtaminen. Ne ovat o°leet 
suurten hankkeiden tavanomaisia ongel-
mia myös muissa maissa.494 Länsimetro 
merkitsi Helsingin joukkoliikennejärjes-
telmän laajenemista merki˛ävästi, kun yk-
kösvaihe Helsingin Ruoholahde˜a Espoon 
Matinkylään valmistui. Linja ava˛iin a°ku-
peräisistä suunnitelmista me°koisesti myö-
hässä vuonna �˘ˆ�. Suomalainen raitiotie-
ja metroverkko ovat suhtee°lisen raja°lisia 
ver˙a˛una moneen tiheämmin asu˛uun 
maahan. Suuri osa pääkaupunkiseudun 
paika°lisliikentee˜ä tapahtuu junissa. Met-
roradan pituus oli vuonna �˘ˆ˘ yhteensä 
�ˆ kilometriä, mu˛a se kasvoi länsimetron 
valmistumisen myötä �� kilometriin. 

Raitioteitä oli vuonna �˘ˆ˘ koko maassa 
– siis vain Helsingissä – noin ˇ˘ kilomet-
riä. Raitiotieliikenteen osuus on kasva-
massa kaupunkiliikenteen suunnitelmissa. 
Espoon ja Itäkeskuksen välisestä pikarai-
tiotiestä on tehty päätös. Samana vuonna, 
kun Länsimetro valmistui, a°koi Tampe-
ree°la raitiotien rakentaminen Pyynikin-
torilta Hervantaan ja Tampereen yliopis-
to°lisen sairaalan suuntaan. Myöhemmin 
rataa suunnite°laan jatkettavan kaupun-
gin länsiosiin. Ihan pikaisesta päätöksestä 
ei o°lut kysymys, si°lä raitiotiekomitea ko-
koontui Tamperee°la ensimmäisen ker˙an 
vuonna ˆˇ˘�. Myös Turussa suunnite°laan 
elvytettävän raitiotieliikennettä.495 

Pe°kästään suuret investoinnit eivät 
riitä joukkoliikenteen kehittämiseksi. 
Espoolaisten keskuudessa Länsimetro 
aiheutti heti porua, koska monien mat-
kat pitenivät.496 Suoria linja-autovuoro-
ja Helsinkiin lakkautettiin. Järjestelmän 
yksityiskohdat oli heti pantava uuteen 
suunnitteluun, mutta linja-autoyhteyksiä 
hetimmiten palautettiin, tyytyväisyys ei 
kasvanut ylitsevuotavan maireaksi. Yksi 
metrojuna voi kuljettaa yhtä paljon mat-
kustajia kuin �˘˘ henkilöautoa, eikä säh-
köisestä raideliikenteestä aiheudu lain-
kaan lähipäästöjä. Silti on niin, että jos 
ihmisten työmatkat ja muu arkinen elä-
mä vaikeutuvat, veronmaksajien silmissä 
sekä ympäristönäkökulman arvo että in-
vestoinnin mielekkyys vähenevät. 
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Kehä III Vantaa. Kuva vuodelta 2015. 

KAUPUNGIN MUUTOS – TEOLLISUUDEN 
AJASTA LUOVAN TALOUDEN AIKAAN 

Liikennepolitiikan muutokset näkyvät 
selvemmin kaupunkikehityksessä. Mik-
si? Richard Florida korostaa kaupunkien 
merkitystä uudessa talousjärje˜elmässä. 
Globaalin talouden tärkeimpiä osateki-
jöitä eivät ole hyödykkeet, pääomavir˙at 
tai palvelut vaan kilpailu ihmisistä, hän 
sanoo. Innovaatiot luovat mahdo°lisuuk-
sia talouskasvu°le ja ovat ratkaisevia työn 
tuottavuuden parantamisessa. Innovaa-
tioiden synnyttäminen vaatii luovuutta 

tiedon ja teknologian kehi˛ämisessä sekä 
mahdo°lisuuksien näkemisessä. Asiantun-
tijuuden ja osaamisen merkitys kasvavat 
myös uudenlaisen palveluinfrastruktuu-
rin luomisessa. Laajemmin ja globaalista 
näkökulmasta kaupungistumisen etuja on 
korostanut Harvardin yliopiston professo-
ri Edward Glaeser kirjassaan (�˘ˆˆ), jonka 
pitkä nimi voidaan kääntää suomeksi ”Kau-
punkien voi˛oku°ku: kuinka tämä suurin 
luomuksemme tekee meistä rikkaampia, 
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älykkäämpiä, ympäristöystävä°lisempiä, 
tervee°lisempiä ja onne°lisempia”.497 

Kaupungin puolustajien ajatus on suo-
raviivainen: on toimi˛ava sen sektorin eh-
doi°la, jossa suurin arvo luodaan. Kaupun-
git määräävät yhteiskuntansa menestystä. 
Kaupungit yhdistävät ihmisiä ja yrityksiä ja 
kasva˛avat inhimi°listä pääomaa. Inhimil-
linen pääoma on kasvun tärkein resurssi, ja 
sen vuoksi kasvu, taloude°linen edistys ja 
vaurastuminen on o°lut nopeinta kaupun-
geissa. Tämän ajatuksen mukaan kaupunki-
en kukoistus tukee myös alueita taajamien 
takana. Kaupungistuminen on keskeinen 
tekijä innovaatioiden ja tuo˛avuuden kas-
va˛amisessa.498 Kaupungistuminen on yksi 
globaaleista megatrendeistä, joka ei näytä 
olevan tai˛umassa lähitulevaisuudessa. 

Tämä näkökanta on muuttanut kau-
punki- ja siis myös liikennesuunni˛elun 
lähtökohtia ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen. 
Viihtyisyyden, vuorovaikutuksen ja ym-
päristöarvojen merkitys on kasvanut. Se 
on paradoksaalista, si°lä yhteiskuntapoli-
tiikassa aika yhdiste˛iin kylmäkiskoisen 
uusliberalistisen talouspolitiikan syntyyn 
ja eriarvoisuuteen, kuten on huomautet-
tu.499 Juuri tästä onkin kysymys. Kun ta-
louskasvu ja tuo˛avuus uhkasivat hiipua, 
lääkkeeksi löytyivät opit vapaasta kilpailus-
ta ja uudenlaise˜a yhteiskuntapolitiikasta. 
Tavoi˛eeksi asete˛iin omistajien, yri˛äjien 
ja monenlaisten osaajien tukeminen, koska 
he luovat innovaatiot ja uudet yritykset ja 

– kuten ajate°laan – sen mukana työtä ja 
vaurau˛a myös mui°le jae˛avaksi. Pää˛ä-
jien on ajateltava heidän tarpeitaan. Luo-
van talouden ja innovaatioiden puole˜a on 
Suomenkin kaupungei°la ja kunni°la satoja 
ohjelmia ja julistuksia puhuma˛akaan Eu-
roopan unionista, maailman suuryrityksis-
tä ja johtamistaidon konsulteista.500 

Luovan talouden uudet muodit johtivat 
arvioimaan ju°kista tilaa eri tava°la kuin en-
nen. Omistajat ja osaajat ryhtyivät esi˛ä-
mään vaatimuksia muustakin kuin halvois-
ta teo°lisuustonteista, pysäköintipaikoista 
ja valtateistä kohti satamaa. Tästä seurasi 
kilpailu yri˛äjien ja osaajien suosiosta. Pa-
noksena ovat asuminen, palvelut, koulutus 
ja liikenneyhteydet, mutta myös seikat, 
jotka lii˛yvät vain mukavuuteen ja kaune-
usarvoihin. Teo°lisuuden ajan ma°lit eivät 
kelpaa uude°le luova°le luoka°le. Tä°laisen 
muodin mukana Suomenkin kaupunkeihin 
syntyi sadoi˛ain terasseja ja kävelykatujen 
pätkiä. Monet eivät enää tiedä ajasta, jo°loin 
kaupunkikul˛uuriksi rii˛i torikahvila, jon-
ka lupaprosessikin kesti kuukausia. Kävely-
ja pyöräilytiet, puistikot ja vihervyöhykkeet 
eivät enää ole suunni˛elijoiden pakkopu°la 
niin sano˛ujen pehmeiden arvojen muis-
tutukseksi. Ennen ”pehmeät arvot” olivat 
jotakin, mikä oli toissijaista teo°lisuuden ja 
liike-elämän tarpeisiin nähden. Uudessa 
aja˛elutavassa ne kuuluvat talousaja˛elun 
kovaa ytimeen, kun yritykset ja kunnat kil-
pailevat osaajista ja yri˛äjistä. 
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Liikenneturva°lisuudessa mielikuvat ja to-
de°lisuus ovat ristiriidassa. Eniten pelot-
tavat liikennemuodoista turva°lisimmat 
eli lentäminen ja meriliikenne. Autoili-
jaa ympäröivä kori, liikkumisen jokapäi-
väisyys ja usko omiin ajotaitoihin antavat 
väärää turva°lisuuden tunne˛a. Pyöräili-
jöiltä ja kävelijöiltä puu˛uu korin suoma 

vähäinenkin suoja. Liikenneturva°lisuu˛a 
on pyri˛y parantamaan niin valistukse°la, 
lainsäädännö°lä kuin kehi˛yvän teknolo-
gian valjastamise°la turva°lisuuskäy˛öön. 

Autoilun yleistyessä liikenneturva°li-
suus heikkeni Suomessa niin kuin muis-
sakin maissa autoilun a°kuaikoina. Huono 
suunta jatkui ˆˇ�˘-luvu°la. Tapaturman-
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Tieliikenneonnettomuudet olivat kovin yleisiä vielä 1960- ja 70 -luvuilla. 

torjuntayhdistyksen liikennejaostossa ka siihen sisältyvät vain tilastoidut onnet-
TALJAssa ale˛iin puhua onne˛omuuk- tomuudet. 
sista motorisoituneen maailman kansan- Tässä luvussa tutkitaan, miten liikenne-
tautina.501 Taudin hoitamise°la on ede°leen turva°lisuus on kehi˛ynyt Suomessa toisen 
hintansa: �˘˘˘-luvu°la tieliikenneonne˛o- maailmansodan jä°keen. Tarkastelussa ovat 
muuksien henkilövahingot maksavat noin ne toimijat, tekniset ratkaisut ja lainsäädän-
�,�–� miljoonaa euroa päivässä.502 Arvio nön käänteet, joi°la on pyri˛y parantamaan 
on karkea, ja luku voi o°la korkeampi, kos- liikenneturva°lisuu˛a. 
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KANSANTAUDISTA 
ONNETTOMUUKSIEN NOLLAVISIOON 

Liikenneturva°lisuudesta tehtiin toden 
teo°la osa liikennepolitiikkaa ˆˇ�˘-lu-
vu°la. Vuosikymmenen alussa Suomi oli 
maailman vaara°lisimpia maita tieliiken-
teessä. Liikenneturva°lisuustyön taitekoh-
daksi muodostui presiden˛i Urho Kekko-
sen uudenvuodenpuhe vuonna ˆˇ��. Hän 
kummasteli, miten Suomessa oli ˆ�,� kuo-
lemaan johtanutta tieliikenneonnetto-
muu˛a ˆ˘ ̆ ˘˘ autoa kohden, kun Ruotsis-
sa vastaava luku oli yli puolet vähemmän, 
�,�. Yhdeksässä tapauksessa kymmene˜ä 
liikenneonne˛omuuden väli˛ömänä syy-
nä oli tienkäy˛äjän, ihmisen, virhee°linen 
toiminta. 

Op�ikirjaksi tarkoitetussa teoksessa ”Lii-
kenneturva°lisuus” (ˆˇ��) I°kka Taipale kir-
joi˛i, e˛ä liikenneonne˛omuudet koe˛iin 
Suomessa sairauden jä°keen toiseksi ylei-
simmäksi päivittäiseksi huolenaiheeksi. 
Pe°koja oli selvite˛y henkisen maanpuo-
lustuksen suunni˛elukunnan tutkimukses-
sa. Taipale vii˛asi ˆˇ�˘-luvu°la liikenteessä 
kuo°leiden ja loukkaantuneiden määriin ja 
totesi, e˛ä tavaroiden, henkilöiden ja tie-
tojen kuljetus ei voi nojautua tä°laiseen to-
de°lisuuteen.503 

Liikennekuolemat lisääntyivät vuoteen 
ˆˇ�� saakka. Sen jä°keen yhde˜ä autoilun 
vaara°lisimmista maista tuli joksikin aikaa 
yksi autoilun turva°lisimmista maista.504 

Kekkosen puhe ei selitä liikenneturva°li-

suuden muutosta. Työ perustui vuonna 
ˆˇ�� asetetun parlamentaarisen liikenneko-
mitean linjauksiin.505 Kyse oli myös laajem-
masta kansainvälise˜ä ilmiöstä. Autoilun 
lisääntyessä sen turmio°liset puolet, kuten 
onne˛omuudet, liikenneruuhkat, saasteet 
ja pol˛oaineen niukkuus, nousivat keskus-
telun aiheeksi ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la teol-
listuneissa maissa, etenkin Yhdysva°loissa. 
Liikenneturva°lisuus päätyi myös esimer-
kiksi Portugalin presidentin uudenvuoden 
puheeseen ˆˇ�˘-luvun alussa.506 

Kasvaneet onne˛omuusluvut huolestut-
tivat ˆˇ�˘-luvu°la myös autoilun euroop�a-
laisessa suurmaassa, Saksan lii˛otasava°las-
sa. Nopeusrajoitukset ja autojen paremmat 
turvavarusteet puhu˛ivat puole˜a ja vas-
taan. Autoilijat pe°käsivät sääntelyn lisään-
tymistä varsinkin, kun Yhdysva°loista al-
koi kuulua huolestu˛avia uutisia autojen 
päästöjen vaikutuksista. Autonvalmistajat 
ja autokaup�iaat seli˛ivät, e˛ä pako°liset 
varusteet nostavat hintoja. Tämä hai˛aisi 
saksalaisten autonvalmistajien kilpailuky-
kyä kansainvälisi°lä markkinoi°la. Hinto-
jen korotuksen katso˛iin lisäksi loukkaa-
van pienituloisten perheiden oikeu˛a pitää 
henkilöautoa.507 Kysymys siitä, miten suh-
taudutaan toisen ihmisen vapauden toise°le 
tuomaan vaaraan, on o°lut maantieturval-
lisuuden vaikein pähkinä. 

Liikenneturva°lisuuden osa-alueina ovat 
tie, ajoneuvo ja ihminen, tode˛iin liiken-
neturva°lisuuskomitean mietinnössä vuon-
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na ˆˇ�ˆ. ˆˇ�˘-luvulta peräisin oleva autoja 
ja tieliikenne˛ä koskeva lainsäädäntö ke-
hi˛yi ˆˇ�˘-luvu°la. Autojen rekisteröinti 
ja katsastaminen tuli pako°liseksi vuonna 
ˆˇ��. Ajokor˛i tuli pako°liseksi niin ikään 
vuonna ˆˇ��. Kortin saa˛oi saada ˆ� -vuo-
tias, jo°la oli hyvä näkö- ja kuuloaisti ja joka 
oli tunnetusti raitis, säännö°linen ja luotet-
tava. Hänen oli osoite˛ava olevansa ”täy-
sin perehtynyt automobiilin rakenteeseen, 
hoitoon ja ohjaukseen”. Amma˛ikulje˛a-
jalta vaadi˛iin �ˆ vuoden ikää ja hänen tuli 
nau˛ia kansalaisluo˛amusta. Ajolupalain-
säädäntö uusi˛iin vuoden ˆˇ�� ajokor˛i-
asetukse°la, joka toi mukanaan kirjaimiin 
jaetut ajokor˛iluokat. Auto-onne˛omuus-
tilastojen kerääminen aloitettiin vuon-
na ˆˇ�ˆ. Ohjeet ja säännökset vähensivät 
ajoneuvoista johtuneita onne˛omuuksia. 
Inhimi°listen virheiden osuus liikenneon-
ne˛omuuksien syynä oli ja on va°litseva. 
ˆˇ�˘-luvun alussa ajoneuvoista aiheutu-
neita tieonne˛omuuksia luonnehdi˛iin jo 
harvinaisiksi.508 

ˆˇ�˘-luvun kuluessa kävi kuitenkin sel-
väksi, e˛ä tieliikenne˛ä koskeva lainsää-
däntö oli ajastaan jäljessä. Tieliikennelaki 
anne˛iin usean vuoden valmistelun jäl-
keen vuonna ˆˇ��. Sitä täydenne˛iin yksi-
tyiskohtaisi°la tieliikenne- ja moo˛oriajo-
neuvoasetuksi°la. Ha°lituksen esityksessä 
pide˛iin motorisoitumista syynä lain tar-
peeseen ja katso˛iin kaihoisasti mennee-
seen: ”Tiet ja kadut ovat mene˛äneet sen 

turva°lisen luonteensa, mikä nii°lä oli en-
nen kuin moo˛oriajoneuvot tulivat maas-
samme käy˛öön.”509 Uudenlainen liikenne 
ja uudet liikennesäännöt vaativat uudet vii-
tat, joten liikennemerkit uusi˛iin vuosina 
ˆˇ��–ˆˇ�˘.510 

Liikenneturva°lisuuteen vaiku˛i autojen 
tuontisäännöstelystä luopuminen vuonna 
ˆˇ��. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin 
heti samana vuonna ennätysmäärä, �ˆ ̆ ˘˘. 
ˆˇ�˘-luvun aikana rekisteröityjen henki-
löajoneuvojen määrä Suomessa kasvoi hie-
man yli ˆ�˘ ̆ ˘˘:sta noin �ˆ˘ ̆ ˘˘:een. Vuosi-
na ˆˇ��–ˆˇ�� pää°lyste˛yjen teiden määrä 
kaksinkertaistui, joten parantuva°la tiever-
ko°la nopeasti kasvanut autokanta saa˛oi 
ku°kea yhä nopeammin.511 

Käänne tieliikenteen turva°lisuustyössä 
näkyi ˆˇ�˘-luvu°la useina uusina liiken-
neturva°lisuu˛a koskevina lakeina. Presi-
den˛i Urho Kekkosen puhe toimi lakien 
ju°kisena perusteluna. Pysyvät nopeusra-
joitukset asetettiin vuonna ˆˇ�� . Siihen 
saakka nopeusrajoitukset olivat koskeneet 
kuorma- ja linja-autoja tai ne olivat paikal-
lisia tai tilapäisiä kokeiluja. Pysyvien no-
peusrajoitusten myötä moo˛oriajoneuvo-
jen suurimmaksi sa°lituksi nopeudeksi tuli 
�˘ kilometriä tunnissa, e°lei liikennemer-
kei°lä toisin osoite˛u. Päätöstä edeltänyt 
vuosien ˆˇ��–ˆˇ�� nopeusrajoituskokeilu 
oli laajimpia liikenneturva°lisuustutkimuk-
sia Euroopassa. Koska tutkimukset olivat 
kesä°lä ˆˇ�� vielä kesken, liikenneministe-
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riö jatkoi nopeusrajoitusjärje˜elmän voi-
massaoloa syksyyn ˆˇ�� . Nopeusrajoitus-
kokeilujen aikana kuolemaan johtaneet 
liikenneonne˛omuudet vähenivät ��–�� 
prosen˛ia kokeilua edeltäneen vapaan no-
peuden aikaise˜a tasosta. Ensimmäisen 
nopeustutkan poliisi sai vuonna ˆˇ�ˇ. Tätä 
ennen nopeuksia valvo˛iin lähinnä sekun-
tike°lon avu°la. Ensimmäisten tutkanpal-
jastimien tiedetään tu°leen myyntiin kol-
me vuo˛a myöhemmin. Päivävalot tulivat 
pako°lisiksi vuonna ˆˇ��, moo˛oripyöräi-
lijöiden kypärät ˆˇ�� ja talvirenkaat vuot-
ta myöhemmin. Nastarenkaiden käytöstä 
olivat uudet määräykset tu°leet jo vuonna 
ˆˇ��. Turvavyön käy˛ö tuli pako°liseksi au-
ton etupenkei°lä vuonna ˆˇ��, takapenkeil-
lä vuonna ˆˇ��.512 Näiden uudistusten tuo-
mia käytäntöjä pidetään nykyään itse˜ään 
selvinä ja perusteltuina. 

Si˛emmin liikenneturva°lisuustyön ta-
voi˛eeksi on asete˛u liikennekuolemien 
lop�uminen kokonaan. Liikennejärje˜el-
mä tulee suunnite°la niin, e˛ä kuolemaan 
tai vakaviin onnettomuuksiin johtavilta 
onne˛omuuksilta voidaan täysin väl˛yä, 
linjataan valtioneuvoston vuonna �˘˘ˆ 
hyväksymässä pitkän aikavälin liikenne-
turva°lisuusvisiossa. Liikenneturva°lisuus 
on parantunut kaikissa liikennemuodois-
sa ˆˇ�˘-luvulta lähtien, mu˛a se ei enää 
ˆˇ˘˘-luvun lopun jä°keen ole parantunut 
samaa tahtia kuin monissa muissa länsi-
maissa. Tilastoja rumentavat myös tasoris-

teysonne˛omuudet, raskaan tieliikenteen 
onne˛omuudet sekä har˙asteilmailu.513 

Käytännön liikenneturva°lisuustyössä 
tärkein toimija on poliisi ja Helsingin Mal-
mi°la sijaitseva Poliisin liikenneturva°li-
suuskeskus. Liikenneturva°lisuuskeskus 
käsi˛elee automaa˛isen liikenteenvalvon-
nan, ”peltipoliisien”, tiedot. Tapauksia ker-
tyy vuosi˛ain noin puoli miljoonaa. Myös 
Rajavartiolaitoksen ja Tu°lin tehtäviin kuu-
luu liikenneturva°lisuuden valvontaa, kun 
ne seuraavat muiden muassa kuljetusmää-
räysten ja teknisten määräysten nouda˛a-
mista.514 

LIIKENNEKASVATUS 
JA IHMISEN EREHTYVÄISYYS 

Liikenneturva°lisuustyötä johti vuode˜a 
ˆˇ�� lähtien ku°kulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriön autoasiainosasto. Toimin-
nan perustana pide˛iin turva°listen kul-
kuväylien suunni˛elua. Uudet lait vuonna 
ˆˇ�� määräsivät tiet suunniteltaviksi siten, 
e˛ä esimerkiksi kaarteet, lii˛ymät ja näke-
mäalueet sopivat tiety°le nopeude°le. Suo-
men ensimmäiset liikennevalot sy˛yivät 
Helsingissä vuonna ˆˇ�ˆ.515 

Käytännön liikenneturva°lisuustyötä 
teki TALJA, ja ensimmäinen poliisin no-
peusvalvontatutka olikin TALJAn lahjoit-
tama. TALJA oli Tapaturmantorjuntayh-
distyksen liikennejaosto eli osa yksityistä 
järje˜öä. Silti siitä tuli puolivaltio°linen, 
kun liikenneturva°lisuusviranomaisista an-
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Liikenneturva on huolehtinut liikenneturvallisuusvalistuk-
sesta TALJAn työn jatkajana vuodesta 1974 lähtien. 
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netun asetuksen (ˆˇ��) suomin valtuuk-
sin ministeriö määräsi TALJAn avusta-
vaksi turva°lisuustyötä tekeväksi elimeksi. 
Tämä merkitsi sitä, e˛ä ”yksityisoikeudel-
lisen yhdistyksen jaosto (Talja) hoiti ju°kis-
oikeude°lisia liikenneturva°lisuustehtäviä 
vuoteen ˆˇ�ˆ saakka”, kirjoittaa Jaakko 
Masonen teoksessa ”Pikeä, hikeä, autoja”.516 

Järje˜ely oli outo ja sen olisi voinut katsoa 
ha°linnon ju°kisoikeude°listen periaa˛ei-
den vastaiseksi. Mene˛ely ei kuitenkaan 
o°lut eikä liene tavaton si°loin, kun nopeat 
muutokset ja uudet asiat vievät tilantei-
siin, joita varten ei ole ajanmukaista lai°lis-
ta sääntelyä. TALJAn työtä jatkamaan pe-
ruste˛iin asetukse°la Liikenneturva, joka 
aloi˛i toimintansa vuonna ˆˇ��. Liikenne-
turvan tehtävänä oli huolehtia liikennetur-
va°lisuusalan tiedotus- ja valistustoimin-
nasta sekä sitä palvelevasta tutkimukse˜a 
ja koulutukse˜a.517 

TALJA°le anne˛iin kaksi prosen˛ia lii-
kennevakuutusmaksuista. Toiminna°laan 
se pyrki vaiku˛amaan asenteisiin ja sitä 
kau˛a liikennekäy˛äytymiseen. TALJAn 
merkitys liikennevalistuksessa oli suuri. 
Yhdistys keski˛yi ajonopeuksiin, ra˛ijuop-
pouteen, suojateihin sekä heijastimiin. Va-
listus ja neuvonta voidaan kuitenkin kokea 
ho°houkseksi, ja TALJAn työtä arvosteltiin 
julistavaksi ja teho˛omaksi asennemuok-
kaukseksi. Arvosteluun saa˛oi se älähtää, 
johon kalikka kapsahti. Henkilöauton rooli 
modernismin ja vapauden symbolina näkyi 

TALJAn ja orastavan liikenneturva°lisuus-
työn herä˛ämässä vastustuksessa. Keskei-
nen osa autoilijoista ja autoilijajärje˜öjen 
edustajista vastusti nopeusrajoituksia, tur-
vavyöpakkoa – turvavöitäkin – ja varsin-
kin nopeusvalvontaa.518 Vaikeammaksi on-
gelmaksi on osoi˛autunut ra˛ijuop�ous ja 
etenkin �˘˘˘-luvu°la erilaisten huumaus- ja 
lääkeaineiden vaikutuksen alaisena liikku-
vat. Vuonna �˘ˆ� kuolemaan johtaneiden 
moo˛oriajoneuvo-onne˛omuuksien aihe-
u˛ajista, syy°lisistä, joka neljäs oli juovuk-
sissa.519 

Valistuksen tulokset ovat epätäyde°lisiä, 
ja tätä on kaikissa maissa korja˛u tiukem-
ma°la sääntely°lä. Virkava°lan ja kansalais-
ten suhde muu˛ui merki˛ävä°lä tava°la lii-
kennevalvonnan myötä. Yksityisautoilun 
yleistyessä poliisivalvonnan kohteeksi jou-
tui uusi ryhmä, miele˜ään kunnon kansa-
laisiin ja her˙asväkeen kuulunut autoileva 
väki. Ison-Britannian liikennevalvonnan 
syntyä tutkineet Keith Laybourn ja Da-
vid Taylor esi˛ävät, e˛ä liikennevalvonta, 
etenkin nopeusvalvonta, suutu˛i kunnon 
kansalaisiksi itsensä katsoneen niin sano-
tun paremman väen. Autoilujärje˜öistä 
tuli näiden autoilijoiden puolustajia. Autoi-
lijat uskoivat, e˛ä oikeat riko°liset pääsevät 
pä°kähästä, kun poliisi jahtaa autoilijoita.520 

Liikenneturva°lisuuden luonti oli osa jul-
kisen sektorin vastuun yleistä laajentamis-
ta. Turva°lisuuden parantaminen ede°ly˛i 
valvontaa. 
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Myös Saksan lii˛otasava°lassa liikenne-
valvonta herä˛i jyrkkää vastustusta. Lii-
kennekasvatuskampanjoita järjestettiin 
kuitenkin monen tahon kanssa yhteistyös-
sä ainakin vuode˜a ˆˇ�ˇ a°kaen. Mukana 
oli autoteo°lisuuden edustajia, viranomai-
sia, vakuutusyhtiöitä sekä kirkkoja. Kam-
panjoissa valiste˛iin muiden muassa tur-
vavyön käytöstä, mu˛a turvavyön käy˛ö 
pysyi vapaaehtoisena vuoteen ˆˇ�� saakka. 
Ensimmäisen energiakriisin aikana lop�u-
vuonna ˆˇ�� asete˛iin nopeusrajoituksia, 
joita tiedotusvälineet, autoteo°lisuuden 
edustajat ja lähes kaikki kansalaisryhmät 
kanna˛ivat. Kannatus oli hetke°listä. Kun 
öljypula he°li˛i, sääntelyn ja valvonnan 
tuki lop�ui ja vaadi˛iin liikkumisen va-
pauden palau˛amista.521 

Asetukse°la peruste˛u liikenneturva°li-
suusasiain neuvo˛elukunta aloi˛i työnsä 
vuonna ˆˇ��. Liikenneministeriön alaisen 
neuvoa-antavan elimen enintään �ˆ jäse-
ne˜ä seitsemän tuli o°la parlamentaaristen 
voimasuhteiden mukaan määrä˛yjä puo-
lueiden edustajia. Liikenneministeriön li-
säksi neuvo˛elukunnassa tuli o°la edustet-
tuna oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, 
opetusministeriö, sosiaali- ja terveysminis-
teriö sekä kuntien keskusjärje˜öt, Liiken-
neturva ja liikenneturva°lisuustutkimuk-
sen eri alat.522 

Valistuksen ja valvonnan lisäksi kaikkial-
la tärkeäksi ja vahvaksi liikenneturva°lisuu-
den keinoksi on tu°lut liikenneympäristön 

parantaminen teknisin ja rakentee°lisin 
ratkaisuin. Niihin kuuluvat muiden muas-
sa eritasolii˛ymät, aitaamiset, pientareet ja 
muut vaaratilanteita e˜ävät seikat.523 Niin 
ikään keskeistä ja jopa automerkin myyn-
tival˛ina on o°lut se, kun autojen korira-
kenne˛a ja turvavarusteita on kehite˛y. 
Liikenneturva°lisuu˛a voidaan parantaa 
myös suunni˛elema°la väylästö niin, e˛ä 
erilainen liikenne erotetaan toisistaan. Ja-
lanku°ku- ja po°kupyöräteiden yleistyminen 
oli lähes va°lankumoukse°linen muutos taa-
jamaliikenteessä. Niin ikään ohitustiet pa-
ransivat kaupunkien liikenneympäristöä, 
kun paika°linen asiointi ja pidemmän mat-
kan ku°ku erote˛iin. 

RUOTSIN PERÄSSÄ MYÖS KEVYEN 
LIIKENTEEN TURVALLISUUDESSA 

Po°kupyöräily ja kävely ovat tilastojen mu-
kaan muita ku°kumuotoja turva˛omam-
pia. Po°kupyöräily on neljä kertaa vaaral-
lisempaa kuin henkilöauto°la ajaminen, 
jos pyöräilykuolemat suhteutetaan aje˛u-
jen kilometrien määrään.524 Jalankulun ja 
pyöräilyn turva°lisuus on noussut sitä tär-
keämmäksi kysymykseksi, mitä enemmän 
kaupungeissa ympäri maailmaa on pyrit-
ty kannustamaan pyöräilyä ja kävelyä sekä 
elävöi˛ämään kaupunkikeskustoja. Kevy-
en liikenteen järje˜ämisessä on vastakkain 
kaksi intressiä. Jalanku°kijoiden, pyöräilijöi-
den ja esimerkiksi mopoilijoiden turva°li-
sen liikkumisen järje˜äminen voi vaikeut-
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taa etenkin autoilun sujuvuu˛a, si°lä leveät 
autotiet ja suuret liikennevir˙at ovat usein 
kävelyn ja po°kupyöräilyn kehi˛ämisen es-
teenä.525 Ongelma uhkaa vain kasvaa, koska 
jalanku°ku- ja pyörätei°lä ku°kuvälineet ja 
ku°kumuodot entise˜ään eriytyvät muiden 
muassa sähköpyörien sekä potku- ja skeit-
tilautojen yleistyessä. Yhdyskuntasuunnit-
telussa kevyen liikenteen väylät jäivät vuo-
sikymmeniksi sivuosaan. 

Sattuvaa on, että aivan kuten Suomi 
oli autoilussa Ruotsia vaara°lisempi maa 
ˆˇ�˘-luvu°la, vuosituhannen vaihteessa 
po°kupyöräilijän kuolemanriski oli Suo-
messa kaksinkertainen Ruotsiin ver˙a˛u-
na.526 Vuonna �˘ˆ� kuolemaan johtanei-
ta kävely- että pyöräilyonnettomuuksia 
tapahtui asukaslukuun suhteutettuna 
Suomessa ede°leen enemmän kuin Ruot-
sissa.527 Liikennesuori˛eeseen eli ku°kemi-
sen määrään ver˙a˛una jalanku°kijoiden 
liikennekuolemia tapahtui Suomessa vuo-
sien �˘˘ˇ ja �˘ˆ� väli°lä keskimäärin ˆ� ja 
po°kupyöräilijöiden kuolemia ˆ� jokaista 
ˆ ̆ ˘˘:ta miljoonaa henkilökilometriä koh-
den. Ruotsissa vastaavat luvut olivat ˆ� ja 
yhdeksän.528 Jalankulussa ero on lähe°lä ti-
lastojen virhemarginaaleja. 

Pyöräilijöiden turva°lisuus on silti pa-
rantunut myös Suomessa ˆˇˇ˘-luvulta 
a°kaen. Jalanku°kijoiden onnettomuuk-
sissa loukkaantuneiden ja menehtynei-
den määrät kasvoivat ˆˇ�˘-luvun a°kuun 
saakka, minkä jä°keen ne ovat vähentyneet 

merki˛ävästi.529 Suomessa suurin osa ke-
vyen liikenteen onne˛omuuksista tapah-
tuu taajamissa. Kuitenkin pyöräilijöiden 
kuolemaan johtaneista onne˛omuuksista 
suurin osa on tapahtunut taajamien u°ko-
puole°la, missä onne˛omuudet ovat usein 
vakavia.530 

Po°kupyöräonne˛omuuksien tode°liset 
määrät ovat paljon suuremmat kuin vi-
ra°liset tilastot osoi˛avat. Tämä käy ilmi 
vuonna �˘ˆ� ju°kaistusta Noora Airaksisen 
väitöskirjasta, jossa analysoitiin Pohjois-Ky-
men sairaalan tapaturma-aineistoa. Sai-
raala-aineistossa tilastoitujen tapaturmien 
määrä oli nelinkertainen Tilastokeskuksen 
tilastoihin ver˙a˛una. Sairaalassa tilastoi-
duista �ˆ� po°kupyöräilytapaturmasta neljä 
viide˜ä ( �ˆ %) oli se°laisia, missä pyöräilijä 
kaatui yksin. Se osaltaan seli˛ää eroa polii-
sin tietoihin perustuvan vira°lisen tilastoon 
ja sairaalan hoitotilaston väli°lä.531 

Jalanku°kijoiden vakavista onnetto-
muuksista merki˛ävä osa tapahtuu ajora-
taa ylite˛äessä – vieläpä suojatie°lä. Suo-
messa on paljon suojateitä esimerkiksi 
Ruotsiin ja Tanskaan ver˙a˛una. Henkilö-
vahinkoihin johtaneita tilastoituja onnet-
tomuuksia suojatei°lä oli Suomessa vuosina 
�˘ˆ˘–�˘ˆ� yli ˆ �˘˘, kun vastaavasti niin 
Ruotsissa kuin Tanskassa onne˛omuuk-
sia oli vähemmän kuin ˆ ̂ ˘˘.532 Tilastojen 
tu°kinta ei ole yksiseli˛eistä, mu˛a koska 
ero on suuri, on ilmeistä, e˛ä Suomessa 
autoilijat kunnioi˛avat jalanku°kijan oi-
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KUVIO 25 Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet ja kuolleet jalankulkijat ja polkupyöräilijät 1950–2019 
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TAULUKKO 5 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet jalankulkijat Suomessa 2003–2019 

Suojatiellä Muualla 

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet 

2003 12 318 43 312 

2005 14 281 26 262 

2007 15 254 26 234 

2009 7 263 21 211 

2011 18 294 17 227 

2013 12 264 19 161 

2015 9 256 19 155 

2017 7 214 17 119 

2019* 1 242 10 114 
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keu˛a selvästi heikommin kuin monissa 
länsimaissa. 

Tieliikennelaki vuodelta ˆˇ�ˆ sääti suoja-
tie˜ä. Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kul-
je˛ajan tuli ajaa se°laise°la nopeude°la, e˛ä 
hän pystyy tarvi˛aessa pysähtymään ennen 
suojatietä. Kulje˛ajan tulee antaa e˜eetön 
ku°ku suojatie°lä oleva°le tai si°le astuva°le 
jalanku°kija°le.533 Lain periaate muu˛ui sa-
man tien kilpailuksi siitä, kumpi, autoilija 
vai jalanku°kija, ehtii käy˛ää oikeu˛aan en-
sin. Liikennevalvonnassakin tä°lä kilpailu°le 
anne˛iin hiljainen hyväksyntä. 

Kevyen liikenteen turva°lisuu˛a voidaan 
parantaa myös joukkoliikenteen kehi˛ä-
mise°lä. Siihen kuuluu pysäkkien sijoi˛a-
minen ja kulun järje˜äminen pysäkei°le.534 

Suojateiden lisäksi jalanku°kijoiden turval-
lisuu˛a on pyri˛y parantamaan moni°la 
mui°la keinoin, kuten rajoi˛avi°la suojakai-
tei°la. Eri selvitykset vii˛aavat siihen, e˛ä 
suojakaiteiden merkitys on kyseenalainen. 
Kuvi˛ee°linenkin askeleiden ja ajan sääs-
tö painavat vaakakupissa usein enemmän 
kuin riski. Suojakaitein aidatui°la tei°lä au-
toilijat helposti myös nostavat ajonopeu˛a, 
si°lä jalanku°kijaan törmäämisen riski vai-
ku˛aa pienemmältä. Lontoossa selvite˛iin 
vuonna ˆˇ��, e˛ä suojakaitei°la ei o°lut ti-
lasto°lisesti merki˛ävää vaikutusta onnet-
tomuuksiin.535 

Älyteknologiasta on hae˛u apua kevyen 
liikenteen turva°lisuuden parantamiseksi. 
Teknologian tutkimuskeskus V� on ke-

hi˛änyt älyheijastimen prototyypin, joka 
voi kommunikoida autojen ja liikenneva-
lojen kanssa, vi°kkua huono°la sää°lä tai pi-
meä°lä vaara°lisessa risteyksessä sekä va-
roi˛aa kääntyvää ajoneuvoa risteysaluee°la 
olevasta jalanku°kijasta. Tä°laise°la lai˛eel-
la pyöräilijät voisivat saada liikennevalojen 
vihreän aa°lon, ja ro°laa˛oriin asenne˛u-
na se voisi liikennevalojen kanssa kommu-
nikoiden pidentää suojatien ylitysaikaa.536 

Älyteknologiaa voi soveltaa perinteisiin 
turvavarusteisiin, kuten heijastimiin, pyö-
räilykypäriin tai vaikkapa liukue˜eisiin. 
Älyteknologian soveltaminen jalanku°ki-
joiden ja pyöräilijöiden varusteissa tu°lee 
kokeiltavaksi �˘�˘-luvu°la. 

Heijastimen käyttö on kirjattu lakiin 
vuode˜a ˆˇ��, jo°loin vuonna ˆˇ�ˆ säädet-
ty tieliikennelaki tuli voimaan. Heijastimen 
käy˛öä ede°lyte˛iin vuode˜a �˘˘� a°kaen 
valaistui°lakin tiealuei°la. Kyse on suosi˛a-
vasta säännökse˜ä eli sen rikkomise˜a ei 
ole seurannut rangaistusta. Uuden tielii-
kennelain luonnoksessa kyseistä pykälää 
ei o°lut, mikä ajoi Liikenneturvan eri lin-
joi°le ha°lituksen kanssa. Liikenneturva ke-
hui vanhaa heijastime˜a sääde˛yä pykälää 
”maailman parhaaksi heijastinlaiksi”. Hei-
jastin on per˛eliläisen maanviljelijän Arvi 
Lehden keksintö ˆˇ˘˘-luvun puolivälistä. 
Arvi Lehden poika Taisto Lehti jalosti ja 
markkinoi isänsä keksinnön koko kansan 
tuo˛eeksi ˆˇ�˘-luvu°la. Liikenne- ja vies-
tintäministeriö perusteli heijastinsäännök-

254 



 
 

 

�
 
 
 

 

   
 

 
 

 
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
  
 

 

sen – kuten pyöräilykypäräsäännöksenkin 
– poistamista si°lä, e˛ä näiden varusteiden 
käy˛öön voidaan kannustaa tehokkaam-
mi°la menetelmi°lä.537 Liikenneturva sai 
kuitenkin tahtonsa läpi. Uusi tieliikennela-
ki (�˘ˆ ) sisältää ede°leen heijastimen käyt-
tösuosituksen. Kuin sa˛umalta joulukuussa 
�˘ˆ� Auto- ja liikennegaalassa Helsingissä 
jalanku°kijan heijastin pa°ki˛iin vuosisadan 
merki˛ävimmästä liikenneteosta.538 

Vaikka autot ja tiet ovat turva°lisempia 
kuin ennen, syntyy liikenteeseen uusia ris-
kejä, kun yhteiskunta ja teknologia muut-
tuvat. Autojen nopeuden kasvu on syönyt 
osan turva°lisuusratkaisui°la saavutetuis-
ta eduista. Jalanku°ku- ja po°kupyörätei°lä 
liikenne on muu˛umassa vielä enemmän, 
kun sähköpo°kupyörät ja jopa sähköpot-
kulaudat ja tasapainoskoo˛erit a°koivat 
hitaasti yleistyä Suomessakin �˘ˆ˘-luvun 
lopussa. Sähköpo°kupyörät yleistyivät Ja-
panissa ˆˇ�˘-luvun alussa, mu˛a niin tek-
nologian puu˛eet kuin korkea hinta rajoit-
tivat niiden suosiota �˘˘˘-luvun a°kuun 
saakka. Tämän jä°keen kasvu on o°lut rä-
jähdysmäistä. Vuosikymmenessä niitä myy-
tiin yli ˆ�˘ miljoonaa kap�ale˛a. Kiinassa 
huolestu˛iin sähköpo°kupyöräilijöiden ja 
muiden tienkäy˛äjien vauhtieroista. Kii-
nassa sähköpo°kupyörät käy˛ävät samaa 
infrastruktuuria po°kupyöräilijöiden kans-
sa, mu˛a sähkö°lä vauhti voi o°la puolta no-
peampi. Uudet ku°kuvälineet on halu˛u 
o˛aa nopeasti sääntelyn piiriin eri maissa. 

Yhdysva°loissa sähköpo°kupyörien nopeus 
pe°kkää sähkövoimaa käy˛äen on raja˛u 
�� kilometriin tunnissa.539 

Ho°lannissa, missä lähes joka kolmas uu-
sista po°kupyöristä on sähköpyörä, uuden 
liikkumismuodon suosio on lisännyt var-
sinkin iäkkäämpien ajajien onne˛omuuk-
sia. Vuonna �˘ˆ� Ho°lannissa liikenneon-
ne˛omuuksissa kuoli �˘� po°kupyöräilijää, 
mikä oli ensimmäistä kertaa enemmän kuin 
autoilijoita (�˘ˆ). Neljännes menehtyneis-
tä oli sähköpyöräilijöitä. Kolme neljäsosaa 
kuo°leista sähköpyöräilijöistä oli yli ��-vuo-
tiaita miehiä. Syinä onne˛omuuksiin oli-
vat huonojen tienpintojen lisäksi vankka 
usko omiin ajotaitoihin yhdiste˛ynä vai-
keuksiin nousta ja laskeutua sähköpyörän 
satulasta. Sähköpo°kupyörät ovat tava°li-
sia painavampia, mikä saa˛aa y°lä˛ää iäk-
käämmät käy˛äjät. Ho°lannin pyöräilylii˛o 
Fietersbond on vaatinut ha°litukselta rahaa 
sähköpo°kupyöräkoulutukseen. Liikenne-
turva°lisuusviranomaiset puole˜aan kai-
paavat po°kupyöräkaistojen leventämistä, 
mikä vastaisi sähköpo°kupyöräilyn kasvua 
ja ylipäänsä pyöräilyn suosiota. Ho°lannissa 
myytiin �ˇ� ̆ ˘˘ sähköpo°kupyörää vuon-
na �˘ˆ�.540 Suomessa myytiin tuo°loin a°le 
ˆ˘ ̆ ˘˘ sähköpo°kupyörää. 

Sähköpo°kupyörien suhteen liikenne-
turva°lisuudessa o°laan tava°laan samassa 
tilanteessa kuin autoilun nopeasti yleisty-
essä. Ongelman aiheu˛ajakin on sama ryh-
mä: jotkut miehet. 
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Hirvivaaramerkkejä oli vuonna 2016 Suomen maanteillä 4587 kappaletta. Merkkejä laitetaan vain paikkoihin, joissa vaara on todellinen. 

HIRVIKOLARIT METSIEN 
MAAN TIELIIKENTEESSÄ 

Vuonna �˘ˆ� maantei°lä tapahtui ˆ ˆ� 
hirvionne˛omuu˛a. Hirvionne˛omuuk-
sien laskenna°liset kustannukset yhteiskun-
na°le olivat �� miljoonaa euroa. Lisäksi ti-
lastoituja peuraonne˛omuuksia tapahtui 
maantei°lä vuonna �˘ˆ� noin � �˘˘. Peura-
onne˛omuuksia ei enää seuraavana vuonna 
tilastoitu. Poliisiha°litus linjasi syyskuussa 

�˘ˆ�, e˛ä poliisi käy peuraonne˛omuus-
paika°la ainoastaan siinä tapauksessa, e˛ä 
onne˛omuus on vaatinut henkilövahinkoja 
tai olosuhteet muutoin ede°ly˛ävät virka-
va°lan läsnäoloa.541 

Metsät ja luonto aiheu˛avat omat haas-
teensa liikenneturva°lisuude°le. Yleisradion 
uutisten mukaan vuonna �˘ˆ� Suomessa oli 
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� ��� hirvivaaramerkkiä. Uusia tapoja va-
roi˛aa hirvistä kehite°lään koko ajan. Va-
roitusmerkkejä on maala˛u teihin, mu˛a 
ne tode˛iin moo˛oripyöräilijöi°le liukkaik-
si. Sitä paitsi tiemaalaukset kuluvat nope-
asti. Myös hirvien liikkumista ohjaavaa 
hirvinauhaa on kokeiltu.542 Yksi epäonnis-
tuneista kokeista oli hirvien karko˛aminen 
teiltä sudenvirtsa°la. A°kuun lupaavalta vai-
ku˛anut kokeilu kaatui Hämeen tiepiirissä 
siihen, e˛ä hirvet to˛uivat nopeasti virt-
san hajuun. Uu˛a teknologiaa edustavat 
puole˜aan telematiikkaan lii˛yvät hirvi-
varoitusjärje˜elmät. Perintee°lisesti hirvi-
vahinkoja pyritään e˜ämään liikenteessä 
riista-aidoin sekä riistaeläimi°le rakenne-
tui°la si°loi°la ja alikului°la. Vuonna �˘˘� 
Suomen maanteistä noin �˘˘ kilometriä 
oli riista-aida˛ua.543 

ˆˇˇ˘-luku oli hirvikolarien kannalta 
synkkää aikaa. Hirvikolarien määrä kasvoi 
tasaisesti vuoteen �˘˘ˆ, jo°loin hirvionnet-
tomuuksia sa˛ui maantei°lä ennätysmäärä, 
� ̆ �� . Syynä oli se, kuten liikenneministe-
riön tutkimusraportissa si˛en selvite˛iin, 
e˛ä kolarien määrä riip�ui paljon hirvi-
en määrästä ja tätä yhtey˛ä aliarvioitiin. 
ˆˇ�˘-luvun varovaisen metsästyksen seu-
rauksena hirvikanta kasvoi ja oli huipus-
saan ˆˇ�˘-luvun tai˛eessa. Johtopäätökse-
nä tode˛iin, e˛ä liikennemäärien kasvaessa 
hirvien määrää on vähenne˛ävä. Raportissa 
esite˛iin niin ikään, e˛ä hirvien määrää on 
vähenne˛ävä vähemmänkin liikennöidyil-

lä seudui°la, mikäli kolarimäärät halutaan 
pitää a°haisina.544 Onne˛omuuksien mää-
rä lähti vuoden �˘˘ˆ jä°keen laskuun aina 
vuoteen �˘ˆˆ saakka, jo°loin maantei°lä ta-
pahtui ˆ ̂ ˇ� hirvionne˛omuu˛a.545 

Maantiede vaatii paljon myös talviselta 
tiepidolta. Sotiin asti teiden ympärivuoti-
sen aukipitämisen tavoi˛eena oli turvata 
eritoten linja-autoliikenne sekä posti- ja 
elintarvikekuljetukset maan eri ko°kkiin. 
ˆˇ�˘-luvu°la tavoite˛a noste˛iin. Vuoden 
ˆˇ�� tielaki määräsi kaikki maantiet pidet-
täväksi talvisinkin moo˛oriajoneuvoi°la 
liikennöitävässä kunnossa. Kaikki yleiset 
tiet määrä˛iin auki pide˛äväksi asetuksel-
la vuonna ˆˇ��. Samaan aikaan vahvistui 
ajatus, e˛ä talvisen autoilun tuli o°la paitsi 
mahdo°lista myös turva°lista. Hiekoitusko-
neet tulivat käy˛öön ˆˇ�˘-luvu°la ja korva-
sivat hiekkaa lavalta lapioivan työmiehen 
seuraava°la vuosikymmene°lä. Hiekan kiin-
ni˛ymistä paranne˛iin Kanadan ma°lin 
mukaan lisäämä°lä siihen suolaa. Autoi-
lijat suhtautuivat suolaukseen aluksi kiel-
teisesti, ja suolaukse˜a seuranneen teiden 
sohjoontumisen usko˛iin heikentävän lii-
kenneturva°lisuu˛a. ˆˇ�˘-luvu°la teo°liseen 
tuotantoon tu°leet nastarenkaat puole˜aan 
ote˛iin innokkaasti vastaan, kuten asiaa 
tutkinut Mauno Hänninen kirjoi˛aa. Nas-
tarenkaat kuitenkin lisäsivät teiden pää°lys-
teiden kulumista. Vuonna ˆˇ�ˆ annetu°la 
määräykse°lä nastojen käy˛ö kie°le˛iin va-
pun ja lokakuun lopun välisenä aikana.546 
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Aurinkoenergialla toimiva valaistu linjamerkki Helsingin edustalla Särkän saarella. 

MERILIIKENTEEN HARVAT MUTTA 
VAKAVAT ONNETTOMUUDET 

Meriliikenteen järje˜elmät kansainvälis-
tyivät ja yhtenäistyivät nopeasti ˆˇ˘˘-luvun 
jä°kipuole°la. Kansainvälisen yhteistyö on 
paino˛unut kahteen teemaan. Toinen on 
merenkulun turva°lisuusmääräysten kehit-
täminen ja toinen merenkulun ympäristö-
hai˛ojen ehkäisy. Meriturva°lisuu˛a koske-
via kansainvälisiä sopimuksia on kertynyt 
satoja.547 Merenkulussa onnettomuudet 

ovat o°leet suhtee°lisen harvinaisia mu˛a 
pahimmi°laan hyvin suuria ja vakavia. 

Kansainvälinen viitoitusjärje˜elmä luo-
tiin ˆˇ�˘-luvu°la. Vuonna ˆˇ�˘ tehty ja 
vuonna ˆˇ�� uusi˛u sopimus ihmishengen 
turvaamise˜a mere°lä (SOLAS) tuli lisäyk-
sineen ja muutoksineen voimaan Suomessa 
vuonna ˆˇ�ˆ. Sopimuksen seurauksena piti 
antaa uusi asetus alusten katsastamise˜a. 

258 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Kansainvälinen valvonta tehostui vuonna 
ˆˇ��, kun ˆ� länsimaata solmi Pariisissa 
niin kutsutun yhteisymmär˙yspöytäkirjan. 
Se oikeu˛i ja velvoi˛i kansa°lisia merenkul-
kuviranomaisia tarkastamaan u°komaisia 
aluksia. Tä°laisi°la kansainvälisi°lä järjes-
telyi°lä on sodi˛u myös sitä vastaan, e˛ä 
laivojen rekisteröinti niin sano˛uihin hal-
palip�umaihin eli mukavuuslip�ulaivaksi 
uhkaisi merenkulun turva°lisuu˛a.548 

Suomen rannikoiden maantiede on suu-
ri syy siihen, e˛ä Suomi nousi ˆˇ˘˘-luvun 
lopu°la merenkulun turvalai˛eissa maail-
man kärkimaiden joukkoon. Näin sanoo ta-
lous- ja merihistorioitsija Yrjö Kaukiainen. 
Matalat ja karikkoiset vedet sekä laajat saa-
ristot vaativat paljon väylien merkitsemi-
seltä. Haasteet ovat o°leet sitä suurempia, 
mitä syvemmä°lä uivi°le aluksi°le on tehty 
väyliä. Esimerkiksi valaistusta kehite˛iin 
o˛ama°la käy˛öön mere°lä eri˛äin hyvin 
näkyviä oranssivaloja. Vuonna ˆˇ�ˇ val-
mistuneen Helsingin Länsisataman väylä 
oli ensimmäinen, jo°le sytyte˛iin päiväva-
laistus. Linjamerkkien valot näkyivät hyvin 
aurinkoisenakin päivänä.549 

Öljynkuljetukset tankkerei°la aiheu˛i-
vat uudenlaisen uhan ympäristö°le. Ensim-
mäiset tankkerit olivat pääosin yksirunkoi-
sia ja huonokuntoisia. Navigointi tapahtui 
käsityönä kartan, kompassin, ke°lon, lokin, 
majakoiden ja radiosuuntimien avu°la. Me-
rikortit ja väylämerkinnät eivät o°leet aina 
täysin luote˛avia. Tutkat olivat laivoissa 

harvinaisia vielä ˆˇ�˘-luvu°la, joten huo-
noissakin olosuhteissa oli luote˛ava aistiha-
vaintoihin. Valtaosa onne˛omuuksista joh-
tui varoma˛omuude˜a ja erehdyksistä.550 

Ensimmäinen onne˛omuus, jossa raaka-
öljyä pääsi veteen, tapahtui vuonna ˆˇ�� 
eli vuosi Naantalin öljynjalostamon avaa-
misen ja raakaöljyn tuonnin aloi˛amisen 
jä°keen. Norjalainen M/T Siranda seilasi 
syyskuussa kari°le Lohmin eteläpuole°la 
matka°la jalostamo°le. Utön matalaa, ka-
peaa ja mutkikasta väylää oli syvenne˛y ja 
oikaistukin, kun sitä oli jatke˛u Turusta 
Naantaliin. Siitä huolima˛a väylä oli vai-
keaku°kuinen. Aluksi onne˛omuu˛a vähä-
teltiin ja arvioitiin, e˛ä veteen olisi päässyt 
vain muutamia tonneja raakaöljyä. Kun öl-
jyä levisi yli �˘ kilometrin päähän onnet-
tomuuspaikasta, kasvoivat arviot jopa �˘˘ 
tonniin. Mereen päässeen öljyn määrä°lä 
mita˛una se on Suomen suurimpia öljyon-
ne˛omuuksia.551 

Väylien parantaminen ei pe°kästään li-
sännyt turva°lisuu˛a vaan – paradoksaalis-
ta ky°lä – myös riskejä. Vaikka väylien, tur-
vajärje˜elmien, laivojen ja luotsitoiminnan 
parantaminen vähensi navigoinnin riske-
jä, parannukset kasva˛ivat laivojen kokoa 
ja lisäsivät öljynkuljetusten määrää, mikä 
söi turvajärje˜elmien etuja. Vuonna ˆˇ�˘ 
Suomen kaup�alaivaston suurin öljytank-
keri oli kantavuudeltaan noin �˘ ̆ ˘˘ tonnia 
kuo°lu˛a painoa (dwt), mu˛a vuosikym-
menen lopu°la suurin tankkeri oli kanta-
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vuudeltaan yli viisi kertaa suurempi, noin 
ˆˆ˘ ̆ ˘˘ tonnia kuo°lu˛a painoa.552 

Myös öljyntorjunnan keinot kehi˛yivät. 
Kun M/T Palva ajoi kari°le Utössä touko-
kuussa ˆˇ�ˇ, öljyntorjuntaa tehtiin moni°la 
keinoi°la. Öljyä eriste˛iin puomei°la ja sitä 
kerä˛iin rannoilta. Sitä pyri˛iin pol˛amaan, 
upo˛amaan sekä hajo˛amaan kemikaaleil-
la. Onne˛omuude˜a kärsineitä rantoja pes-
tiin. Työ eteni hitaasti. Suomessa ei vielä ol-
lut kunno°lista öljyntorjuntaorganisaatiota 
eikä paljon alan osaamistakaan. Saman vuo-
den joulukuussa Emäsalossa ajoi kari°le M/T 
Raphael. Si°loin onne˛omuuden puhdistus-
töitä johde˛iin ensimmäistä kertaa öljyntor-
junnan johtamisjärje˜elmän mukaan. M/T 
Palvan ja M/T Raphaelin onne˛omuudet 
vauhdittivat öljyntorjunnan käytäntöjen 
ja johtamisjärje˜elmän luomista, kirjoi˛a-
vat Itämeren öljyonne˛omuuksia tutkineet 
Simo Laakkonen ja An˛i Lehmuskoski.553 

Suomen meripelastustoimintaa koete°lut 
pahin matkustajalaivaonne˛omuus on mat-
kustaja-autolau˛a M/V Estonian up�oami-
nen myrskyssä �� .ˇ.ˆˇˇ� yö°lä hiukan ennen 
ke°lo kahta. Onne˛omuus vaati �� ihmisen 
hengen. Pelastuneita oli ˆ��, joista �� mie-
histön jäseniä. Onne˛omuustutkinnan lop-
puraportin ilmestyessä vuonna ˆˇˇ� heis-
tä oli yhä kateissa ��� henkeä. Laiva, joka 
purjehti Viron lipun a°la, lähti Ta°linnasta 
kohti Tukholmaa ede°lisenä iltana. Se up-
posi kansainvälisi°le vesi°le mu˛a Suomen 
meripelastusaluee°le. Onne˛omuustutkin-

takeskuksen mukaan ankarassa kelissä kul-
keneen aluksen keulavisiirin lukituslai˛eet 
pe˛ivät ja keulapor˛i irtosi, 

koska aaltojen iskuista aiheutuva kuorˆitus 
synny˛i a˙aa˙an momentin kannen saran-
oiden ˇäliin.554 

Tutkintaraportissa arvoste°laan sitä, e˛ä 
laivan nopeu˛a ei vähenne˛y ajoissa. Eva-
kuointia ruvettiin valmistelemaan liian 
myöhään ja se epäonnistui. Onne˛omuus 
johti useiden kansainvälisten säännösten 
tiukentamiseen. Vuotovakavuusvaatimuk-
set ja keulapor˛eja koskevat määräykset 
tiukentuivat. 

TASORISTEYKSET JA ITSEMURHAT 
RAIDELIIKENTEEN ONGELMANA 

Rautateiden saavu˛aessa Suomen eri alu-
eita ˆ�˘˘-luvun jä°kipuolisko°la uusi ku°ku-
peli aiheu˛i paitsi ihme˛elyä ja ihastelua 
myös pe°koa. Ensimmäisen veturin puksut-
taessa Savon-rataa Kuopioon vuonna ˆ��� 
monet kaupunkilaiset olivat sitä mieltä, 
e˛eivät mistään hinnasta lai˛aisi henke-
ään al˛iiksi moisessa lai˛eessa. Pelot nä-
kyivät myös kaunokirja°lisuudessa. Zacha-
rias Topeliuksen ”Mirabeu-tädissä” perheen 
äiti säikähti puoli tuntia Helsingistä lähdön 
jä°keen pahaenteistä kirskuntaa ja vauhdin 
hidastumista. Juna ei kuitenkaan rikkoutu-
nut, vaan saapui Tikkurilan asema°le. Juha-
ni Ahon ”Rautatiessä” matkalaisia puoles-
taan hirvi˛i kiihtyvä vauhti, kun maisemat 
a°koivat vilistä silmissä.555 
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Tasoristeykset eivät ole paljoakaan 
muuttuneet vuosien saatossa. 
Valo- ja äänivaroituslaitosten 
tilalle ovat tulleet puomilaitokset. 
Silti tällä hetkellä 2000 valtion 
rataverkon tasoristeystä on ilman 
minkäänlaista turvalaitetta. 

Junanlähettäjä Sipilä 
asetinlaitetaulun ääressä 
Järvenpään rautatieasemalla 1961. 
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Junien vauhti ei vielä tuo°loin o°lut päätä 
huimaavaa myöhempien aikojen mi˛areil-
la. Vuonna ˆ�ˇ� Helsingistä Tamperee°le ja 
Pietariin aje˛aessa keskinopeus sai o°la ke-
säisin �� ja talvisin �˘ kilometriä tunnissa. 
Oulun-, Savon- ja Karjalan-rada°la sa°li-
tut keskinopeudet olivat ��–�� kilometriä 
tunnissa kesä°lä ja �˘ kilometriä tunnissa 
talve°la. Onne˛omuudet eivät silti o°leet 
tava˛omia. Ensimmäinen ihmishenki me-
nete˛iin raitei°la vuonna ˆ���, ja ensim-
mäinen junien yhteentörmäys tapahtui vii-
si vuo˛a myöhemmin. Rauhan ajan pahin 
rautatieonne˛omuus tapahtui ˆ�.�.ˆˇ�� 
nykyisin Hämeenlinnaan kuuluvassa Kuu-
rilassa. Moo˛oripikajunan ja höyryvetu-
rin vetämän matkustajajunan törmäykses-
sä menehtyi �� ihmistä. Erehdyksen vuoksi 
junat olivat ajautuneet ku°kemaan vastak-
kain yksiraiteise°le rada°le. Vaikka virhe 
huoma˛iin me°kein heti, mitään ei o°lut 
tehtävissä, koska viestintäyhtey˛ä liiken-
teenohjauksen ja junan väli°lä ei o°lut.556 

Kuurilan onne˛omuuden jä°keen veturit 
varuste˛iin radiopuhelimin. Vuonna ˆˇ�� 
saatiin käy˛öön Saloran valmistama vetu-
riradio. Seuraava merki˛ävä kehitysaskel 
oli siirtyminen euroop�alaiseen GSM-R-
järjestelmään, suomalaisittain RAILIin, 
vuodesta �˘˘� lähtien.557 RAILIn kor-
vaaminen a°koi, kun siirtyminen uuteen 
VIRVE-verkkoon käynniste˛iin syksyl-
lä �˘ˆ�. Viranomaisverkko Virvessä otet-
tiin käy˛öön myös älypuhelinteknologiaa. 

Puheviestinnässä voidaan VIRVEn lisäksi 
käy˛ää Android -käy˛öjärje˜elmä°lä va-
ruste˛uja puhelimia kirjautumista helpot-
tavan RAPLI-sove°luksen avu°la.558 

Turva°lisuuden kannalta tärkeä muutos 
oli sekin, e˛ä vuode˜a ˆˇ�� a°koivat säh-
köiset releasetinlai˛eet yleistyä. Niiden an-
siosta vaihteita ja opastimia voitiin säätää 
yhde˜ä paikasta. Aiemmin raideliikennet-
tä ohja˛iin käsivoimin kampi- ja kampiase-
tinlai˛ei°la. Raideliikenteen kulunvalvon-
ta automatisoitiin vuosituhannen vaihteen 
molemmin puolin. Ensin niin tehtiin Ran-
tarada°la Kirkkonummen ja Turun väli°lä 
vuonna ˆˇˇ�. Käytössä o°lut rataverkko oli 
kokonaan automatisoidun kulunvalvonnan 
piirissä jo vuosikymmenen kulu˛ua. Vaka-
va onne˛omuus �. maaliskuuta ˆˇˇ� vauh-
di˛i automaa˛ista kulunvalvontaa. Turusta 
Pieksämäen kau˛a Joensuuhun matkannut 
pikajuna ajoi Jyväskylän asema°la vaihtee-
seen jopa kaksi kertaa sa°li˛ua kovempaa. 
Veturinkulje˛aja oli ilmeisesti lukenut vää-
rin hilja˛ain uudiste˛uja opastimia. Rata-
piha°la juna suistui raiteilta, veturi törmäsi 
siltatolp�aan ja kaksi ensimmäistä vaunua 
kierähtivät ympäri. Veturinkulje˛aja ja yh-
deksän etummaisista vaunuista pudonnu˛a 
ja vaunujen a°le jääny˛ä matkustajaa kuo-
livat.559 

Useimpia onnettomuuksia tapahtuu 
kuitenkin tasoristeyksissä. Tasoristeysten 
määrää on vähenne˛y ˆˇ�˘-luvulta lähtien, 
mu˛a niitä on �˘�˘-luvu°le tultaessa yhä 
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TAULUKKO 6 
Rautatieonnettomuuksissa kuolleet 1960–2018 

Vuosi Kuolleet 
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Oheinen juliste vuodelta 1971 on vielä tänäkin päivänä täysin 
ajantasaista rautatieturvallisuusviestintää. Junat ja radan 
sähkölaitteet muodostavat hengenvaaran rautatiealueella 
liikkuville luvattomille kulkijoille. 

noin � �˘˘.560 Tasoristeysonnettomuuk-
sia on tapahtunut vuosi˛ain �˘–�˘ myös 
�˘˘˘-luvu°la. Valtaosa tasoristeyksistä on 
vartioima˛omia eli niissä ei ole puomeja 
eikä valo-ohjausta. Raideliikenteen turval-
lisuuden tila Suomessa on Euroopan keski-
tasoa, mu˛a tasoristeysonne˛omuuksia on 
suhtee°lisen paljon.561 

Tasoristeysten lisäksi myös muu radan 
yli˛äminen tai rada°la ku°keminen aihe-

u˛aa onne˛omuuksia. Eläimiäkin jää juni-
en a°le. Vaikein ongelma on luvaton rada°la 
tai radan yli ku°ku sekä itsemurhat. VR:ssä 
on joskus katso˛u, e˛ä tä°laiset ongelmat 
johtuvat rautateistä riip�uma˛omista syis-
tä eivätkä kuulu rautatieonne˛omuuksien 
tilastoihin.562 Näkökohta periytyy ajalta, 
jo°loin rautatie- ja maantieliikenne˛ä hal-
linnoivat eri°lisvirastot kilpailivat poliitik-
kojen suosiosta ja yleisön mielikuvista. Lii-
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kenteen sujuvuus ja yhteistoiminta ei o°lut 
avainasia, kun oli puoluste˛ava jompaa-
kumpaa liikennemuotoa. 

On luultavaa, e˛ä taha°linen junan a°le 
jääminen on hyvin vaikea e˜ää mi°lään tur-
vajärje˜elyi°lä. Sen sijaan rada°la kulussa ja 
tasoristeysonne˛omuuksissa mahdo°lisuu-
det ovat paremmat. Jo ˆˇ�˘-luvu°la arvos-
teltiin sitä, e˛ä Valtionrautatiet ei kiinnitä 
tarpeeksi huomiota tasoristeysten ja radal-
la luva˛omasti liikkuvien turva°lisuuteen, 
vaan jä˛ää asian ku°kijoiden vastuu°le. Ta-
soristeysten muu˛aminen valvotuksi tai ta-
soristeysten poistaminen on yksinkertais-
ta, mu˛a se vaatii inve˜ointeja. Niin ikään 
ratojen aitaaminen pääkaupunkiseudu°la 
ja taajama-aluei°la on yksinkertainen kei-
no, mu˛a sekin maksaa. Tä°laisia keinoja 
on enenevässä määrin käyte˛y, mu˛a itse-
murhia nämäkään toimet eivät e˜ä.563 

Itsemurhia kenties lukuun ottamatta 
rautatieonne˛omuuksissa menehtyneiden 
määrä on ˆˇ�˘-luvulta a°kaen vähenty-
nyt. VR ei ole laskenut itsemurhia onnet-
tomuustilastoihin vuoden ˆˇ �� jä°keen. 
Vuosi˛ain raitei°la tapahtuu noin �˘ itse-
murhaa ja noin �˘ prosen˛ia kaikista rai-
dekuolemista on itsemurhia, arvioivat Tek-
nologisen tutkimuskeskus V�:n tutkijat 
Anne Si°la ja Veli-Pekka Ka°lberg artikke-
lissaan vuonna �˘ˆ�. Traÿcomin kevää°lä 
�˘ˆˇ ju°kaiseman tutkimuksen mukaan 
Suomen rautatei°lä tapahtui vuosien �˘˘� 
ja �˘ˆ� väli°lä �˘ˇ itsemurhaa.564 

Rautatieonne˛omuuksissa kuo°leiden 
määrä mukaili tieliikenteessä menehty-
neiden määrää ˆˇ�˘-luvun a°kuun saakka. 
Sen jä°keen rautatieonne˛omuuksissa kuol-
leiden määrä on laskenut enemmän kuin 
tieliikenteessä.565 Raideliikenteen turval-
lisuu˛a lisäävät oma ku°kuväylä, erityiset 
tekniset turvajärje˜elmät, tasoristeysten 
väheneminen sekä tiukkojen määräysten ja 
valvonnan mukaan tapahtuva liikennöinti. 
Autoilija°la on suurempi vapaus pää˛ää ris-
keistään – ja myös siitä, miten uhkaa mui-
den turva°lisuu˛a. 

Myös junakaluston muutokset ovat 
parantaneet junamatkan turva°lisuu˛a. 
Vuosituhannen vaihteessa ote˛iin käyt-
töön vaunujen keskuslukitus. Suurin osa 
junamatkustajien kuolemista on tapahtu-
nut, kun matkustaja putoaa liikkuvasta ju-
nasta, nousee junaan tai lähtee junasta.566 

Vanhojen, puisten junanvaunujen korvaa-
minen teräksisi°lä vaunui°la ˆˇ�˘-luvu°la 
paransi niin ikään turva°lisuu˛a kahde°la 
tava°la. Törmäykset olivat vähemmän vaa-
ra°lisia, vaikka tä°laisten seikkojen tuomaa 
etua vähensi vauhdin kasvu ja liikenteen 
lisääntyminen. Käytännö°linen seikka oli 
se, e˛ä uusissa vaunuissa portaat olivat si-
säpuole°la toisin kuin vanhoissa vaunuis-
sa, joissa ne olivat ovien u°kopuole°la. Hyp-
pääminen liikkuvaan junaan tai siitä pois 
pyri˛iin e˜ämään jo siis ennen kuin vau-
nujen keskuslukitus tuli käy˛öön. 
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Finnairin henkilökunta esittelee McDonnell Douglas DC-8-62CF:n inertia-suunnistusjärjestelmän käyttöliittymää v. 1969. 

ILMAILUN TURVALLISUUS: 
LENTOPELOSTA MIEHITTÄMÄTTÖMÄN 
ILMAILUN HAASTEISIIN 

On arvioitu, e˛ä seitsemän prosen˛ia ih-
misistä ei suostu matkustamaan lentoko-
nee°la. Matkustamoon uskaltavista viiden-
nes kärsii lennon aikana jonkinasteisista 
pe°ko-oireista.567 Lentoturva°lisuus on kil-
pailukeino lentoyhtiö°le, totesi Finnairin 
entinen pääjohtaja An˛i Potila.568 Finnair 
on maailman turva°lisimpia lentoyhtiöi-
tä, mu˛a si°le sa˛ui kaksi pahaa onne˛o-
muu˛a ˆˇ�˘-luvun alussa. Tuo°loin yhtiö 

toimi vielä Aero -nimisenä. Ensimmäinen 
suuri onne˛omuus oli kuitenkin välirau-
han aikana kesäkuussa ˆˇ�˘, jo°loin neu-
vostolii˛olaiset pommikoneet ampuivat 
alas Ta°linnasta Helsinkiin matka°la o°leen 
Aeron koneen. Koneen syöksyssä kuoli yh-
deksän ihmistä, muiden muassa saksalaisia 
liikemiehiä sekä u°komaisia diplomaa˛e-
ja. Koneen pudo˛amisen syyksi on epäilty 
koneen kulje˛amaa diplomaa˛ipostia tai 
todennäköisempänä Neuvostoliiton y°lä-
pitämää Baltian saartoa. Talvisota oli vasta 
pää˛ynyt, eikä Suomen ha°litus uskaltanut 
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prote˜oida Neuvostoliiton karkeaa louk-
kausta siviili-ilmailua vastaan. Asian todel-
lista laitaa ei ker˙o˛u vuosikymmeniin.569 

Vuonna ˆˇ�ˆ Kruunupyyn eli nykyisen 
Kokkola-Pietarsaaren kentältä lähtenyt 
DC-�-kone syöksyi maahan Koivulahdes-
sa lähe°lä Vaasaa. Onne˛omuudessa me-
nehtyi �� matkustajaa ja kolmihenkinen 
miehistö. Koneen kaksi lentäjää olivat hu-
malassa. Kapteeni oli saanut aiemmin kak-
si varoitusta. Toinen varoitus oli anne˛u 
lentolupakirjan pan˛aamise˜a. Molem-
mat olivat entisiä sotilaslentäjiä.570 Toi-
nen ˆˇ�˘-luvun pahasta onne˛omuudes-
ta sa˛ui reilu kaksi vuo˛a myöhemmin, 
kun DC-�-ma°linen kone putosi maahan 
Maarianhaminan kentän lähistö°lä. Tur-
massa menehtyi �� ihmistä. Tä°läkin ker-
taa onne˛omuuden syynä oli inhimi°linen 
virhe.571 Koivulahden ja Maarianhaminan 
onne˛omuudet olivat vedenjakaja, joka 
muovasi suomalaisen lentokul˛uurin ny-
kyiseen muotoonsa, sanoo Maarianhami-
nan onne˛omuude˜a kirjoi˛anut Pekka 
Nykänen.572 Näin lienee, mu˛a ilmailun 
turva°lisuuteen vaiku˛ivat yhä enemmän 
kansainvälisen yhteistyön myötä syntyneet 
säädökset ja toimintatavat. 

Ilmailuliikenne on liikkumisen muodois-
ta tunnusomaisimmin globaali. Turval-
lisuustavoi˛eet kuvataan Kansainvälisen 
siviili-ilmailujärje˜ön ICAO:n turva°li-
suussuunnitelmassa GASPissa. Euroopas-
sa tavoi˛eet tuodaan käytäntöön Euroopan 

ilmailun turva°lisuusohjelmassa ja suunni-
telmassa. Ensin mainittua ha°linnoi Eu-
roopan unionin komissio ja jä°kimmäistä 
Euroopan lentoturva°lisuusvirasto EASA. 
Kansa°lise°la taso°la Suomessa turva°lisuu-
denha°linnan globaalia ketjua toteutetaan 
Liikenne- ja viestintävirasto Traÿcomin 
ha°linnoima°la Suomen ilmailun turva°li-
suusohjelma°la (FPAS).573 

Ter˙ori-iskut Yhdysva°loissa ˆˆ.ˇ.�˘˘ˆ 
vaikuttivat ilmailuun koko maailmassa. 
Turvamääräykset tiukentuivat lennoi°la ja 
lentokenti°lä. Moni°le lapsuuden lomalen-
noilta tutut vierailut ohjaamossa lop�uivat, 
kun lentokoneen ohjaamon ja matkusta-
mon väliset turvaovet pantiin kiinni. Mat-
kustamohenkilökunnan työstä kertovassa 
teoksessa ”Taivas mikä työpaikka!” harmi-
te°laan, kuinka ennen tunnelma°liset, jopa 
yle°liset, lentokentät ovat muu˛uneet. Tus-
kastuneet matkustajat jono˛avat turvatar-
kastukseen, 

keräilevät jälkihi°i otsas�a muovi°aukalois-
ta minig˜ip-pus�ukoita, ˘öitä, pa�eja, po�e-
ja ja puhelimia.574 

Kansainvälinen ter˙orismi lentoliiken-
ne˛ä vastaan, myös lentokonekaap�auk-
set, a°koi jo ˆˇ�˘-luvu°la Palestiinan vapau-
tuksen kansanrintaman toimintana. Eniten 
kaap�auksia oli seuraavan vuosikymmenen 
alussa. Niistä useimmat pää˛yivät suurem-
mi˛a vahingoi˛a. Suomenkin historiasta 
löytyy jokunen lentokonekaap�aus tai sel-
laisen yritys. Ensimmäinen yritys tapahtui 
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kesäkuussa ˆˇ�ˆ, kun matkustajana o°lut 
nainen yri˛i pistooli°la uhaten päästä Hel-
singin ja Turun väli°lä Finnairin DC-ˇ:n 
ohjaamoon. Lentoemäntä ja koneessa mat-
kustajana lentänyt lentokapteeni taltu˛ivat 
naisen. Kaap�aaja tode˛iin häiriintyneek-
si. Ensimmäinen onnistunut konekaap�aus 
tapahtui �˘.ˇ.ˆˇ�� , kun suomalaismiehen 
onnistui saada Helsingin ja Oulun välisel-
lä lenno°la ohjaamon tutustumiskäynni°lä 
Finnairin kone haltuunsa pistoolin avu°la. 
Kaap�aaja tuomi˛iin täy˛ä ymmär˙ystä 
vai°la o°leena seitsemän vuoden ja yhden 
kuukauden vankeusrangaistukseen.575 

Har˙asteilmailu on kaupa°lista ilmailua 
paljon vaara°lisempaa. Har˙asteilmailun 
turva°lisuu˛a kartoite˛iin vuonna �˘ˆ�. 
Ultrakevyessä ilmailussa kuolemaan johta-
neita onne˛omuuksia on paljon, ja ylipäänsä 
onne˛omuuksien määrä on suuri suhteessa 
muuhun ilmailuun. Vuosina �˘˘�–�˘ˆ� yk-
sityisyleisilmailussa, ultrakevytilmailussa ja 
purjelentotoiminnassa tapahtui ˇ˘ onnet-
tomuu˛a. Onne˛omuuksissa kuoli �ˆ hen-
keä eli keskimäärin useampia joka vuosi.576 

Sysäyksen turva°lisuuskartoitukse°le antoi 
huhtikuussa �˘ˆ� tapahtunut Jämijärven 
onne˛omuus. Tuo°loin laskuvarjohyp�ääjiä 
kulje˛anut kone syöksyi maahan. Onne˛o-
muudessa kuoli kahdeksan ihmistä. 

Har˙asteilmailun luonteeseen kuuluu kau-
pa°lista toimintaa suurempi vapaus. Turval-
lisuusprojektin lop�uraportissa (�˘ˆ�) pu-
hutaan vapauden ja vastuun ku°kemise˜a 

Droneja hyödynnetään väylien suunnittelussa ja 
kunnossapidossa. Ne ovat viime vuosina yleistyneet 
voimakkaasti sekä työ- että viihdekäytössä. 
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TAULUKKO 7 Harraste- ja yleisilmailuonnettomuudet 2007–2019 

Vuosi Onnettomuudet Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 

2007 14 1 

2008 8 0 

2009 14 3 

2010 10 3 

2011 7 2 

2012 18 3 

2013 12 4 

2014 7 4 

2015 13 0 

2016 4 0 

2017 8 1 

2018 7 0 

2019 12 2 
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käsi kädessä. Viranomaistoiminna°la pyri-
tään Euroopan lentoturva°lisuusviraston ris-
kihierarkian mukaisesti suojaamaan ensisi-
jaisesti kaupa°lisen ilmailun matkustajia ja 
kolmansia osapuolia.577 Har˙asteilmailussa 
oma vastuu korostuu hiukan sama°la tava°la 
kuin autoilussa. 

Uusi kasvava ilmailun ala on miehi˛ämä-
tön ilmailu. Sen osalta Euroopan unionissa 
ale˛iin suunnite°la sääntelyä vasta �˘ˆ˘-lu-
vu°la. Traÿ, nykyinen Traÿcom, antoi vuon-
na �˘ˆ� määräyksen, jo°la kauko-ohjatun 
ilma-aluksen ja lennokin lennä˛ämise°le 
luotiin minimisäädökset ja kansa°liset peli-
säännöt.578 Droonit ovat aiheu˛aneet lähel-
tä piti tilanteita ilmassa ja siten luoneet uu-

den riskin, jota ennen ei o°lut. Vuoden �˘ˆ� 
ensimmäisen puoliskon aikana Suomessa tai 
u°komai°la suomalaisi°le ilma-aluksi°le sa˛ui 
�� läheltä piti tilanne˛a. Määrä kaksinker-
taistui ede°lisvuoteen nähden. Viranomaiset 
pitivät lukua korkeana. Miehi˛ämä˛ömien 
ilma-alusten luva˛oman toiminnan lisäksi 
vaaratilanteita aiheu˛ivat por˙astusten ali-
tukset sekä yleis- tai har˙asteilma-alusten 
väliset läheltä piti tilanteet. Kaupa°lisen il-
makuljetuksen läheltä piti -tilanteet yleis-
tyivät vuonna �˘ˆˇ paitsi droonien niin 
myös muiden miehite˛yjen koneiden välil-
lä. Useimmiten kyse oli ilma-alusten välis-
ten por˙astusminimien alituksista eli koneet 
lensivät liian lähe°lä toisiaan.579 
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Toinen Suomen ilmailun turva°lisuusoh-
jelmassa maini˛u kehi˛yvä uusi osa-alue 
on kyberturva°lisuus. Kyberturva°lisuus on 
osa laajempaa digitalisaation megatrendiä. 
Ilmailun digitalisaatiota kuvaa muun mu-
assa digitaalisen lentokelpoisuuden kehi˛y-
minen.580 Tästä esimerkkinä on ilma-aluk-
sen järje˜elmä, 

joka oman ohjelmointinsa a˙u˝a toteut-
taa ennalta laa�i˛uja toimenpiteitä saatu-
aan tietoja muilta järje�elmiltä, tai huo˝on 
ohjeistusjärje�elmä, johon tietokone�ohjai-
sesti syötetään ilma-aluksen jatkuvaa lento-
kelpoisuu˛a y˝äpitä˙ää tietoa ja tarvi˛a˙ia 
toimenpiteitä.581 

Ilmailun turva°lisuudessa automatiikan 
arkkitehtuuri on o°lut arkipäivää jo pitkään 
ja ”ihmisen rooliksi on jäänyt toiminnan 
varmistaminen”. Näin todetaan Traÿn tuot-
tamassa raportissa ”Liikenteen tila �˘�˘”.582 

Lentäminenkin on muu˛unut. Lentäjä ja 
kirjailija Mark Vanhoenacker on todennut, 
e˛ä amma˛ikunnassa on yleistä pitää enem-
män vanhoista kuin uusista lentokoneista: 

Jokainen uusi ilma-alus�ukupolvi ˇalaa 
yhden ke�oksen lisää teknologiasedimen˛iä 
nykyajan lentäjän ja W˜ightin ˇelje�en ˇä-
liin, ja teknologian huima kehitysvauhti saa 
jotkut lentäjät kenties pelkääˆään, e˛ä jos 
he jä˛ä˙ät pe˜inteiseˆˆän konetyypin, he 
ei˙ät koskaan enää saa ma�do˝isuu˛a ha�-
joi˛aa taitojaan niin kuin ennen.583 

LIIKENNETURVALLISUUS – MYÖS 
TALOUS- JA VÄESTÖPOLITIIKKAA? 

Vuoden ˆˇ� ̂  tieliikennelain tausta°la oli 
niin liikenneolosuhteiden suuri muutos 
kuin kansainväliset säädökset. Lakia ja lii-
kennesääntöjä uudiste˛aessa noudate˛iin 
pitkälti vuonna ˆˇ�  tehtyä Yhdistyneiden 
kansakuntien kansainvälistä Wienin tielii-
kennesopimusta. Suomi ratiÿoi sopimuksen 
lopulta vuonna ˆˇ��. Uudistuksen keskei-
senä tavoi˛eena oli liikenneturva°lisuuden 
parantaminen.584 

Tästä huolima˛a onne˛omuusmäärät 
lähtivät ˆˇ�˘-luvun jä°keen uude°leen kas-
vuun. Poliisin tietoon tu°leiden onne˛o-
muuksien määrä nousi vuosikymmenessä 
a°le �˘ ̆ ˘˘:sta yli �� ̆ ˘˘:een. Vuonna ˆˇ�� 
tieliikenneonnettomuuksia oli eniten, 
kaikkiaan �� ̂ ˇ�.585 Lisääntyneiden lii-
kennekuolemien vuoksi asete˛iin toinen 
parlamentaarinen liikennekomitea vuon-
na ˆˇ�ˇ. Komitean työn tuloksena syntyi 
Liikenne �˘˘˘ ohjelma.586 Samaa työtä jat-
ke˛iin, kun valtioneuvosto hyväksyi vuon-
na �˘˘ˆ pitkän aikavälin liikenneturval-
lisuusvision. Se oli yhtenä lähtökohtana 
liikenne- ja viestintäministeriön sekä usei-
den tieliikenteen viranomaisten yhteise°le 
liikenneturva°lisuuden tutkimus- ja kehit-
tämisohjelma°le (LINTU), joka käynnis-
te˛iin vuonna �˘˘�. Sitä varten V�:ssä 
oli tehty selvitys liikenneturva°lisuuden 
tutkimuksen tarpeista. Selvitys osaltaan 
suuntasi LINTU-ohjelman keskeisiä tee-
moja, joita olivat muun muassa liikenne-
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Tieliikenneonnettomuus Artjärven Villikkalassa vuonna 1953. 

turva°lisuustyön ede°lytyksien parantami- vyt liikenne ja joukkoliikenne. Ohjelmas-
nen, liikenteen kasvun hi°lintä, ihmiseen sa, joka pää˛yi �˘ˆ�, tuote˛iin kymmeniä 
vaiku˛aminen, infrastruktuuri sekä ke- tutkimuksia ja selvityksiä.587 
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KUVIO 26 
Poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet ja kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosina 1950–2017 
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Liikenteen turva°lisuustyö siirtyi vuon-
na �˘ˆ˘ perustettuun Trafi-virastoon. 
Si°le kuului teknisten järjestelmien tur-
va°lisuusvalvonta. Traÿin liite˛iin Ajoneu-
voha°lintokeskus (AKE), Rautatievirasto, 
Ilmailuha°linto sekä turva°lisuustoiminnot 
Merenku°kulaitokselta ja vuonna �˘ˆ� myös 
metroliikenteen turva°lisuus.588 Traÿ yhdis-
tyi �˘ˆˇ Viestintäviraston ja joidenkin Lii-
kennevirastosta ir˙ote˛ujen tehtäväaluei-
den kanssa uudeksi virastoksi. Se nime˛iin 
Liikenne- ja viestintävirasto Traÿcomiksi. 

Tieliikenteen turva°lisuudessa tapah-
tui käänne parempaan ˆˇˇ˘-luvu°la ja sen 
jä°keen. On vaikea tietää, onko kyse tur-
va°lisuustyön onnistumisesta vai muis-

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017 

Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet  Tieliikenneonnettomuudet 
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ta tekijöistä. Pidetään uskottavana, että 
ˆˇ�˘-luvun liikennevalistukse°la ja mui°la 
liikenneturva°lisuu˛a parantavi°la toimil-
la pystyttiin vähentämään tieliikenteen 
onne˛omuuksia. ˆˇˇ˘-luvun tilanteeseen 
luultavasti vaiku˛i paljon vuosikymmenen 
alun lama. Taantumat ja lamat vähentävät 
liikenneonne˛omuuksia. Syynä on lähinnä 
se, e˛ä liikenne vähenee, jo°loin onne˛o-
muuksien todennäköisyys pienenee. 

Myös ˆˇ�˘-luvu°la u°koisi°la tekijöi°lä 
saa˛oi o°la vaikutusta. Liikennekuolemi-
en väheneminen ajoi˛ui öljykriisin aikaan 
ja sen jä°kimaininkeihin, jo°loin autoilun 
kasvu hidastui. Henkilöautojen liikenne-
suorite maantei°lä kasvoi ˆˇ�˘-luvun en-
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simmäise°lä puolisko°la liki � ̆ ˘˘ miljoo-
na°la autokilometri°lä noin ˇ �˘˘:sta noin 
ˆ� �˘˘ miljoonaan autokilometriin. Seu-
raava°la viisivuotiskaude°la eli energiak-
riisin ˆˇ��–�� jä°keen kasvu oli vain ˆ �˘˘ 
miljoonaa autokilometriä. Suomen brut-
tokansantuote asukasta kohden lähti öl-
jykriisin jä°keen kasvamaan vasta vuonna 
ˆˇ�� .589 

ˆˇˇ˘-luvun alun lama vähensi liiken-
ne˛ä niin paljon, e˛ä liikennesuori˛eessa 
vuoden ˆˇˇ˘ taso°le y°le˛iin vasta vuonna 
ˆˇˇ�.590 Tavarankuljetus, työmaa- ja työ-
matkaliikenne vähenivät. Vuonna ˆˇˇ� 
kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnet-
tomuuksien määrä oli laskenut vuosikym-
menen alun lähes �˘˘:sta noin ��˘:een. 
Vuonna ˆˇˇ� tapahtui �ˆ ̌ �� poliisin tie-
toon tu°lu˛a onne˛omuu˛a, noin ˆ˘ ̆ ˘˘ 
vähemmän kuin seitsemän vuo˛a aiem-
min. Uude°la vuosituhanne°la onnetto-
muusluvut vakiintuivat ��˘:n ja �� ̆ ˘˘:n 
tuntumaan, kunnes a°koivat vuoden �˘˘� 
jä°keen jä°leen laskea.591 

Kuolemaan johtaneiden tieliikenneon-
ne˛omuuksien määrä laski ensimmäisen 
ker˙an a°le �˘˘:n vuonna �˘˘ˇ. Tämäkin 
on sa˛uvaa eikä seli˛äminen ole help�oa, 
si°lä tuon vuosikymmenen lopu°la a°koi pit-
kä taantuma. Alimmi°laan kuolemaan joh-
taneet onne˛omuudet olivat vuonna �˘ˆ�, 
jo°loin �˘� onne˛omuudessa menehtyi ��ˇ 
henkilöä. Poliisin tietoon tu°leiden onnet-
tomuuksien määrä puole˜aan laski vuonna 

�˘ˆ� a°le �˘ ̆ ˘˘:n, ja vuonna �˘ˆ� luku oli 
jo lähempänä �˘ ̆ ˘˘:ta.592 

Koska liikenneonne˛omuuksien mää-
rä on vuosikymmeniä laskenut, voi katsoa, 
e˛ä niin valistukse°la kuin muu°lakin tur-
va°lisuustyö°lä ja alan ha°linnon kehi˛ä-
mise°lä on o°lut merkitystä. Muiden teki-
jöiden, kuten taloude°listen taantumien, 
merkityksen arvioiminen vaatii kuitenkin 
yksityiskohtaisen tutkimuksen, eikä se°lai-
seen ole tässä mahdo°lisuuksia. 

Hyvästä suunnasta huolima˛a Suomi 
on �˘˘˘-luvu°la ede°leen o°lut tieliiken-
teen turva°lisuudessa monia länsimaita 
jäljessä. Nuorten kulje˛ajien onne˛omuu-
det ovat yksi selvästi ero˛uva piir˙e, si°lä 
ˆ�–�˘-vuotiaita nuoria on kuo°lut Suomen 
liikenteessä �˘˘˘-luvu°la lähes kaksinker-
tainen määrä ver˙a˛una turva°lisimpiin 
maihin. Syynä pidetään muun muassa sitä, 
e˛ä tieliikenteen ja eritoten henkilöautolii-
kenteen osuus liikkumise˜a on Suomessa 
suurempi kuin muua°la. Lisäksi autokan-
nan keski-ikä on korkeampi ja a°koholia 
kulutetaan enemmän kuin monissa muissa 
maissa. Kansainvälisessä vertailututkimuk-
sessa asiaan tode˛iin vaiku˛avan myös 
pitkät etäisyydet sekä kulje˛ajien asenne-
ongelmat. Tulevaisuudessa väe˜ön ikään-
tyminen johtanee siihen, e˛ä ikääntyneitä 
kulje˛ajia on liikenteessä yhä enemmän. Se 
lisännee myös onne˛omuusriskiä.593 Tämä 
seikka on yhteistä liikennekul˛uuriltaan 
parhaimpienkin maiden kanssa. 
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YKSILÖN VASTUU 
– KULJETTAJAA ON VAIKEA OHJATA 

�˘ˆ˘-luvun lopu°la toteute˛iin liikenne-
turva°lisuuden kannalta kaksi merki˛ävää 
lainsäädäntöuudistusta. Eduskunta hy-
väksyi kesäkuussa �˘ˆ� tieliikennelain ko-
konaisuudistuksen ja joulukuussa uuden 
raideliikennelain. Jä°kimmäise°lä pantiin 
täytäntöön EU:n neljäs rautatiepake˛i, jo-
hon kuuluva rautatieturva°lisuusdirektiivi 
anne˛iin kahta vuo˛a aikaisemmin. Paket-
ti ede°ly˛ää kilpailun vapau˛amista myös 
kotimaan henkilöliikenteessä. Uudistuksel-
la muun muassa muute˛iin turva°lisuusto-
distusta, joka vaaditaan rautatieliikenne˛ä 
harjoi˛avilta yrityksiltä. Liikenne- ja vies-
tintäviraston (nyk. Traÿcom) velvoi˛eeksi 
tuli laatia vuosi˛ain kansa°linen turva°li-
suussuunnitelma. 

Uusi tieliikennelaki muu˛aa kaikkien 
tuntemia turva°lisuustyön käytäntöjä ja 
liikennevalvonnan periaa˛eita. Tuntuvin 
muutos on moni°le se, e˛ä liikennerikko-
musten sakot muu˛uvat kiinteiksi liikenne-
virhemaksuiksi. Kun suurin sa°li˛u nopeus 
tie°lä on �˘ kilometriä tunnissa, korkein-
taan ˆ˘ kilometritunnin ylinopeude˜a voi 
saada ˆ˘˘ euron liikennevirhemaksun. Jos 
ylinopeus on yli ˆ˘ mu˛a korkeintaan ˆ� 
km/h, liikennevirhemaksu on ˆ�˘ euroa. 
Jos ylinopeus on sitäkin suurempi mu˛a 
a°le �˘ km/h, rike tuo �˘˘ euron liikenne-
virhemaksun. Liikennevirhemaksut ovat 
a°haisempia tieosuuksi°la, joi°la nopeusra-

Liikenneturvan kampanjat vetoavat usein tunteisiin. 
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joitus on enemmän kuin �˘ kilometriä tun-
nissa. Piha- ja kävelykadu°la ylinopeude˜a 
määrätään aina sakkoa, ei liikennevirhe-
maksua. Liikenneturva°lisuuden vaaran-
taminen on ede°leen rikoslain asia.594 

Kiinteisiin liikennevirhemaksuihin 
siirtyminen merkitsee sitä, e˛ä hyvätu-
loisten ylinopeussakot laskevat, todet-
tiin oikeusministeriön lausunnossa. Sen 
sijaan rangaistukset tulevat aikaisempaa 
ankarimmiksi alimpien tuloluokkien ih-
misi°le. Oikeusministeriö esi˛i, e˛ä kiin-
teitä maksuja arvioitaisiin uude°leen tai 
vaihtoehtoisesti luotaisiin ha°linno°lisiin 
maksuihin eri maksuluokkia.595 Pää˛äjien 
mielipide ei oikeusministeriön arvostelus-
ta muu˛unut. 

Periaa˛ee°linen muutos on myös liiken-
nerikkomusten siirtäminen rikosoikeuden 
u°kopuole°le. Sen merkitys tiedoste˛iin, ja 
yhdessä sitä koskevassa lausunnossa todet-
tiin, e˛ä 

…sääntelyma˝in muu˛aˆise˝a olisi me�-
ki˛ä˙iä k˜iminaalipolii˛isia ˇai°utuksia: 
sen myötä Suomes�a sii�e˛äisiin ˜i°osoi-
keusjärje�elmän ulkopuole˝e eli dek˜imi-
nalisoitaisiin satojatuhansia tapa�tuneita 
˜i°oksia.596 

Keskustelua herä˛i sekin, e˛ä liikenne-
virhemaksu esite˛iin ajoneuvokohtaisek-
si. Auton omistaja saa virhemaksun, vaikka 
kulje˛ajaa ei tunniste˛aisi. Tämän epäiltiin 
olevan ristiriidassa jopa perustuslain kans-
sa. Muutos merkitsee luopumista syy˛ö-

myysole˛amasta ja siitä periaa˛ee˜a, e˛ä 
todistustaakka on aina syy˛äjä°lä.597 Tämä 
näkökohta on totutun länsimaisen oikeus-
aja˛elun vastainen, totesivat jotkut asian 
arvostelijat. Kuitenkin eduskunta pää˛i 
sisä°ly˛ää ajoneuvokohtaisen liikennevir-
hemaksun tieliikennelakiin. Ajoneuvon 
omistaja, haltija tai tilapäinen käy˛äjä va-
pautuvat vastuusta vain, jos osoi˛avat to-
dennäköiseksi, e˛ä eivät tehneet rikkomus-
ta. Ratkaisua perusteltiin muun muassa 
si°lä, e˛ä syy˛ömyysole˛ama kuuluu ri-
kosoikeusjärje˜elmään ja uudistus siirsi 
liikennerikkomukset pois rikosoikeuden 
piiristä. 

Tieliikennelain uudistukse°la tavoitel-
tiin byrokratian vähentämistä ja ha°linnon 
tehostamista. Laissa korostetaan yksilön 
vastuun lisäämistä niin turva°lisuuden 
parantamisessa kuin ympäristön suojele-
misessa. Tätä kuvaa sekin varovaisuuden 
periaate, e˛ä ennakointivelvo°lisuus kir-
ja˛iin lakiin.598 Periaate ei ole uusi, si°lä 
sitä on käyte˛y oikeu eriaa˛eena jo ai-
emmin. Yksilön vastuun ja viranomais-
valvonnan tai valtio°lisen ohjauksen 
suhde on kaikkiaan vaikea kysymys. Kes-
kustelua siitä on Suomessa käyty lähinnä 
sosiaali- ja terveyshuo°lon aluee°la, mut-
ta periaa˛eista pohditaan eri maissa niin 
tutkimuksen kuin yhteiskuntapolitiikan 
piirissä. Mahdo°lisesti yksilön vastuuta 
korostetaan enemmän kuin aikaisemmin. 
Liikenneturva°lisuustyökään ei liity vain 
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Helsingin Sanomien pitkäaikaisen pilapiirtäjän, taiteilijaprofessori Kari Suomalaisen pilapiirros kommentoi v. 1981 pienten 
paikkakuntien liikenneturvallisuustyötä. 

liikennemääriin tai ajoneuvojen ja yhdys-
kuntasuunni˛elun teknisiin kysymyksiin. 
Liikennepolitiikka ja lainsäädäntö ovat 
osa uudenlaisen ha°lintotavan muodostu-
mista.599 

Tieliikennelain uudistusta ohjasi myös 
valtioneuvoston vuonna �˘ˆ� tekemä pe-
riaatepäätös tieliikenteen turva°lisuuden 
parantamise˜a.600 Seitsemänosaisessa asia-
kokonaisuudessa käsiteltiin liikennejärjes-
telmän eri osa-alueita. Tavoi˛eiksi asetet-
tiin se, e˛ä 

• liikenteen pelisäännöt saadaan se°keiksi 
• liikennesääntöjen valvonta on tehokasta 

ja rikkomusten seuraamusjärje˜elmä on 
tehokas 

• tei°lä on entistä turva°lisempia ajoneuvoja 
• luo˛amus liikenteen automaatioon pa-

ranee 
• kulje˛aji°la on ajanmukaiset valmiudet 

ja taidot 
• ajokuntoiset ajavat liikenteessä ja muut 

matkustavat kyydissä sekä se, e˛ä 
• väylien on oltava turva°lisessa kunnossa.601 
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Nopeusvalvontakamerat poistivat liikkuvan poliisin maanteiltä 2010-luvulla. 

Uusi laki sääde˛iin astuvaksi voimaan 
ˆ.�.�˘�˘. Tieliikennelaki oli osa Juha Sipi-
län ha°lituksen kärkihankkeita, joi°la pyrit-
tiin panostamaan digitaalisen kasvuympä-
ristön rakentamiseen. Uudistuksen pohjana 
on ajatus, e˛ä digitalisaatio ja automaatio 
tehostavat liikennejärje˜elmää ja paranta-
vat turva°lisuu˛a. Tekniikan kehitys luo silti 
uusiakin turva°lisuusongelmia. Se°lainen on 
muun muassa ajoneuvojen automaa˛inen 

ohjaus tieliikenteessä. Kansainvälistä tielii-
kennesopimusta muute˛iin vuonna �˘ˆ�, 
jo°loin sa°littiin ajoneuvoissa kuljettajaa 
avustavat automaa˛iset järje˜elmät, vaikka 
inhimi°listä tekijää ei vielä halu˛u poistaa 
yhtälöstä. Sopimus ede°ly˛ää, e˛ä ajoneu-
vo on koko ajan ihmiskulje˛ajan ha°linnassa 
teknisistä järje˜elmistä riip�uma˛a.602 

Ihmiset kokevat turva°liseksi sen, e˛ä 
ajavat itse. Tilastojen valossa voisi teh-
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dä toisenlaisenkin johtopäätöksen: in-
himi°linen tekijä oli esimerkiksi vuosina 
�˘ˆ�–�˘ˆ� mukana ˇˇ prosentissa kuole-
maan johtaneista moo˛oriajoneuvo-on-
ne˛omuuksista. Vuonna �˘ˆ� kulje˛ajan 
ajokykyyn lii˛yvä riski, kuten mielentila, 
väsymys, sairaus tai a°koholi, oli mukana 
�� prosentissa liikenneonne˛omuuksien 
tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan 
johtaneista onne˛omuuksista. Likimain 
joka viides, ˆ� prosenttia, oli tietoisesti 
aiheute˛u törmäys.603 Inhimi°liseen teki-
jään lii˛yvät riskit ovat siis huoma˛avan 
suuret. Näiden lukujen pohjalta saa˛aisi 
pääte°lä niinkin, e˛ä roboti°la ei ole aivan 
mahdotonta pyrkiä parempaan. Nämä lu-
vut osoi˛avat myös, e˛ä liikenneturva°li-
suus on yleisesti sidoksissa hyvinvoinnin 
tilaan yhteiskunnassa. 

Pahimpia ongelmia tieliikenteessä on 
se, e˛ä liian monet ovat liian hyviä kus-
keja – omasta miele˜ään. Tämä kävi ilmi 
muun muassa jo vuonna ˆˇ�˘ Tukholman 
yliopistossa tehdystä tutkimukse˜a. Tut-
kimuksen mukaan ˇ� prosen˛ia yhdys-
valtalaisista ja �ˇ prosen˛ia ruotsalaisis-
ta kulje˛ajista pitivät itseään keskivertoa 
parempina ajajina. Tutkimuksessa pää-
teltiin myös, e˛ä liikennevalistusta sisäl-
tävi°lä kampanjoi°la on vain lyhytaikaisia 
vaikutuksia, jos niitäkään.604 Kampanjat 
eivät vaikuta niihin, jotka katsovat ole-
vansa muita parempia kulje˛ajia tai jotka 
eivät välitä riskeistä. Liikenneturvan tutki-

muksessa on puole˜aan tode˛u, e˛ä mitä 
paremmaksi kulje˛aja mieltää ajoneuvon 
käsi˛elytaitonsa, sitä enemmän hän o˛aa 
riskejä.605 

Kaikista kuolemaan johtaneista tie- ja 
maastoliikenneonne˛omuuksista tehdään 
perustee°linen tutkintarapor˛i. Tätä työ-
tä tekevät liikenneonne˛omuuksien tut-
kijalautakunnat. Tutkijalautakunnat ovat 
Liikennevakuutuskeskuksen y°läpitämiä, 
kuten Onne˛omuustietoinstituu˛ikin.606 

Myös vaaratilanteet tutkitaan, jos kyse on 
o°lut vakavasta suuronne˛omuuden uhas-
ta. Tehtävä kuuluu Onne˛omuustutkinta-
keskukse°le. Se tutkii kaikki suuronne˛o-
muudet ja vaaratilanteet, jotka uhkaavat 
se°laisen luoda. 

Suuronne˛omuuksien vaaratilanteita on 
�˘˘˘-luvu°lakin o°lut likimain vuosi˛ain 
esimerkiksi rautatie- ja lentoliikenteessä. 
Usein vaaratilanteiden tausta°la on toistuvia 
laiminlyöntejä kunnossapidossa ja turva°li-
suudessa. Tämä käy ilmi Onne˛omuustut-
kintakeskuksen selvityksistä. Vuonna �˘ˆ� 
Oulunkylässä kahden lähijunan vaara°lisen 
kohtaamisen tausta°la oli turvalaitepo°ki-
men vika. Viasta oli ilmoite˛u useaan o˛ee-
seen, mu˛a sitä ei o°lut korja˛u.607 Jokavuo-
tiset suuronne˛omuuksien vaaratilanteet 
muistu˛avat siitäkin, mihin turva°lisuus-
tekniikan ja turva°lisuusvalvonnan laimin-
lyönnit voivat johtaa. Onne˛omuustilastoja 
ha°litsevat kuitenkin tieliikenteen onne˛o-
muudet. Kulje˛ajaa on vaikea ohjata. 
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LUKU 8 
LIIKENNE KULTTUURI-
SENA JA SOSIAALISENA 
MALLINA 

Marko Laˆberg, Marko Nenonen, Pasi Nevalainen ja Hen˜i Wi° 



Työmatka agraari-Suomessa. 
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Useimmat ihmiset ku°kivat vain käve°len 
ˆˇ˘˘-luvu°le saakka. Hevonen oli harvem-
man käytössä kuin si˛emmin ˆˇ˘˘-luvu°la 
auto. Ihmiset ku°kivat ja°kaisin pe°lolta toi-
se°le, kotiin ja tehtaaseen, asioimaan pap�i-
laan, virastoihin, kaup�aan, seuranpitoon, 
sukulaisiin ja kylään. Isänni°lä oli hevonen. 
Minkä tahansa asian vuoksi voitiin käve°lä 
jokunen kilometri. Modernin yhteiskun-
nan keskeisimpiä piirteitä on o°lut autois-
tuminen ja maantieliikenteen nopea kasvu. 
Nykyajan ihminen kävelee hissi°le, pysäkil-
le, autopaika°le, ja hän kävelee supermarke-
teissa ja tavarataloissa, mu˛a hän ei enää 
kulje käve°len. Myös kävelemään jo op�i-
neet pienet lapset työnnetään ra˛aissa au-
to°le tai pysäki°le, ja usein he seuraavat ta-
varatalokier˙oksiakin ra˛aissa. 

Se, e˛ä kävely on lakannut olemasta mo-
nissa maissa tava°lisin liikkumisen muoto, 
on yhtä suuri liikenteen muutos ˆˇ˘˘-lu-
vu°la kuin autoistuminen. 

Tässä luvussa tarkaste°laan joitakin tär-
keimpiä piirteitä siitä, miten liikkumisen ja 
liikenteen kul˛uuriset muodot ovat muut-
tuneet erityisesti toisen maailmansodan 
jä°keen ja miltä niiden tulevaisuus kenties 
näy˛ää. Jotkut seikat ovat o°leet esi°lä jul-
kisessa keskustelussa, mu˛a joistakin asiois-
ta – esimerkiksi kävelyn korvautumise˜a 
kulje˛amise°la – on puhu˛u vähän. Käve-
lyn arvo, tärkeys ja merkitys on kuitenkin 
uude°leen huoma˛u. Kuten luvussa VI on 
ker˙o˛u, liikenne- ja viestintäministeriö 

pää˛i pyöräily- myös kävelypolii˛ise˜a oh-
jelmasta (�˘ˆ� ), jo°la kohennetaan näiden 
liikkumismuotojen asemaa. Samana vuon-
na valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 
kävelyn ja pyöräilyn edistämise˜ä. 

Suuriin muutoksiin kuuluu myös lentolii-
kenteen halpeneminen, mikä loi joukkotu-
rismin. Ristiriitaisesti tämän kanssa monis-
sa kotimaan kylissä ja kaupunkikeskustojen 
u°kopuole°la arkinen matkustaminen työn 
ja asioinnin perässä on auto˛omi°la vaikeu-
tunut. Linja-auto- ja junaliikenne on vähen-
tynyt satojen taajamien ympäriltä, mikä 
myös on yksi keskeisiä kul˛uurisia muu-
toksia liikenteen käytännöissä. Liikenne-
muotojen muutos ja liikenne palveluna on 
uusi ajatusma°li, jonka kehi˛äminen saat-
taa lopulta palve°la syrjäseutujenkin asuk-
kaita taajamien takana. Liikennemuotojen 
yhteensovi˛amise°la ja erilaisten liikenne-
muotojen välisten muurien poistamise°la 
voidaan kenties synny˛ää uudenlainen pal-
veluliikenteen muoto. 

KUN ASEMAT HILJENEVÄT 

Junaliikenteen matkustajamäärät näy˛ävät 
suurilta, jos ku°kee pääkaupunkiseudun ase-
mien ja muiden suurten kaupunkien rau-
tatieasemien kau˛a. Toisin on si°loin, kun 
matkaan lähdetään pieneltä paikkakunnal-
ta. Sadat asemarakennukset ovat hiljenneet 
ja kokonaan autioituneet. Junien vastaanot-
tamiseen, matkaan lähe˛ämiseen tai vaih-
teiden vaihtamiseen ei enää tarvita paikal-
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lista asemahenkilökuntaa. Matkalip�ujen 
myynti on lopete˛u useimmi°la pieni°lä 
asemi°la, kun uusi teknologia toi lipun os-
tamiseen muita keinoja. Kyse on toki myös 
itsepalvelukul˛uurin vahvistumise˜a.608 

Maakuntakeskuksissakin on asemara-
kennuksia, jotka toimivat pe°kkinä odo-
tustiloina. Joissakin asemarakennuksissa on 
kahvila, ravintola tai jokin erikoismyymälä. 
Savon tärkeimmän risteysaseman Pieksä-
mäenkään asema ei ole aivan niin karu kuin 
Juice Leskisen siitä kertova musiikkikap�a-
le antaa ymmärtää. Kuitenkin on kymme-
ni˛äin asemarakennuksia, joihin matkusta-
jat eivät enää pääse. Rakennukset seisovat 
autioina tai ne on myyty yksityisasunnoiksi 
sen jä°keen, kun ne siirtyivät Senaa˛i-kiin-
teistöjen ha°lintaan vuonna �˘˘�.609 Lisäk-
si on paljon asemia, joiden luota on turha 
pyrkiä kyytiin. Henkilöjunat ohi˛avat ne 
pysähtymä˛ä. Lakkaute˛ujen asemien ja 
toiminnassa olevien asemien välissä ovat 
oma ryhmänsä asemat, joi°la osa henkilö-
junista pysähtyy ja osa ei. 

Yhä useammat suomalaiset tekevät arki-
set matkansa ja monet lomamatkoistaan-
kin oma°la auto°laan. Autoliikenne, jonka 
kasvuun kuului alati laajenevan maantie-
verkon rakentaminen ja jota vahvisti linja-
autoliikenteen aloi˛aminen, uhkasi juna-
liikenteen tulevaisuu˛a jo ˆˇ�˘-luvu°la.610 

Vuoden �˘ˆ� henkilöliikennetutkimuksen 
mukaan suomalaiset tekevät �˘ prosen˛ia 
kotimaanmatkoistaan auto°la joko itse ajaen 

tai auton kyydissä. Raideliikenteen osuus oli 
vain kaksi prosen˛ia. Linja-automatkojen 
osuus oli hivenen suurempi, viisi prosent-
tia, mu˛a sekin jäi jalan ja pyörä°lä tehty-
jen matkojen varjoon. Niiden osuus oli vas-
taavasti �� ja ˆ� prosen˛ia. Juna°la tehdään 
pidempiä matkoja kuin henkilöauto°la tai 
linja-auto°la. Suomalaisten matkanteko on 
muu˛unut �˘ˆ˘-luvu°la kuitenkin siinäkin, 
e˛ä henkilöautomatkat ovat pidentyneet ja 
joukkoliikennematkat lyhentyneet.611 

Rautatieasemien samoin kuin muiden 
rautatieliikenteen liikennepaikkojen mää-
rä on jatkuvasti vähentynyt ˆˇ�˘-luvun jäl-
kipuoliskolta a°kaen. Rautatieliikenteessä 
liikennepaika°la tarkoitetaan rataverkon 
kohtaa, jossa on tarjo°la erilaisia palveluita 
henkilö- tai tavaraliikentee°le tai molem-
mi°le. Miehi˛ämä˛ömät vaihteetkin lue-
taan liikennepaikoiksi. Liikennepaikka-
käsi˛eistö on muu˛unut aikojen kuluessa. 
Junaliikenteen a°kuvuosikymmeninä kes-
keisiä henkilöliikenteen liikennepaikkoja 
olivat asemat, pysäkit ja seisakkeet. Pysäkit 
sijaitsivat tava°lisesti pienemmi°lä paikka-
kunni°la kuin varsinaiset asemat. Ne olivat 
myös asemarakennuksiltaan pienempiä, 
mu˛a niissäkin oli asemahenkilökuntaa ja 
asemapalveluja. Ku°kijat puhuivat pysäkeis-
täkin asemina. Seisakkeet erosivat ede°lisis-
tä siinä, e˛ä ne olivat miehi˛ämä˛ömiä vä-
lipysähdyspaikkoja. 

Nykyisin kaikista henkilöliikenteen pysäh-
dyspaikoista voidaan puhua asemina. Ne on 
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Helsingin vanhan rautatieaseman 3. luokan 
odotushuone v. 1909. 

Arolan nyttemmin hiljentynyt seisake Lahti-
Kouvola -rataosalla. Henkilöliikenne alkoi 
seisakkeella 15.5.1938 ja päättyi 1.6.1969. 
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jaoteltu kolmeen luokkaan: matkakeskuksiin 
ja merki˛äviin risteysasemiin, keskisuuriin 
asemiin ja vähäliikenteisiin asemiin.612 Lii-
kennepaikkojen määrä oli suurimmi°laan 
vuonna ˆˇ��, jo°loin niitä oli ˆ �ˇ�. Asemia, 
pysäkkejä ja seisakkeita oli tuo°loin yhteen-
sä ˆ ˆ��.613 Henkilöliikenteen käytössä olevi-
en liikennepaikkojen määrä on �˘˘˘-luvu°le 
tultaessa vähentynyt murto-osaan siitä, mitä 
se oli vielä ˆˇ�˘-luvu°la. 

Autoistumisen lisäksi maaltamuutto 
hiljensi ja su°ki asemia jo ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-lu-
vu°la. Väe˜ö on siirtynyt etenkin pääkau-
punkiseudu°le sekä muihin maan suuriin 
kaupunkeihin ja kuntakeskuksiin. Myös 
noiden vuosikymmenten maastamuu˛o 
varsinkin Ruotsiin tyhjensi maaseutua.614 

Maaltamuu˛o on jatkunut �˘˘˘-luvu°la. 
Vaikka väe˜ö on kasvanut enemmän kuin 
kolmannekse°la ˆˇ�˘-luvun alusta, esimer-

kiksi Lapissa asui �˘ˆ˘-luvu°la yhtä paljon 
– tai vähän – ihmisiä kuin ˆˇ�˘-luvun alus-
sa.615 Autoistuminen ja haja-asutusalueiden 
väe˜öpako ovat vähentäneet joukkoliiken-
teen käy˛äjiä. Se on saanut sekä VR:n e˛ä 
linja-autoyhtiöt karsimaan vuoroja ja vä-
hentämään pysähdyksiä matkavälei°lä. 

RUUHKA-SUOMEN ULKOPUOLELLA 

Rautatei°lä ei o°lut tosiasia°lista eroa pai-
ka°lis- ja kaukoliikenteen väli°lä ennen 
ˆˇ�˘-lukua. Kaikki vuoroliikenteessä o°leet 
henkilöjunat pysähtyivät kutakuinkin kai-
ki°la väliasemi°la. ˆˇ�˘-luvulta a°kaen juna-
liikenne˛ä halu˛iin nopeu˛aa. Se tehtiin 
kehi˛yvän teknologian avu°la, kun liiken-
teenohjauksen keinot ja liikenneteknologia 
paranivat. Lisäksi liikenne˛ä nopeute˛iin 
karsima°la välipysähdyksiä. Vuonna ˆˇ�� 
raitei°le ilmestyivät Suomen ensimmäiset 

TAULUKKO 8 Rautateiden henkilöliikenteen käyttämien liikennepaikkojen määrä 1960–2016 

Vuosi Kaikki junaliikenteen liikennepaikat Henkilöliikenteen liikennepaikat Huomautuksia 

1960 1517 1146 271 Asemaa, 96 pysäkkiä, 779 seisaketta 

1970 1 370 1 058 393 Asemaa, 665 seisaketta 

1980 924 709 319 Asemaa, 390 seisaketta 

1990 507 > 231 Sisältää miehitetyt liikennepaikat, mutta 

seisakkeiden määrää ei ole ilmoitettu 

2000 399 214 

2010 350 197 

2016 343 197 

Lähteet: Rautatietilasto vuodelta 1960. Suomen Virallinen tilasto XX. Valtion Rautatiet: Helsinki 1961; Rautatietilasto 1970. Suomen Virallinen tilasto XX:88. Valtion Rautatiet: Helsinki 1972; Rautatietilasto 

1980. Suomen Virallinen tilasto XX:88. Rautatiehallitus: Helsinki 1981; Rautatietilasto 1990. Rautatiehallitus: Helsinki 1991; Suomen rautatietilasto 2000. Ratahallintokeskus: Helsinki 2000; Suomen 

rautatietilasto 2010. Liikennevirasto: Helsinki 2010; Suomen rautatietilasto 2016. Liikenneviraston tilastoja 9/2017. Liikennevirasto: Helsinki 2017. Tilastot ovat luettavissa myös Doria-tietokannassa (doria.fi). 
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kiskobussit eli siniset niin kutsutut lä˛ä-
hatut. Seuraavan kahden vuosikymmenen 
aikana Valtionrautatiet hankkiutui eroon 
höyryvetureistaan. Diese°käy˛öiset pikaju-
nat suhau˛ivat monen pienen väliaseman 
ohitse. Hitaampaan ku°kemiseen suunni-
te°lut lä˛ähatut pysähtyivät hiljaisi°lakin 
kulmi°la niin kauan kuin väliasema pysyi 
rei˛iaikatauluissa. 

Liikenteeltään vähäisempien asemien, py-
säkkien ja seisakkeiden lakkau˛aminen al-
koi ˆˇ�˘-luvu°la. Valtionrautateiden johto 
totesi maakuntien paika°lisliikenteen liian 
tap�io°liseksi. Mi˛avat sähköistys- ja kun-
nostustoimet toivat raitei°le Intercity-ju-
nat ˆˇ�˘-luvu°la ja Pendolinot ˆˇˇ˘-luvul-
la, mu˛a nämä pikajuniakin nopeammiksi 
suunnite°lut junat pysähtyvät vielä harvem-
mi°la väliasemi°la. Henkilöjunaliikentee˜ä 
on joi°lakin osuuksi°la tu°lut pe°kästään joi-
denkin kaupunkien välistä liikennöintiä.616 

Kun välipysähdysten määrä väheni, junas-
ta tuli yhä selvemmin liikennemuoto, jo°la 
ku°keminen ede°ly˛ää jonkin muunkin lii-
kennevälineen, kuten auton, bussin tai pol-
kupyörän, käy˛öä. Harvat asuvat jalankul-
kumatkan päässä rautatieasemalta. Juna°le 
saa˛aa joutua ku°kemaan myös toise°la ju-
na°la. Näin on esimerkiksi pääradan var˙e°la 
Hyvinkää°lä, jonka asema°la ei vuoden �˘ˆ� 
aikataulujen mukaan pysähtynyt yksikään 
kaupungin läpi ku°kevista kaukojunista. 

Junaliikenteen muutokset ovat o°leet tun-
tuvimpia niin kutsutun ruuhka-Suomen ul-

kopuole°la. Henkilöliikenteen pysähdyspaik-
koja on aikaisempaa paljon vähemmän, ja 
juna°la kuljetaan paika°lisesti vain aluei°la, 
joi°la ede°leen liikennöi paika°lisjunia. Paikal-
lisjunaliikenne on tiheintä pääkaupunkiseu-
du°la, missä sitä hoidetaan lähijuni°la, niin 
kuin näitä pääkaupunkiseudun paika°lisju-
nia kutsutaan. Pääkaupunkiseudun lähiju-
nayhteyksiä on �˘˘˘-luvu°la paranne˛u (ks. 
luku VI). Lähiliikenteen matkustajamäärät 
ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Vuonna ˆˇ�˘ 
lähiliikenteessä tehtiin ̂ � miljoonaa matkaa 
ja vuonna �˘ˆ� jo �˘ miljoonaa matkaa.617 

Joi°lakin pääkaupunkiseudun lähijunavuo-
roi°la on mahdo°lista ku°kea Siuntioon, Lah-
teen tai Tamperee°le saakka tai suunnata 
niistä Helsinkiin päin (�˘ˆ�).618 

Pääkaupunkiseudun u°kopuole°la eri puo-
li°la maata on monia alueita, joissa paikal-
liseksi katso˛ua junaliikenne˛ä hoidetaan 
niin kutsutui°la taajamajuni°la. Vira°lisesti 
ne luetaan osaksi kaukoliikenne˛ä, mu˛a 
ne pysähtyvät useammi°la väliasemi°la kuin 
pikajunat, Intercity-junat tai Pendolinot. 
Taajamajuni°la voi ku°kea yhteysvälin mu-
kaan niin pitkiä kuin lyhyitä matkoja.619 

MIKÄ YHTEYS ON KANNATTAVA? 

Henkilöjunaliikenteen karsiminen yhtä 
lai°la kuin sen lisääminen ovat riip�uvai-
sia niin taloude°lisista suhdanteista kuin 
polii˛ise˜a päätöksenteosta ja yhteiskun-
tapolitiikan tavoi˛eista. Maakunnista on 
lakkaute˛u asemia ja karsi˛u vuoroja sil-
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läkin perustee°la, e˛ä suurin osa Suomen 
sisäisistä henkilöliikenteen matkoista rau-
tatei°lä tehdään pääkaupunkiseudun lä-
hiliikenteessä. Sen vuoksi voidaan katsoa, 
e˛ä matkustajaliikenteen resurssit on koh-
denne˛ava pääkaupunkiseudu°le. Rauta-
tietilastojen valossa pääkaupunkiseudul-
la ku°kevan lähiliikenteen osuus kaikista 
junamatkustajista on ˆˇ�˘-luvulta a°kaen 
kasvanut vajaasta �˘ prosentista �˘ˆ˘-lu-
vun lopun runsaaseen � prosen˛iin. Yli-
voimaisesti suurin osa suomalaisista juna-
matkustajista ku°kee pääkaupunkiseudun 
lähijunissa.620 Lähiliikenteen matkakin saat-
taa o°la osa kaukojunamatkaa. 

Jos henkilöjunaliikentee˜ä pääte˛äisiin 
taloude°lisen kanna˛avuuden perusteel-
la, hiljenneitä asemia ja henkilöliikenteel-
tä lakkaute˛uja rataosuuksia olisi paljon 
enemmän. Kysymys lii˛yy monimutkaisiin 
ja ristiriitaisiin yhteiskuntapolii˛isiin valin-
toihin. Voidaanko koko Suomi pitää asut-
tuna ja jos, mi°lä hinna°la?621 Jotkut kysyvät 
senkin perään, miksi koko maa pitäisi pitää 
asu˛una, ja vii˛aavat siihen, e˛ä useimmis-
sa maailman maissa kaikki alueet eivät ole 
asu˛uja. Ruotsissa väe˜ötyhjiöt ja niiden 
seuraukset saa˛avat tu°la esiin jo muuta-
man kymmenen kilometrin päässä Tukhol-
masta.622 Niin tai näin, vastaukset määrää-
vät merki˛ävästi liikennepolitiikkaa. 

Va°litsevana kantana on pysynyt se, e˛ä 
vähäväkisten seutukuntien asukkaiden elä-
misen ja työssäkäynnin ede°lytyksiä ei pidä 

kohtuu˛omasti heikentää. Sekä valtioval-
ta e˛ä pääkaupunkiseudun kunnat tukevat 
henkilöjunaliikenne˛ä kustantama°la osan 
VR:n ajamista junavuoroista. Tämän niin 
kutsutun ostoliikenteen lisäksi valtio vel-
voi˛aa VR:n ajamaan eräitä junavuoroja ja 
pitämään jotkut rataosuudet liikennöityinä, 
vaikka se tuo˛aa tap�iota. Kanna˛ama˛o-
mia vuoroja on vuosi˛ain �˘˘˘-luvu°la ol-
lut noin �˘ eri reiti°lä. Vuonna �˘ˆ� valtion 
tukema osto- ja velvoiteliikenne rautatei°lä 
maksoi laskutavan mukaan noin �˘–�˘ mil-
joonaa euroa.623 

Ruuhka-Suomikaan ei ole säästynyt ra-
taliikenteen lakkautuksilta. Työmatkalai-
sia palve°lut lähiliikenteen Y-juna lakkasi 
vuonna �˘ˆ� liikennöimästä Helsingistä 
Karjaa°le.624 Y-junan reitin typistyminen 
seurasi liikenne- ja viestintäministeriön 
päätökse˜ä karsia ostoliikenne˛ä. Sama°la 
kertaa pääte˛iin lähes �˘ aseman hiljentä-
mise˜ä eri puoli°la maata. Noin pari vuot-
ta myöhemmin ostoliikenne˛ä kuitenkin 
jä°leen lisä˛iin mone°la rataosuude°la.625 

Ruuhka-Suomen u°kopuole°la virinnyt 
suunnitelma palau˛aa henkilöjunaliikenne 
Jyväskylän ja Äänekosken väli°le �˘ vuoden 
tauon jä°keen on osoitus siitä, e˛ä rautatei-
den paika°lisliikentee°lä ajate°laan olevan 
mahdo°lisuuksia ainakin maakunna°listen 
kasvukeskusten kupeessa.626 

Tä°laisissa hankkeissa on kuitenkin y°lät-
täviä vaikeuksia. Monet niistä ovat seuraus-
ta maanteitä vuosikymmenet myötäi°leen 
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Hämeenlinnan vanha asemarakennus vaurioitui vuoden 1918 sodassa ja se jouduttiin purkamaan. Kuvan uusi, Thure 
Hellströmin suunnittelema asemarakennus valmistui 1919 ja otettiin käyttöön 1921. 

yhdyskuntarakenteen ma°lista. Monin pai-
koin väe˜önkasvu on seurannut maantei-
den linjauksia ja radan seudut ovat jääneet 
syrjään. Näin on esimerkiksi juuri Jyväsky-
län ja Äänekosken välise°lä rataosuude°la. 
Rata on kaukana niistä alueista, joi°la suu-
rin osa taajaman väe˜öä asuu, kuten Vihta-
vuore˜a ja Laukaan kirkonkylästä. Lisäksi 
kummassakin paikassa nykyinen asemara-
kennus on yksityiskäytössä. Junien matkus-
tajaliikenteen lop�umisen jä°keen seudun 
joukkoliikenne on hoide˛u linja-autoil-
la. Niiden reitit ku°kevat lähempänä asu-
tuksen painopisteitä. Tämäkin kuvaa sitä, 
kuinka joustavaa autoliikenne on. Lisäksi 

suurin osa Jyväskylään suuntautuvasta työ-
matka- ja vapaa-ajanliikentee˜ä tehdään 
henkilöautoi°la.627 Ker˙an hiljenne˛yä ase-
maa ei väl˛ämä˛ä helposti saada taloudel-
lisesti kanna˛avaksi. 

Taloude°lisen arvojen ohe°la joskus mie-
likuvatkin näy˛ävät hiljentäneen asemia. 
ˆˇ�˘-luvu°la a°kanut käytäntö jaote°la ju-
nat ja välipysähdyspaikat eri luokkiin on 
vuosikymmenien saatossa vienyt jopa kes-
kisuurten kaupunkien ku°kijoilta osan ra-
tayhteyksistä, kun osa junista ku°kee ohi 
pysähtymä˛ä. Hämeenlinna, Suomen en-
simmäisen rautatien toinen päätepiste, me-
ne˛i vuonna �˘ˆ� kertarysäykse°lä ˆ� päi-
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vi˛äistä junavuoroa. VR halusi nopeu˛aa 
Helsingin ja Tampereen välistä matkusta-
mista. Hämeenlinnalaisten Pendelöinti-
raati on kampanjoinut parempien junayh-
teyksien puole˜a. Hämeenlinnassa pelä˛iin 
aikanaan jo sitä, e˛ä Helsingin ja Tampe-
reen välisen moo˛oritien valmistu˛ua Hä-
meenlinnan kaupunki jäisi myös autoilijoil-
ta väliin. Kaupungissa purna˛iin siitä, e˛ä 
Helsingin päässä moo˛oritien kylteissä luki 
vain ”Tampere”. Päärada°la niin ikään perin-
teiset risteysasemat Riihimäki ja Toijala me-
ne˛ivät aiempia henkilöliikenteen vuoro-
ja. Tä°laiset muutokset hankaloi˛ivat töihin 
pendelöivien arkea. Väliasemakaupunkien 
protestien vuoksi VR on si˛emmin lisännyt 
välipysähdyksiä tekeviä junavuoroja.628 

Sitä vastoin Laukaaseen kuuluva Lie-
vestuore ja Mikkeliin kuuluva Haukivuori 
mene˛ivät loputkin henkilöjunaliikenne-
yhteytensä kesä°lä �˘ˆ�. VR perusteli pää-
töstä si°lä, e˛ä kyseisi°lä asemi°la on o°lut 
päivi˛äin vain muutama matkustaja. Li-
pun tode°liseksi hinnaksi tulee si°loin suuri 
luku. Pysähdyksiä poistama°la lyhennetään 
enemmistön matkustusaikoja ja vähenne-
tään liikenteen häiriöitä.629 Suurten lukujen 
logiikka on au˛ama˛omasti syrjäseutujen 
ihmisten mahdo°lisuuksia vastaan. Asia ei 
ole niin uusi kuin ju°kisessa keskustelussa 
helposti uskotaan. Kymmeni°lä, e°lei sa-
doi°la asemi°la henkilöliikenne ei koskaan 
taloude°lisesti kanna˛anut, jos lasketaan 
liikennöinnin kulut ja tuotot. Tä°laisen lii-

kenteen tukeminen on yhteiskuntapolii˛i-
nen eikä taloude°linen kysymys, ja se lii˛yy 
suoraan valtion tuloista ja menoista tehtä-
viin päätöksiin. Se, voidaanko kehi˛yvän 
teknologian ja uusien palvelujärje˜elmien 
avu°la joskus rakentaa kanna˛avaa junalii-
kenne˛ä toise°la tava°la, on tulevaisuuden 
kysymys, jota tässä ei osata arvioida. 

Matka-ajan lyhenemisen katsotaan pa-
rantavan liikenteen palvelua ja edistävän 
junaliikenteen suosiota. Tä°lä toki on mer-
kitystä esimerkiksi si°loin, kun kahden etäi-
sen kaupungin välinen matka lyhenee oleel-
lisesti. Muutoin junayhtey˛ä vai°le jääneet 
voivat epäi°lä säästön mielekkyy˛ä. Jopa 
pitkän matkan liikenteessä kilpailua on 
käyty pieni°lä, vain muutaman minuutin 
säästöi°lä. Jyväskylän ja Pieksämäen välinen 
yhteys lyheni noin �˘ minuutista ˆ–� mi-
nuu˛ia, kun Lievestuoreen pysähdys jätet-
tiin pois. Merki˛äviä säästöjä matka-ajassa 
on saatu esimerkiksi Helsingin ja Tampe-
reen väli°lä sekä Lahden oikoradan valmis-
tu˛ua Helsingin ja Itä-Suomen tai Pietarin 
yhteyksiin. Nämä säästöt ovat lisänneet ju-
nan suosiota ja kilpailukykyä. Suurimmat 
ajansäästöt ovat syntyneet ensisijaisesti ra-
tojen ja kalustojen uudistamise˜a. 

Matka-aikojen lyhenemise˜ä on apua 
vain, jos jatkoyhteydet ja liityntäliikenne 
toimivat tai jos ku°kija asuu aseman lähel-
lä. Huoma˛akoon myös, e˛ä jos junat myö-
hästelevät usein, se syö muutamien minuut-
tien aikataulusäästön moninkertaisesti. 
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Paltasen alue peruskartalla vuonna 1973. 

PALTANEN – KYLÄ, JONKA JUNA TÄYTTI 

Yksi Suomen hiljenneistä asemista on Pal-
tasen pysäkki Etelä-Savossa samannimisessä 
kylässä. Se on noin ˆ� rautatie- ja maantie-
kilometrin päässä Pieksämäen rautatiease-
malta ja noin ��ˆ rautatiekilometrin päässä 
Helsingin päärautatieasemalta. Kylän kaut-
ta ku°keva rautatie yhdistää muun muassa 
Pieksämäen ja Jyväskylän. Rata valmistui 
vuonna ˆˇˆ� . Juuri tuo rautatie synny˛i Pal-

tasen, si°lä sen nimistä kylää ei ennen o°lut 
olemassa.630 Ede°leenkään Kiinteistötietojär-
je˜elmä ei tunne Paltasta, vaan sen asutus 
on vira°lisesti osa Pieksämäen kirkonkylää. 
Kylästä laaditussa historiikissa Paltaseen las-
ketaan myös alueita, jotka kaikki kuuluvat 
Paltasen postinumeroalueeseen mu˛a joita 
voisi pitää omina eri°lisinä kylinään.631 

Paltase°la koe˛iin radan valmistumista 
ja pysäkin käy˛ööno˛amista seuranneina 
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vuosikymmeninä sama, mikä toistui lukui-
si°la mui°lakin paikkakunni°la. Radan var-
teen syntyi nopeasti teo°lista toimintaa, joka 
kasva˛i alueen väkimäärää ja monipuolisti 
elinkeinoja. Pysäkkiä vastapäätä ratapihan 
toise°le puole°le peruste˛iin jo ˆˇ�˘-luvu°la 
tervatehdas, joka käy˛i rautateitä kuljetuk-
sissaan.632 Tervatehtaan viereen kohosi niin 
kutsu˛u laani eli ha°ko- ja puupa°kkipinojen 
varastointialue, si°lä ratayhtey˛ä käyte˛iin 
myös puutavaran kuljetukseen. Sitä paitsi 
höyryveturei°la ku°keminen ede°ly˛i suuria 
ha°kovarastoja. Paltanen oli jo ˆˇ�˘-luvun 
alussa vi°kas puutavaran lastauspaikka. Puu-
ta tuotiin Paltase°le myös ui˛ama°la, vaikka 
aluee°la ei olekaan suuria järviä eikä leveitä 
jokia. Laajoja pinokokoelmia kohosi muual-
lekin kuin pysäkin läheisyyteen.633 Rata vai-
ku˛i niin ikään seudun maatalouteen. Vaik-
ka Paltamäen asutus ja elinkeinot pysyivät 
agraarisina, maanviljelijät ja karjankasvat-
tajat siirsivät maito- ja kermalähetyksiään 
rautatei°le. Tonkat kär˙ä˛iin hevoskyydi°lä 
pysäki°le ja lasta˛iin juniin. Siten ne saatiin 
peri°le meijereihin nopeammin kuin en-
nen.634 

Paltasen pysäkin läheisyyteen rakennet-
tiin ˆˇ�˘-luvulta a°kaen paljon asuintaloja. 
Runsaassa vuosikymmenessä pysäkin seu-
dusta sukeutui tode°linen asemankylä,635 

jossa oli monipuolisesti palveluita. Niitä 
olivat muiden muassa kolme kaup�aa, kah-
vila, puhelinkeskus, eri käsityöalojen am-
ma˛ilaisia, kup�areita, hierojia, taksi- ja 

tavarankuljetusalan yri˛äjiä, työväentalo 
sekä kansakoulu, jossa oli enimmi°lään noin 
�˘ op�ilasta. Kaup�ojen määrästä huoli-
ma˛a paltaslaisi°la oli ˆˇ�˘-luvun lopun ja 
ˆˇ�˘-luvun alun välisenä aikana mahdol-
lisuus asioida myös myymäläautossa. Par-
haimmi°laan kolmen eri kaupan myymälä-
autot liikennöivät aluee°la ja vieläpä sama°la 
viiko°la. Koska pysäkkirakennuksessa toimi 
posti- ja pankkikon˛orikin, pysäkki oli yksi 
kyläläisten tärkeimmistä kohtaamispaikois-
ta.636 Pysäkin edessä avautuva kolmiraitei-
nen, noin �˘˘ metriä pitkä ratapiha toi maa-
laismaisemaan modernia ilme˛ä. Näin oli 
etenkin pimeänä vuodenaikana, kun rata-
piha valaistiin kau˛aaltaan sähkölampui°la. 
Joskus asemamies jä˛i valot tarkoitukse°la 
palamaan talviyöksi, vaikka se oli Valtion-
rautateiden ohjeiden vastaista.637 

Kun Pieksämäen maalaiskunta haki Pal-
tasen koulu°le ope˛ajaa lehti-ilmoituksel-
la vuonna ˆˇ��, siinä mainoste˛iin paik-
kakunnan hyviä liikenneyhteyksiä juna- ja 
linja-autovuorojen sekä taksin ansiosta.638 

Myös aluee°la asunut ja var˛unut väe˜ö 
muistaa, e˛ä junayhteydet olivat hyvät var-
sinkin Pieksämäen suuntaan. Niitä täyden-
sivät linja-autovuorot, mikä teki kaupun-
gissa pistäytymise˜ä help�oa.639 ˆˇ�˘-luvun 
alussa Paltasen pysäki°lä myytiin keskimää-
rin �˘˘ matkalip�ua kuukaudessa. Henki-
löjunia ku°ki tuo°loin vuorokaudessa neljä, 
ja kaikki pysähtyivät Paltase°la toisin kuin 
myöhempinä vuosikymmeninä.640 Tutut 

290 



 
 
 

 
  

    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vuoden 1939 ilmavalokuvassa näkyy hyvin Paltasen rooli 
puutavaran lastauspisteenä: pysäkin ja radan eteläpuolella on 
yli puolen kilometrin mittainen laani eli tukkien varastointialue. 
Tukkeja ja polttopuita tuotiin juniin lastattavaksi paitsi 
hevospeleillä ja kuorma-autoilla, myös seudun kapeita ja 
mutkaisia jokia pitkin uittamalla. Eteläisessä Paltasen järvessä 
nähdäänkin kahdella laajalla alueella tukkeja kellumassa vieri 
vieressä; osa niistä matkasi eteenpäin myös vesireittejä pitkin. 
Heti pysäkin länsipuolelta lähtenyt pistoraide eli Santarata vei 
Santamäen soranottoalueelle, joka vielä vuonna 1939 oli varsin 
kapea. Jyväskylän ja Pieksämäen välinen maantie kulki vielä 
tässä vaiheessa alkuperäistä, mutkittelevaa reittiään. 

Vuoden 1952 ilmavalokuvassa asemankylän seutu on 
pitkälti samanlainen kuin sotia edeltävässä kuvassa. 
Uitettavan ja rautateitse kuljetettavan puutavaran määrä 
on vähentynyt. Järvessä ei enää kellu tukkisumaa ja 
laanikin näyttää tyhjemmältä. Ilmeisesti puutavaran 
kuljetuksia oli alettu hoitaa yhä enemmän kuorma-autojen 
kyydissä. 1950-luvun Paltanen oli yhä vireä maalaiskylä, 
mutta sen pelloilla näkyy jo metsittymisen merkkejä. 
Seuraavina vuosikymmeninä metsät valtasivat lähes kaikki 
kuvassa näkyvät peltoaukeamat ja moni talo jäi tyhjilleen 
tai korkeintaan osa-aikaisesti asutuksi. 

konduktöörit ja veturinkulje˛ajat, joista 
joi°lakui°la oli perhesiteitäkin Paltase°le, 
saa˛oivat pysäy˛ää junan asemalaiturin 
sijasta paikkaan, joka oli lähempänä Palta-
se°le jäävien määränpäätä. Paikkakunnan 
taksei°la oli tapana ”passata” eli päivystää 
junalta tulevia matkustajia, ja toisinaan tak-
sei°la hae˛iin junan tuomaa rahtia. 

Pikkulapsetkin ”passasivat” junia eli vil-
ku˛ivat niiden kulje˛aji°le ja matkustajil-

le, jos muilta leikeiltään tai askareiltaan eh-
tivät. Isommat lapset o˛ivat pyöri°lään ja 
mopoi°laan ilon irti rahtilaiturin rampista 
tai te˜asivat, miten li˛eiksi viisipenniset 
muovautuivat junan pyörien a°la kiskoa 
vasten. Pysäki°lä pysähtyvät junat saa˛oi-
vat ainakin vielä ˆˇ�˘-luvu°la viipyä Palta-
sen ratapiha°la niin kauan, e˛ä matkustajat 
ennä˛ivät jaloite°la pysäkin ympäristössä 
ja paika°liset pistäytyä ostamassa jäätelöä – 
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tuo°loin vielä mone°le harvinaista herkkua 
– ravintolavaunun ikkunasta. 

Myös tavarajuni°la voitiin tehdä henkilö-
matkoja. Jotkut kulje˛ajat saa˛oivat o˛aa 
paika°lisia kyytiin esimerkiksi si°loin, kun 
nämä olivat palaamassa kaupungista i°lan-
vietosta. Juna teki si˛en Paltasen kohda°la 
ylimääräisen pysähdyksen ja laski vapaa-
matkustajat kyydistä. Tarvi˛aessa tavara-
junakin pysähtyi muua°la kuin pysäkin ra-
tapiha°la.641 

Rautatie oli silti asukkai°le eri tava°la saa-
vute˛avissa sen mukaan, missä heidän ko-
tinsa sijaitsi. Paltamäen eteläosista pysäki°le 
on o°lut matkaa vähintään kolme kilomet-
riä, ja sen takaa matka oli vielä pitempi ja 
ede°ly˛i mäen yli˛ämistä. Menneinä vuo-
sikymmeninä ihmiset olivat kuitenkin tot-
tuneita ku°kemaan pitkähköjäkin matkoja 
jalan tai suksi°la, po°kupyöri°lä, potkukel-
koi°la, ree°lä tai hevose°la. Lisäksi Paltasen 
etelälaitami°la asuvat saa˛oivat suunnata 
lähemmäksi Pieksämäkeä perustetu°le mie-
hi˛ämä˛ömä°le Palokin seisakkee°le, joka 
oli toiminnassa jonkin aikaa.642 

Paltasen tasoristeys sai modernit turva-
lai˛eet ja alueen muut tasoristeykset pois-
te˛iin, kun Paltasen ohi˛ava rataosuus säh-
köiste˛iin vuonna ˆˇˇ�. Vanhojen rei˛ien 
katkaiseminen junaliikenteen hyväksi kes-
ki˛i seudun liikenteen ku°kemaan yhtä ja 
samaa rei˛iä. Silti sen jä°keenkin on oikais-
tu ja°kaisin niin entisen ratapihan kuin pa-
rin muunkin vanhan ylityspaikan kohdal-

ta. Tasoristeysten karsiminen sitoi kolmen 
kilometrin päässä sijaitsevan järven ran-
taan muotoutuneen vapaa-ajanasutuksen 
tiiviimmin osaksi Paltasta, koska mökeil-
leen suuntaavat joutuvat nyt ajamaan uut-
ta, radan viertä seuraavaa tietä pitkin. Si°le 
pääsee ainoastaan asemankylän kau˛a. Tie 
palvelee myös VR:n huoltotienä. Rei˛i kul-
kee entisen puuvarastoalueen muistoa kan-
tavan Laanitien kau˛a, mikä teki mökin-
omistajista myös kyseisen tien osakkaita. 

…JA AUTO TYHJENSI 

Maaltamuu˛oaa°lot tyhjensivät Paltasta 
monen muun maalaispaikkakunnan tavoin 
ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la. Oma koulu lakkau-
te˛iin vuonna ˆˇ�ˆ. Entisen koulun tiloissa 
toimi vuosina ˆˇ��–ˆˇ � hautakiviveistä-
mö. Sen jä°keen iso rakennus jäi yksityis-
asunnoksi ja on o°lut autionakin.643 Useim-
mat Paltamäen ja lähiseudun maatiloista 
lope˛ivat kotieläintenpidon ja viljelyn ja 
harjoi˛ivat korkeintaan sivutoimisesti met-
sänhoitoa. Teo°lisuustoiminta sekä kaupat 
ja monet muutkin palvelut katosivat ase-
mankylältä yksi toisensa jä°keen ˆˇˇ˘-lu-
vun puoliväliin tultaessa. Sama°la väheni-
vät työ- ja kokoontumispaikat. 

Sen sijaan autojen määrä kasvoi, mut-
ta juna- ja linja-autovuorot vähenivät. Jo 
ˆˇ�˘-luvu°la suurin osa pikajunista ohi˛i 
Paltasen pysähtymä˛ä. Vähäväkiseksi taa-
jamaksi vajonneen Paltasen asukkaat saivat 
tyytyä siihen, e˛ä heidän käyte˛ävissään 
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Paltanen oli aikoinaan vilkas henkilö- ja tavaraliikenneasema, mutta jo usean vuosikymmenen ajan junat ovat kulkeneet 
sen ohitse pysähtymättä - niin kuin monella muullakin paikkakunnalla. Nykyisin yli satavuotias asemarakennus palvelee 
kyläyhdistyksen toimintatilana. 

o°leet junat olivat pääasiassa hitaampia ja 
epämukaviksikin koe˛uja lä˛äha˛uja. Vie-
lä ˆˇ�˘-luvun puolimaissa oli mahdo°lista 
käydä Paltaselta juna°la töissä Pieksämä-
e°lä ja palata kotiin i°laksi.644 Lipunmyynti 
ja muut asemapalvelut pysäki°lä pää˛yivät 
vuonna ˆˇ��, jo°loin myös Paltasen rata-
pihaa ale˛iin purkaa. Henkilöjunat eivät 
enää vuoden ˆˇˇ� jä°keen ole pysähtyneet 
Paltasen pysäki°lä, lukuun o˛ama˛a joita-
kin yksi˛äisiä museojunia paika°listen ylei-
sötapahtumien yhteydessä. Viime vuosina 
museojunatkin ovat a°kaneet ohi˛aa yli sa-

tavuotiaan pysäkin pysähtymä˛ä. Kyytiin 
pyrkiviä ja poisjääviä on o°lut niihinkin ju-
niin vähän.645 

ˆˇ�˘-luvulta a°kaen yhä useampi Palta-
sen työikäinen asukas on hankkinut an-
sionsa kotikylänsä u°kopuole°la. Monet 
pendelöivät autoi°laan Pieksämäe°le tai ai-
nakin entisen maalaiskunnan keskukseen 
Naarajärve°le. Jotkut muuttivat toisi°le 
paikkakunni°le, jopa u°komai°le. Paltasen 
kehitystä valaisevat kyläyhdistyksen ko-
koamat leikekirjat. Vuonna ˆˇˇˆ ju°kais-
tun lehtijutun mukaan seudu°la oli tuol-
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loin viitisenkymmentä talou˛a, joskaan 
Paltasen alue˛a ei uutisessa täsmenne˛y. 
Väki oli ”ikääntyny˛ä”. Saman lehtitiedon 
mukaan tuo°loin vain aamujuna pysähtyi 
Paltasen asema°la ja linja-autovuorojakin 
oli vähenne˛y. Kunta tuki vanhusten tar-
vitsemia taksikyytejä. Kuusi vuo˛a myö-
hemmin, kun viimeinenkin junavuoro oli 
muisto vain, myös linja-autoyhteydet olivat 
heikentyneet entise˜ään.646 

Puunlastaus Paltasen pysäki°lä jatkui 
vuoteen �˘˘�. Kolme vuo˛a myöhemmin 
Paltanen lakkaute˛iin vira°lisesti liikenne-
paikkana. Si°loin ratapiha°la oli enää yksi 
raide.647 Paltajoen yli˛ävän osuuden koh-
da°la puretun Santaradan ratapohja palve-
lee ede°leen jalan, pyörä°lä tai potkuke°ka°la 
ku°kijoita epävira°lisena kevyen liikenteen 
väylänä. Sen merkitykse˜ä kertoo se, e˛ä 
joen yli˛ävä vanha rautatiesilta kunnostet-
tiin ta°koovoimin kevää°lä �˘ˆ� . 

Monet rakennukset niin Paltamäel-
lä kuin asemankylässä ovat autioituneet. 
Useita on pure˛u. Toisaalta yksi˛äisiä uu-
siakin taloja on rakenne˛u, ja vesistöjen 
rannoi°le on kohonnut kesämökkejä. Ky-
läyhdistys kiinnostui tyhji°lään seisonees-
ta pysäkki- eli asemarakennukse˜a ja osti 
sen vuonna �˘˘�. Kahden vuoden aikana 
tehdyi°lä ta°koi°la rakennukse˜a kunnos-
te˛iin kylän asukkai°le kokoontumistila.648 

Siten rautatie tai ainakin sen muisto yhä 
luo ja vahvistaa paika°lista identitee˛iä ja 
yhteenkuuluvuuden tunne˛a. 

�˘�˘-luvu°le tultaessa Paltase°la asuu eni-
ten keski-ikäisiä ja keski-iän yli˛äneitä ih-
misiä. Asu˛uja taloja on viitisenkymmentä 
ja asukkaita kahdesti sen ver˙an. Lapsia on 
vähän. Toinen ja kaiketi myönteinen piir˙e 
on osa-aika- ja kesäasutus. Kesäasukkaisiin 
tämän kirjoi˛ajakin (M.L. – toim. huom.) 
kuuluu. Kesäasukkaiden ohe°la on useita, 
jotka asuvat Paltase°la vaihtelevan pituisia 
aikoja eri vuodenaikoina, vaikka eivät ole 
kirjoi°la Paltase°la. Jotkut asuvat vira°lises-
ti Pieksämäe°lä, toiset kauempana. Moni°la 
on sukujuuriensa kau˛a jokin sidos Palta-
seen. Talve°la Paltasen kylä on autioimmil-
laan, kesä°lä kylärai˛i vi°kastuu. Pysyvästi 
autioituneitakin taloja on, ja niiden määrä 
on hilja°leen kasvanut. Postinumeroalueena 
Paltanen oli vuonna �˘˘� muutaman sadan 
köyhimmän paikkakunnan joukossa.649 

Väkimäärän ja elinkeinojen vähentymi-
nen näkyvät myös maisemassa. Rautatiet, 
asemarakennukset ja ratapihat ovat monin 
tavoin muokanneet suomalaista maisemaa 
ja tu°leet sen osaksi.650 Paltase°la maise-
mat ehtivät metsi˛yä Santamäen entistä 
hiekano˛o- ja teo°lisuusalue˛a myöten. 
Avointa peltoa näkyi vain eteläosissa ja 
eteläpuole°la.651 Toistuvat metsänhakkuut 
pitävät radan osana näkyviä paika°lisia 
maisemia. Turva°lisuussyistä si°loin tä°löin 
tehtävät hakkuut �˘ metrin päähän radas-
ta niin ikään pitävät radan ja junat näky-
vissä. Muutoin ohi ku°kevaa junaa ei enää 
aina näkisi, eikä ohiku°kevista junista tun-
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nistaisi asemankylää kyläksi. Rakennusten 
joukossa on ede°leen pysäkkirakennus. Ja 
liikenne˛ä rada°la on. Vuonna �˘ˆ� noin 
��˘ ̆ ˘˘ junamatkustajaa ohi˛i Paltasen 
ja tavaraa kuljete˛iin samaa rei˛iä pitkin 
noin � ̆ ˘˘ ne˛otonnia.652 

AUTOLIIKENTEEN VARAAN 

Paltanen elää autoliikenteen varassa. Asuk-
kaat, niin radan var˙en väkeä kuin yhä 
ovatkin, käy˛ävät junaa samoin kuin ne 
suomalaiset, jotka asuvat lähiliikenteen ul-
kopuole°la. Juna°la tehdään pidempiä mat-
koja, ja matka yhdistyy aina jonkin muun 
ku°kuvälineen käy˛öön. Lähimmät kaupat 
vuonna �˘ˆ� olivat Naarajärve°lä ˆ� kilo-
metrin päässä pysäkiltä. Sen sijaan myy-
mäläauto on ku°kenut �˘˘˘-luvu°la joitakin 
katkoksia lukuun o˛ama˛a ker˙an viikos-
sa. Aluksi kaup�a-auto tuli Hankasalmelta, 
si˛emmin Kangasniemeltä.653 Yksityisau-
toiluun ja laajoihin valikoimiin to˛uneen 
kulu˛ajan mieltymyksistä kertoo se, e˛ä 
vain harvat asioivat kaup�a-autossa. Moni 
auto°linen ajaa mieluummin vartissa Naa-
rajärve°le kuin odo˛elee tienposkessa kaup-
pa-autoa. 

Kirjastoautokin pistäytyy Paltase°la niin 
kutsutussa kaup�ojen risteyksessä ker˙an 
kuussa. Lukijoita poikkeaa harvakseltaan. 
Yksi syy siihen lienee, e˛ä kirjastoauto on 
ajanut tiistaiaamuisin, jo°loin monet ovat 
töissä tai koulussa. Kyläyhdistyksen omis-
tuksiin siirtyneessä pysäkkirakennuksessa 

järje˜etään kyläyhdistyksen tai kokoon-
tumistilan vuokranneiden yksityishen-
kilöiden tapahtumia, tiekokouksia ja sa-
tunnaisia har˙astuspiirejä. Sie°lä on o°lut 
kesäisin taidenäy˛elyitäkin, joissa kyl˛ien 
houku˛elemina on pistäytynyt myös ohi 
ajavia valtatieltä. Pysäkin piha-aluee°la 
on seudun jä˛eidenkeräyspiste. Paltasen 
talouksien kier˙ätysmahdo°lisuudet silti 
heikkenivät seudun jätehuoltouudistuk-
sessa, kun kartongin, lasin ja meta°lin ke-
räysastiat poiste˛iin. Ajatuksena oli, e˛ä 
maaseudun väki kulje˛aa ne työ- ja kaup-
pamatkoi°laan taajamien keräyspisteisiin. 
Palveluiden läheisyys tai kaukaisuus on 
silti suhtee°lista eivätkä asiat väl˛ämä˛ä 
ole paremmin kaupungeissa. Pääkaupun-
kiseudu°la lähimpään postin toimipistee-
seen voidaan matkata jopa tunti joukko-
liikenteessä.654 

Kaukoliikenteen linja-autot ede°leen ot-
tavat ja jä˛ävät matkustajia kylän ohi˛a-
van valtatien var˙e°la. Paltasen pikavuo-
ropysäkei°lä. Monet linja-autonkulje˛ajat 
eivät silti enää tunne Paltasen sijaintia. Se 
johtunee siitä, e˛ä matkustajia Paltase°le on 
harvoin. Linja-autoa käy˛ävät enimmäk-
seen muutamat iäkkäät paika°liset ja harvat 
auto˛omat vapaa-ajanasukkaat. Toisinaan 
niissä näkee jonkun vierailu°le saapuvan 
toispaikkakuntalaisen. Paltasen kau˛a kul-
kevien linja-autovuorojen määrät ja aika-
taulut ovat vaihde°leet me°koisesti liiken-
nöitsijöiden kilpai°lessa sekä keskenään e˛ä 
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VR:n kanssa. Kesä°lä �˘ˆ� linja-autovuorot 
mahdo°listivat asioinnin arkisin Pieksämä-
e°lä tai Jyväskylänkin suunna°la, mu˛a kel-
lo �–ˆ� väli°lä tapahtuvaan työntekoon ne 
eivät sove°lu.655 Pieksämäen kaupunkibus-
sit eivät liikennöi Paltase°le asti, ja koulu-
vuoden aikaan aamuisin Paltasen kau˛a 
ku°kenut koulubussi, jonka kyytiin pääsi-
vät tarvi˛aessa muutkin halukkaat, jä˛i 
�˘ˆ˘-luvun lopu°la liikennöimisen. Kou-
luikäisiä lapsia on seudu°la niin vähän, e˛ä 
koulumatkat hoidetaan taksei°la. 

Auto˛omia talouksia on vain muutama. 
Usei°la talouksi°la on käytössään useampi 
kuin yksi auto. Mopoautoja, moo˛oripyö-
riä ja mopoja näkee kyläraiti°la si°loin täl-
löin. Po°kupyöriä käytetään lähinnä kesäai-
kaan. Vain harvat pyöräilevät Naarajärve°le 
tai Pieksämäe°le saakka tai tekevät pyöril-
lä pitkiä huvimatkoja maalais- ja metsätei-
tä pitkin. Niin ikään vain harvat asukkaat 
tekevät paika°lisiakaan matkoja patikoiden, 
hiihtäen tai potkuke°ka°la. Vanhusten kau-
punkiasiointia au˛aa kunnan tukema pal-
velutaksi, ja Kela tukee sairaala- ja terveys-
keskuskäyntien taksimatkoja. Oman auton 
puute rajoi˛aa varsinkin senioriväe˜ön ja 
alaikäisten liikkumista, osa°listumista ja har-
rastustoimintaa ja tekee molemmat ikäryh-
mät riip�uvaisiksi muiden avusta ja viitse-
liäisyyde˜ä. 

Vaikka auto voi osaltaan o°la syynä Pal-
tasen väkimäärän, palveluiden ja joukkolii-
kenneyhteyksien vähenemiseen, se myös 

y°läpitää paika°lisyhteisön ja u°komaail-
man vuorovaikutusta. Kumipyöri°le siir-
tynyt postinjakelu hoidetaan tätä nykyä 
suuressa osassa Paltasta varhemmin kuin 
monissa taajamissa. Postin lähe˛äminen 
tosin onnistuu lähimmi°lään vasta ˆ� ki-
lometrin päässä pysäkiltä. Kylän ohi˛avan 
valtatie ��:n var˙essa, Paltasenjärvien väli-
se°lä kannakse°la, on toiminut kesäkahvila, 
joka on niin matkailijoiden kuin paika°lis-
ten suosiossa. Molemmissa järvissä on ui-
maranta, joista toinen on kyläyhdistyksen 
y°läpitämä. Pien-Paltaseen on istute˛u lo-
hia, joita voi pyytää luvanvaraisesti. Pien-
Paltasen taakse rakenne˛iin vuonna �˘ˆˇ 
elämyskohteeksi esteetöntä suopuistoa, 
jossa on laavu°le ja kalastuspaika°le johta-
vat pitkospuut. Vanhoissa hiekka- ja sora-
kuopissa toimii ajoi˛ain Paltasen autour-
heilukeskus, ja sitä vasten valtatien toise°la 
puole°la on motocrossrata. Autoradan lä-
he˛yvi°lä sijaitsee metsään vastikään pe-
ruste˛u maastoajoalue. Talvisin valtatien 
ku°kua mukailee naapurikunnankin puo-
le°le ulo˛uva moo˛orike°kkarei˛i, joka siis 
tavoi˛aa Paltasenkin. 

Joukkoliikennevuorot ja väkimäärä on 
vähentynyt, mu˛a seutukunna°la Paltanen 
tunnetaan, ja Paltase°la järje˜e˛ävissä ta-
pahtumissa käy paljon vieraspaikkakunta-
laisia. Perinteetkin elävät: kyläyhdistyksen 
Pien-Paltasen rannassa järje˜ämä juhannus-
juhla kokoaa joka vuosi väkeä laajalta alu-
eelta. 
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Helsingin Aleksanterinkadun kävelykatukokeilun avajaisissa 12.6.1971 Keihäsmatkat-matkatoimisto tempaisi Eemelin eli 
Esko Toivosen ja Tapio Rautavaaran johdolla. 

MASSATURISMI – PAKETTIMATKOISTA 
HALPALENTOIHIN 

Liikenne ei ole vain tavara- ja työmatka-
liikennettä tai kaup�amatkoja. Matkai-
lun kasvu ja joukkoturismi eli niin sanot-
tu massaturismi on valtava kulttuurinen, 
taloude°linen ja yhteiskuntapoliittinen 
tekijä. Matkailun muotoja ovat säädel-

leet samat liikenteen muutokset kuin 
muutakin ku°kemista ja kuljettamista. 
Sven Hirn ja Erkki Markkanen kuvaili-
vat vuonna ˆˇ�� ilmestyneessä ”Suomen 
matkailun historiassaan” uutta matkailun 
kautta: 
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Pienen taantuman jälkeen matkailu koti-
maas�a, Suome�a ulkomai˝e ja maailmalta 
Suomeen alkoi kasvaa kai°kia ennakko-o�o-
tuksia nopeaˆˆin. Ka�deksan ˘uo˛a kiso-
jen (Helsingin kesäolympialaiset 1952 – toim. 
huom.) jälkeen Suomeen saapui jo kolminke�-
tainen määrä ulkomaalaisia kisa˙uoteen ˇe�-
ra˛una. Kasvun kauteen lii˛yvät perusteel-
liset rakenneˆuutokset: matkailija˙irta kulki 
junista ja sisä˙esilai˙oista henkilöautoihin ja 
lentokoneisiin sekä uljaisiin linja-autoihin.656 

Syksy°lä ˆˇˇ� maailmankuulu suomalai-
nen ÿlosoÿ ja akateemikko Georg Henrik 
von Wright esi˛i Helsingin yliopistossa pi-
tämässään yleisöluennossaan, e˛ä 

kaksi mo�ernin ihmiskunnan ˘itsausta 
ovat yksityisautoilu ja mas�atu˜ismi.657 

Yläluokka on aina matkustanut. ”Massa-
turismi” on käsite, jota ruve˛iin käy˛ämään, 
kun matkustamisen halpeneminen ja elinta-
son nousu sa°livat koko kansan poiketa ete-
län lomi°la ja inter˙ailaamassa. Käsite piti si-
sä°lään senkin, e˛ä kaikkien ei ehkä pitäisi. 

Joukkoturismi syntyi ˆˇ�˘-luvun puoli-
välissä. Yhtenä virstanpylväänä on pide˛y 
vuo˛a ˆˇ�� , jo°loin Boeing �˘� -suihkuko-
ne ote˛iin käy˛öön. Uusi kone mahdo°lis-
ti aiempaa halvemmat charterlennot. Kuten 
muutakin suuren luokan liiketoimea, myös 
joukkoturismia määri˛ää suurtuotanto ja siis 
standardoitu matkapake˛i. Matkayhtiöt al-
koivat tuo˛aa tuhansi°le ihmisi°le sopivia va-
kioituja palveluja.658 

Joukkoturismia määri˛ää tuo˛een, pal-
velusten ja kokemusten samankaltaisuus. 
Turismiin kuuluu silti myös erityisempien 
kokemusten myynti. Suomessakin yleistyi 
ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen se, e˛ä matka-
toimistot myyvät aikaisempaa enemmän 
räätälöityjä palveluja matkustajan toivei-
den ja kukkaron mukaan.659 Näihin liite-
tään yksilö°lisyyden arvoa enemmän kuin 
pake˛imatkoihin – joskin pake˛imatkoja 
nämäkin ovat, koska ne liki poikkeukse˛a 
kootaan valmiista alustoista palveluntuot-
tajien kanssa ennakolta tehtyjen sopimus-
ten mukaan. Tämä on osa yleistä kulutus-
tason nousua. Kehitys on yhdenmukainen 
muun kulu˛aji°le suunnatun markkinoin-
nin kanssa, kun varakkaammi°le ja laatutie-
toisimmi°le myydään marke˛itavaroiden 
sijasta niin sano˛uja ja eri aikoina eri ta-
va°la määriteltyjä designtuo˛eita. 

Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että 
turismi ei ole perusteiltaan muu˛unut siitä, 
kun kylpylät, hiekkarannat ja tervee°linen 
vuoristoilma tulivat suosituiksi ˆ�˘˘-luvu°la. 
Suurin muutos on turistien määrässä. Kul-
jetukset ja majoitukset ovat osa jatkuvaan 
matkustajavirtaan perustuvaa liiketoimin-
taa. Koska yhä useammi°la on varaa matkus-
taa, tarjonnan on oltava monipuolista. Kai-
ki°le myyminen ede°ly˛ää kaikkien toiveiden 
huomioon o˛amista.660 Liikenneteknologian 
kehitys teki ku°kemise˜a nopeaa ja halpaa, 
ja se teki mahdo°liseksi senkin, e˛ä kyytiin 
pääsivät miljoonat ja taas miljoonat. 
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Las Palmasin lentokenttä on tullut tutuksi monelle matkustajasukupolvelle. 

Halpalentoyhtiöiden tulo markkinoil-
le vahvisti matkailun kasvua entise˜ään. 
Muutoinkin lentoliikenteen vapau˛ami-
nen661 oli keskeinen osa joukkoturismia. 
Jotkut halpalentoyhtiöt pitävät operointi-
kustannuksensa mahdo°lisimman pieninä 
ja kilpailevat lähinnä hinnoi°la. Ne eivät kil-
paile parhaasta palvelusta eivätkä hienos-
tunee˜a tyylistä, vaan kulu˛ajien ajasta ja 
rahasta muiden hyödykkeiden ja palvelui-
den kanssa.662 Kansainvälisen siviili-ilmai-
lujärje˜ön mukaan vuonna �˘ˆ� halpalen-
toyhtiöiden osuus kaikista lennätetyistä 
matkustajista oli �� prosen˛ia.663 

KEIHÄSMATKOJEN SIIVILLÄ 
AURINKORANNOILLE 

Kun suomalainen sanoo lähtevänsä etelään, 
kyse ei ole niinkään ilmansuunnasta kuin 
mielikuvakartasta. Etelään matkuste˛aes-
sa ir˙o˛audutaan arje˜a. Auringonpalvo-
jien houku˛elussa Välimeren alue on o°lut 
omaa luokkaansa. ˆˇ�˘-luvu°la Välimeren 
rannoi°la lepuu˛i jäseniään vuosi˛ain noin 
ˆ˘˘ miljoonaa matkailijaa. Si˛emmin mää-
rä on noussut yli ��˘ miljoonaan, mikä oli 
�˘ prosen˛ia kaikista kansainvälisistä tu-
risteista vuonna �˘ˆ�.664 Etelänmatkailun 
juuret ulo˛uvat kylpylä- ja merenrantalo-
mailuun. Se oli suosi˛ua jo ˆ�˘˘-luvu°la, 
jo°loin muiden muassa saksalaiset Baden-
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Baden, Wiesbaden ja Karlsbad mu˛a myös 
yhtenä maineikkaimmista esimerkiksi Ve-
näjän Pjatigorsk (�˙�°�o�ˇ˘) houku˛eli-
vat vieraita niin mineraalivesi°lään kuin 
huvituksi°la ja sosiaalisi°la yhteyksi°lä. Me-
renrantalomailu kasvoi paitsi sen vuoksi, 
e˛ä terveysaa˛een muotien mukaan suo-
laista merive˛ä ale˛iin pitää hyvänä vaih-
toehtona mineraalivede°le, myös siksi, e˛-
eivät kylpylät pystyneet o˛amaan vastaan 
kaikkia vieraita.665 

Auringonpalvonta tuli osaksi lomailua 
eritoten ˆˇ˘˘-luvu°la. Vanhastaan päive˛y-
nyt iho oli hiukan rahvaanomaista etenkin 
euroop�alaisi°la naisi°la, ja yläluokan nai-
set suojelivat ihoaan moiselta ero˛uakseen 
peltotöiden rahvaasta. Mu˛a si˛en ruske-
tukse˜a tuli uusi kauneuden ja vapauden 
vertauskuva. Työväenluokka oli siirtynyt 
aurinkoisilta pe°loilta pimeisiin tehdassa-
leihin. Rusketuksen muoti a°koi Yhdysval-
loissa ˆˇˆ˘-luvu°la, kun Ho°lywoodin tähdet 
ruske˛ivat itseään kuvaustauoi°la. Toisen 
maailmansodan jä°keen halusta o˛aa aurin-
koa tuli kenties yksi merki˛ävimmistä tu-
rismin kasvuun vaiku˛avista tekijöistä.666 

Suomalaisten etelänmatkailu a°koi yleistyä 
sotien jä°keen ˆˇ�˘-luvun lopu°la ja ˆˇ�˘-lu-
vun alussa, kun liikenneyhteydet sodan 
runtelemassa Euroopassa a°koivat parantua. 
Aluksi matkat Välimere°le tehtiin tava°lises-
ti mone°la eri liikennevälinee°lä – niin linja-
auto°la, juna°la, laiva°la kuin lentokonee°la. 
Matkat olivat myös aja°lisesti me°ko pitkiä, 

keskimäärin kolmeviikkoisia, ja niissä kier-
re˛iin useampia kaupunkeja ja maita.667 

Auringonpalvojien kulje˛amisen pionee-
reja Suomessa oli Kalevi Keihänen (ˆˇ��– 
ˆˇˇ�) ja hänen vuonna ˆˇ�� perustamansa 
yhtiö Keihäsmatkat. Matkailuliiketoimen 
Keihänen oli aloi˛anut reilu vuosikymmen 
aikaisemmin, jo°loin Keihäsmatkojen edel-
täjä Turistimatkat Oy oli järje˜änyt bussi-
tel˛amatkan yleisurheilun Euroopan mes-
taruuskilpailuihin Berniin. Keihäsmatkojen 
kulta-aikaa olivat ˆˇ�˘-luvun a°kuvuodet, 
mu˛a yhtiö teki konkurssin vuonna ˆˇ��. 
Si°loin kaatui myös hänen kaksi vuo˛a ai-
kaisemmin perustamansa lentoyhtiö Spea-
rair. Keihäsmatkojen tila°le Keihänen perusti 
lyhytikäiseksi jääneen yhtiön Seiväsmatkat. 
Juha ”Wa˛” Vainio ikuisti Keihäsen ja sei-
väsmatkojen mentaliteetin laulussaan ”Var-
sinaiset Seiväsmatkat” (ˆˇ�ˇ). Laulu kertoo 
suomalaisista etelänmatka°la, joskin ilman 
erityistä historiatietee°listä tarkkuu˛a. 

Sei˙äsmatkoilla tarkoitettiin matkoja, 
joi˝a tärkeintä ei o˝ut kohdeˆaa ja sen kult-
tuu˜i ˇaan se, e˛ä tarjo˝a oli halpaa alko-
holia, seksiä ja ma�do˝isuus juhlia aaˆusta 
iltaan.668 

Spearairin kalustossa oli kaksi DC- -�� 
suihkukone˛a, ”Härmän Jätkä” ja ”Härmän 
Mimmi”. Spearair mainosti itseään maail-
man ainoana lentoyhtiönä, joka tarjoili 
lennoi°laan pontikkaa. ”Kihniön Kipakka” 
paljastui si˛emmin ma°lorcalaiseksi vod-
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kantapaiseksi a°koholiksi. Pu°lot Keihänen 
oli varustanut suomalaisin etiketein. Yh-
teiskunnan niin sano˛uihin syviin riveihin 
mainontansa kohdistanut liikemies korosti 
a°koholin tarjonnan lisäksi sitä, e˛ä Keihäs-
matkoi°la ei tarvinnut o°la yksin. Keihänen 
sanoi kulje˛avansa matkoi°le tava°lista kan-
saa. Her˙at ku°kivat rei˛ikonei°la. Hänen 
ansiostaan työväe˜öön kuuluvia, maalaisia, 
alempia toimihenkilöitä ja eläkeläisiä osal-
listui seuramatkoi°le ennennäkemä˛ömiä 
määriä.669 

Keskustelu turismin haitoista kiihtyi sa-
ma°la, kun alati suurempi joukko auringon-
palvojia kansoi˛i etelän maiden rantoja. Tu-
ristit tuovat matkakohteisiin valuu˛aa ja 
piristävät kaup�aa, mu˛a matkustamisen 
määrä uhkaa paitsi luonnonarvoja, myös 
kohdemaiden sosiaalisia ja kul˛uurisia oloja. 
Näitä turismin kaksia kasvoja kuvasi osuvas-
ti vuonna ˆˇ�� ilmestynyt Louis Turnerin ja 
John Ashin teos ”�e Golden Hordes”. Teok-
sen nimi vii˛aa Mongolivaltakuntaa seuran-
neen mongolilais-turkkilaisen kaanikunnan 
va°loituksiin. Uuden ajan va°loi˛ajat, turis-
tit, olivat paika°lisi°le u°komaankaupan ja 
tulojen lähde, mu˛a va°loi˛ajien saapumi-
nen tarkoi˛i kaiken kauniin järje˜elmä°lis-
tä tuhoa.670 Maini˛akoon tietämä˛ömien 
ennakkoluuloja vastaan, e˛ä uudemmassa 
historiatietee°lisessä tutkimuksessa671 mon-
goliva°loi˛ajat nähdään kokolai°la muuna 
kuin pe°kkinä tuhon tuojina. 

NUORET EUROOPAN 
KISKOILLA: INTERRAIL 

Rautatieasemat, kuten kaiketi muutkin ase-
mat, ovat odo˛amisen ja siirtymisen paik-
koja. Ne tarjoavat lupauksen muutokse˜a. 
Mika Waltari kirjoi˛i vuonna ˆˇ�ˇ essees-
sään ”Eksoo˛inen Suomi” Helsingin rauta-
tieasemasta, jonka mainostaulut houku˛eli-
vat kokemaan uusia ja kiehtovia kohteita. 

Sensijaan e˛ä tutkisin i˝a˝a p˜imitii˙isen 
taiteen lii˛ymistä ihmiskunnan sosiaalis-
maagi˝isiin eleˆentää˜iajatuksiin, menen 
aseˆa˝e. Helsingin aseˆa on Euroopan kau-
nein ja monumentaalisin. Pi°ajuna lä�tee ja 
reklaaˆitaulut aseˆa�a˝in seinäs�ä suosit-
televat minu˝e Trans�ipe˜ian rataa Pa˜is– 
Peking, ja keho˛a˙at minua pistäytymään 
kesä˝ä Ba˜celonan maailmannäy˛elys�ä.672 

Interrail-ohjelma alkoi v. 1972 ja siitä lähtien se on 
avannut nuorille ovet omatoimiseen Euroopan-matkailuun. 
Vilkkaimpina vuosina kortteja hankittiin noin 20 000 kpl. 
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Asemat tulivat ˆˇ˘˘-luvun lop�upuolel-
la tutuiksi etenkin nuori°le inter˙ailmat-
kustaji°le, jotka ku°kivat yhde°lä lipu°la 
ympäri Euroop�aa. Inter˙ailmatkailu al-
koi vuonna ˆˇ��, kun kansainvälinen rau-
tatielii˛o UIC täy˛i �˘ vuo˛a. Juhlavuo-
den kunniaksi lii˛o halusi antaa nuori°le 
mahdo°lisuuden matkustaa Euroopassa va-
paasti ja halva°la. Se oli osa euroop�alaista 
yhtey˛ä ja ihanne˛a. Inter˙ai°liput osoit-
tautuivat niin suosituiksi, e˛ä käytäntöä 
pääte˛iin jatkaa juhlavuoden jä°keenkin. 
Jatkamispäätökseen saa˛oi vaiku˛aa se, 
e˛ä li�aavat nuoret halu˛iin siirtää orga-
nisoidun ja kontro°loidun matkustamisen 
piiriin673 ja siis osaksi asiakaskuntaa. 

Si˛emmin luotiin erilaisia inter˙ai°kort-
teja, jotka räätälöidään matkustajan tarpei-
siin. Alun perin inter˙ai°kor˛i oli voimassa 
kuukauden, jonka aikana inter˙ailaaja sai 
tehdä raja˛oman määrän matkoja inter-
rail-tari�in kuuluvien maiden rautatei°lä. 
Vuonna ˆˇ�� kortin sai ostaa korkeintaan 
�ˆ-vuotias. Yläikäraja noste˛iin ˆˇ�˘-lu-
vun lop�uun mennessä ensin �� ja si˛en �� 
ikävuoteen.674 Aikuisi°le ja seniorei°le luo-
tiin omat lip�uluokat. Inter˙ailmatkoi°la 
on o°lut vaikeasti mita˛ava mu˛a varmasti 
tuntuva merkityksensä si°le, miten euroop-
palaisuus ymmär˙etään Suomessa. 

Inter˙ailmatkailun luonteeseen kuuluu 
vapaus, kuten nimenomaisesti euroop�a-
laisuuteenkin. Matkakohteet ja -reitit voi-
daan valita matkan aikana. Suomalaisten 

suosituimmat kohteet olivat ˆˇ˘˘-luvun 
lopu°la Saksan lii˛otasavalta, Ranska ja 
Italia. Ruotsi ja Tanska olivat useimmiten 
kauttaku°kupaikkoja. Suomalaisten in-
ter˙ailmatkailun kahtena ensimmäisenä 
vuosikymmenenä kaksi kolme˜a suoma-
laise˜a inter˙ailmatkaajasta oli naisia. On 
arvioitu, e˛ä kaikista inter˙ailmatkaajista 
Euroopassa �˘ prosen˛ia on o°lut miehiä 
ja �˘ prosen˛ia naisia. Y°lä˛ävää ei ole se, 
e˛ä suurin osa oli opiskelijoita ja kaupun-
kilaisia. Matka tehtiin useimmin yhden tai 
kahden ystävän kanssa.675 

Mielikuva resuisista rinkkamatkusta-
jista, jotka vaeltelevat ympäri Euroop�aa 
vai°la päämäärää ja nukkuvat mi°loin mis-
säkin, saatetaan ede°leen lii˛ää inter˙ai-
laajiin. Se ei liene useinkaan o°lut to˛a. 
Tutkimusten mukaan ˇˇ prosen˛ia mat-
kaajista suunni˛eli reissuaan etukäteen. 
Noin puolet öistä viete˛iin hote°leissa ja 
retkeilymajoissa ja kolmannes junissa. Toi-
sin kuin tarinoissa, inter˙ailaajat yöpyivät 
harvoin puistoissa, uimarannoi°la ja rau-
tatieasemi°la. Inter˙ail yhdistää massatu-
rismin ja yksilö°lisen matkailun lii˛yviä 
piirteitä.676 

Suomalaisten inter˙ailmatkailun huip-
puaikaa ele˛iin ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la. In-
ter˙ailmatkailun kilpailijaksi on noussut 
vapaasti vali˛avia lentomatkoja sisältä-
vät paketit ja eritoten lentomatkojen hal-
puus.677 Niin ikään Aasia on noussut kil-
pailemaan rep�ureissaajien suosiosta. 

302 



 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

Ruotsin ristely oli 1960-luvulla monille ensimmäinen ulkomaan matka. Siljavarustamon m/s Skandia Turun satamassa. 

RUOTSIN-LAIVALLE 

Kaupunkisuunni˛elun suuri vaiku˛aja, ark-
kitehti Le Corbusier, esi˛i ˆˇ�˘-luvun alus-
sa ajatuksen valtamerilaivasta uuden ajan 
arkkitehtuurin ihanteena. Valtamerilaiva°la 
matkuste˛iin kohti uuden hengen mukaan 
rakenne˛ua maailmaa. ˆˇ�˘-luvun laivat, 
kuten ranskalaisen Compagnie Généra-
le Transatlantique -yhtiön ”Normandie” 
ja englantilaisen Cunard White Star Line 
yhtiön ”�ueen Mary”, olivat ennennäke-
mä˛ömän suuria ja uljaita. Mainoskuvissa 

laivat sijoite˛iin usein kaupunkien keskus-
taan havainno°listamaan laivan mi˛asuh-
teita. Normandie kuva˛iin New Yorkissa, 
missä se ulo˛ui pitkän kor˛elin yli Viiden-
neltä avenuelta Kuudenne°le. �ueen Mary 
puole˜aan veny˛äytyi Trafalgar Squaren 
yli sen perän yltäessä Whiteha°liin ja savu-
piip�ujen kohotessa pylvään pää°lä patsas-
televan amiraali Nelsonin taso°le.678 

Turussa vuonna ˆˇ�� vesi°le laske˛u ja 
Turun ja Tukholman väli°lä liikennöinyt 
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Bore-yhtiön ”Bore II” oli valtamerialuksia 
pienempi, mu˛a herä˛i huomiota uude°la 
teknologia°laan ja sisustukse°laan. Kaunot-
tarena ja kansa°lisena menestyksenä pide˛y 
alus oli esimerkki siitä, e˛ä naapurimaiden 
tapaan Suomessa taju˛iin laivojen oto°li-
suus oman maan kul˛uurin tuntemuksen 
levi˛ämisessä. Ruotsissa ja Norjassa kan-
sa°lisen taiteen ja taidekäsityön käyntikort-
teina toimivat laivat ”Stockholm” ja ”Grip-
sholm” sekä ”Oslo�ord”.679 

Laivaristeilyjen suosiota kasva˛ivat au-
tomatkailu ja autolau˛ojen kehitys. Auto-
lau˛ojen esikuvana olivat junalautat. Brit-
tiläisen Southern Railwaysin vuonna ˆˇ�ˇ 
rakennu˛amassa junalautassa oli kiskot, 
joita pitkin vaunuja pysty˛iin siirtämään. 
Yhtiön pikajuna ”Golden Ar˙ow” käy˛i ju-
nalau˛aa ku°kiessaan Lontoon ja Pariisin 
väliä. Ensimmäinen autojen kulje˛amista 
varten rakenne˛u alus valmiste˛iin vuon-
na ˆˇ�ˆ Glasgow’ssa. Se pystyi kulje˛amaan 
�˘� matkustajan ohe°la �� autoa. Suuret 
matkailijamäärät vaativat yhä tilavampia 
lau˛oja. Meriliikenteessä kansainvälisen 
joukkoturismin synty oli osaltaan autolaut-
tojen ansiota.680 

Autolau˛ojen käy˛ööno˛o vaiku˛i sii-
henkin, e˛ä matkailu Suome˜a u°komai°le 
ja muualta Suomeen a°koi kasvaa ˆˇ�˘-lu-
vun lopu°la ripeästi. ˆˇ�˘-luvun puolivä-
lissä Suomeen saapui noin miljoona mat-
kailijaa vuodessa. Kaksikymmentä vuo˛a 
myöhemmin määrä oli jo yli kolminkertai-

nen. Suome˜a Ruotsiin matkusti vuonna 
ˆˇˇ� lähes viisi miljoonaa matkustajaa. Kun 
muua°la maailma°la matkustajalaivaliiken-
ne a°koi korvautua yhä useammin lentolii-
kentee°lä, Suomessa satamienkin matkus-
tajavir˙at kasvoivat.681 

Suomen ja Ruotsin välise°le matkustaja-
laivaliikentee°le antoi vauhtia vuonna ˆˇ�� 
voimaan astunut pohjoismainen passivapa-
us. Saman vuosikymmenen lopu°la ensim-
mäinen autolau˛a aloi˛i liikenteensä mai-
den väli°lä. Autolau˛aliikenteen pioneereja 
olivat ahvenanmaalaiset ja ruotsalaiset. Oy 
Siljavarustamo peruste˛iin suomalaisten ja 
ruotsalaisten varustamoiden yhteistyönä 
vuonna ˆˇ��. Jo tuo°loin varustamo aloi˛i 
liikennöinnin Helsingin ja Tukholman vä-
li°lä. Vuonna ˆˇ�ˆ ja ˆˇ�� yhtiö o˛i käyt-
töön ensimmäiset Wärtsilän Helsingin te-
laka°la rakennetut autolautat ”Skandian” ja 
”Nordian”. Skandian neitsytmatka Nor˙täl-
jeen oli suuri ektaakkeli, si°lä autolau˛aa 
oli vastassa tuhansia ihmisiä ja kaupungin-
orke˜eri.682 Vikinglinjen, si˛emmin Viking 
Line, peruste˛iin vuonna ˆˇ�� ahvenan-
maalaisten ja ruotsalaisten yri˛äjien toi-
min. Yhtiön liikennöinti Turun ja Tukhol-
man väli°lä a°koi vuonna ˆˇ��, Helsingin ja 
Tukholman väli°lä vuo˛a myöhemmin. 

Laivaliikenne Vaasasta Ruotsiin a°koi 
myös ˆˇ�˘-luvun lopu°la. Vaasan ja Uu-
majan reiti°lä vuonna ˆˇ�� liikennöinnin 
aloittaneeseen Vaasa-Umeå Ab:n ”Kor-
sholm III:een” mahtui ��� matkustajaa ja 
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�˘ henkilöautoa. Matkustajaliikenteen ko-
konaismäärästä Ruotsin liikenteen osuus 
oli ˇ˘ prosen˛ia.683 

Autolautat kasvoivat nopeasti ja nieli-
vät yhä enemmän matkustajia ja autoja. 
Silja Linen Aa°lotar-laivaan (ˆˇ��) mah-
tui ˆ ̆ ˘˘ matkustajaa ja ˆ�˘ henkilöautoa. 
Viking Linen ”Aure°la” oli ˆˇ�˘-luvu°la Eu-
roopan suurin autolau˛a. Tavanomaisen 
kahden autokannen sijaan siinä oli kolme 
autokan˛a. Tämä ”merten jumbojet” kul-
je˛i ˆ �˘˘ matkustajaa ja ��˘ henkilöautoa. 
ˆˇˇ˘-luvu°la autolau˛ojen luonne muut-
tui, kun esimerkiksi Siljan ”Serenadeen” ja 
”Symphonyyn” suunniteltiin suuri kate˛u 
käytävä, Promenade, jonka ympäri°le muu 
laiva hy˛eineen, ravintoloineen ja erikois-
liikkeineen rakenne˛iin.684 Se muistu˛aa 
kaup�akeskusta. 

Autolau˛aristeilyt Suome˜a nykyisen 
Saksan aluee°le a°koivat vuonna ˆˇ��. Sak-
soja oli tuo°loin kaksi, sosialistinen Saksan 
demokraa˛inen tasavalta ja länsimainen 
markkinatalousdemokratia Saksan liit-
totasavalta. Risteilyjä tehtiin Suome˜a ja 
Ruotsista myös Neuvostolii˛oon. Viisumit-
tomia risteilyjä teki Helsingistä Leningra-
diin ”Bore III” kaksi kertaa viikossa vuon-
na ˆˇ��. Matkaajia kuljete˛iin kaupungissa 
kiertoajelui°la, jotka tu°ka˛iin suomeksi, 
ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Risteilyt 
vetivät puoleensa etenkin amerikkalaisia, 
jotka näin pääsivät kurkistamaan rautaesi-
ripun taakse.685 Myös Puolaan, Isoon-Bri-

tanniaan ja Tanskaan tehtiin risteilyjä. 
Maarianhamina oli ˆˇ�˘-luvun a°kuun 

saakka Suomen vi°kkain matkustajasata-
ma ennen Helsinkiä, Naantalia ja Vaasaa. 
Tämän jä°keen Helsingistä kasvoi Suomen 
suurin ja si˛en �˘˘˘-luvun myötä yksi maa-
ilmankin suurimmista matkustajaliiken-
teen satamista. ˆˇˇ˘-luvulta �˘˘˘-luvu°le 
tultaessa Helsingin ja Ta°linnan välinen 
liikenne kasvoi reilusta puole˜a miljoo-
nasta kuuteen miljoonaan matkustajaan. 
Räjähdysmäistä kasvua vauhditti Viron 
itsenäistyminen vuonna ˆˇˇˆ. Helsingin 
ja Ta°linnan välisen huvimatkailun yhte-
nä lähtöpisteenä voidaan pitää ˆ��˘-luvun 
jä°kipuoliskoa. Ensimmäinen höyrylaiva 
Turun ja Tukholman väli°lä kokeili liiken-
ne˛ä jo lokakuussa ˆ �ˆ, mu˛a seuraavi°la 
vuosikymmeni°lä liikenne a°koi säännö°lis-
tyä niin Tukholman, Turun, Pietarin kuin 
Ta°linnankin suunni°la. Turkulaisen Åbo 
Ångfartygsbolagin höyrylaiva ”Storfursten” 
aloi˛i liikennöinnin vuonna ˆ��� reiti°lä 
Turku-Helsinki-Ta°linna-Kronstadt ja myös 
huvimatkoja Suomenlahden yli. Ensimmäi-
sissä vierailuissa Ta°linnaan sa˛uma°la oli 
osansa. Storfursten lähti matkaan Suomen-
lahden huviristeily°le aamuvarhain �ˆ. tou-
kokuuta ˆ��� mukanaan noin ˆ�˘ Helsin-
gin her˙asväen daamia ja her˙aa. Myrskyyn 
ajautunut alus puski aa°lokkoa päin, ja kun 
Ta°linnan ääriviivat a°koivat näkyä horison-
tissa, helpo˛uneet matkustajat ilmaisivat 
halunsa vierai°la kaupungissa. Spontaani 
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vierailu oli suure°le suomalaisjouko°le en-
simmäinen huvimatka Ta°linnaan.686 

Laivamatkailun rooli muu˛ui, kun lai-
vat jo ˆˇ�˘-luvun lopulta a°kaen menet-
tivät merkitystään ku°kuvälineenä. Laiva 
ei enää niinkään kulje˛anut matkustajia 
määränpäähän, vaan matkassa korostuivat 
matka°la olo ja verovapaat ostokset. Vapaa-
aja°la, jonka määrä ˆˇ˘˘-luvulta a°kaen on 
kasvanut, matka jo se°laisenaan voi o°la tär-
keää viihde˛ä. Merimaiseman ihailu laivan 
baarista, lentämisen jännitys tai näkymä 
auton ja junan ikkunasta ovat osa matkan 
hyötyjä ja palveluita.687 Joukkoturismi de-
mokratisoi niin auto- kuin lentomatkailua 
ja risteilymatkustamista. Laivoissa ei enää 
ole menneiden vuosikymmenien mukaista 
sosiaalista luokkajakoa.688 Vaikka yläkan-
sien hytit ovat avarampia, paremmin va-
rusteltuja ja ka°liimpia, kaikki matkustajat 
voivat Ta°linnan- ja Ruotsin-laivoi°la halu-
tessaan niistäkin nau˛ia, kuten muistakin 
laivan palveluista tai kiertelystä kansi°la ja 
ravintoloissa. 

MÖKKI MAALLA JA AUTON PERÄSSÄ 

Talviset olot eivät ole suosineet matkailu-
vaunu- eli karavaanimatkailua Suomessa. 
Sitä paitsi teiden kunto oli huono vielä pit-
kään toisen maailmansodan jä°keen. Mat-
kailuvaunuhar˙astus oli a°kanut ja saanut 
nimensä (caravaning) ˆ��˘-luvu°la Englan-
nissa, missä liikenteeseen oli lähde˛y hevos-
ten voimin. Matkailuvaunut tekivät tuloaan 

Suomeen ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la. Har˙astuk-
sen käynnistymistä hidasti vetoautojen 
puute. Matkailuautot tulivat markkinoi°le 
hieman myöhemmin, mu˛a niitäkin pystyi 
ostamaan jo ˆˇ�˘-luvun a°kupuole°la.689 

Har˙astajien määrä kasvoi hilja°leen. Jo 
ˆˇ�˘-luvun alussa retkeilijät ryhtyivät pe-
rustamaan etujaan ja asiaansa ajavaa yhdis-
tystä. SF-Caravan ry syntyi kevää°lä ˆˇ�� 
Jyväskylässä.  Osa°listujia pyyde˛iin saa-
pumaan paika°le asuntovaunujensa kans-
sa. Tuore järje˜ö halusi korostaa u°kopuoli-
si°le vaununomistajien järje˜äytyneisyy˛ä 
ja har˙astuksensa tilaa. Se saa˛oi o°la pai-
ka°laan aikana, jo°loin vielä esimerkiksi ro-
maniväe˜ön ja lentojätkien (ku°kujätkien) 
eli eritoten metsä- ja tietöiden perässä liik-
kuneiden mie˜en kiertelyä karsaste˛iin ja 
jopa pelä˛iin. Vuoden ˆˇ�� lopussa maassa 
oli �� rekisteröityä matkailuvaunua. Yhdis-
tyksessä oli �� jäsentä. �˘ˆ˘-luvun lopu°la 
jäseniä oli yli �� ̆ ˘˘.690 

Vaurastuminen ja maanteiden parane-
minen näkyivät karavaanarihar˙astukses-
sa ˆˇ�˘-luvu°la. Suuremmat ja yle°liset vau-
nut valtasivat markkinat ja leirintäalueet. 
Vetoautojen koko kasvoi ja hevosvoimat 
lisääntyivät. Karavaanarikul˛uuria tutki-
neet Silja Partanen ja Tapani Mauranen 
kirjoi˛avat, e˛ä näihin aikoihin raportoi-
tiin huolestu˛avasta ilmiöstä, kun kara-
vaanarihengen idy°liseen ytimeen oli kyl-
ve˛y naapurikateuden siemen. Lama-ajan 
seuraukset ˆˇˇ˘-luvu°la karsivat pahimmat 
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Edelleen toiminnassa oleva Maisansalon leirintäalue Teiskossa karavaanarilomailun kultakaudella. 

yle˛ömyydet. Matkailuvaunujen ja autojen 
kaup�a sakkasi ja muotiin tuli yksinkertai-
suuden ihannointi. Nousukauden ale˛ua 
SF-Caravanin jäsenlehden ”Caravanin” si-
vui°le ilmestyi jä°leen kirjoituksia eksoo˛i-
sista kaukomatkoista. Neuvostoliiton ha-
joamisen jäljiltä myös itäisen Euroopan ja 

Baltian maat kiinnostivat suomalaisia ka-
ravaanareita.691 

Matkailuvaunut ovat o°leet pienen jou-
kon har˙astus. Toista on kesämökkeily. 
Kesäisin suomalaisten vapaa-ajan liikku-
mise°le on tunnusomaista mökkiliikenne. 
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli 
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vuonna �˘ˆ� kaikkiaan �˘ˇ ��� kesämök-
kiä.692 Useimmat mökin omistajista asu-
vat kaupungeissa, mu˛a mökit sijaitsevat 
tava°lisesti ranniko°la tai maaseudu°la tu-
hansien järvien rantamaisemissa. Suurin ja 
aktiivisin mökkeilijöiden ryhmä on eläke-
läiset.693 

Vapaa-ajan asunno°la käydään Suomen 
ympäristökeskuksen vuonna �˘ˆ� ju°kai-
seman tutkimuksen mukaan keskimäärin 
�� kertaa vuodessa. Keskiarvoa nostavat 
paljon ne, jotka käy˛ävät mökkiään ahke-
rasti toisena asuntonaan. Vapaa-ajan asun-
no°le köröte°lään keskimäärin kaksi tsuntia 
ja �˘ minuu˛ia. Matkaan käytetään lähes 
yhdeksän kertaa kymmene˜ä henkilöau-
toa. Ju°kisia ku°kuvälineitä käy˛i yhdeksän 
prosen˛ia matkaajista. Päivi˛äinen liik-
kuminen vapaa-ajan asunnolta tapahtui 
pääasiassa henkilöauto°la ( �� prosen˛ia). 
Mökkimatkoja mökkiläisi°le kertyy vuo-
dessa keskimäärin � �˘˘ kilometriä.694 

TULEVAISUUS 
TÄMÄN PÄIVÄN LIIKENTEESSÄ 

Liikenteen muodot ja tavat ovat itse˜ään 
selviä nii°le, jotka ovat to˛uneet ku°kemi-
sessa yksityisautoiluun ja halpoihin lento-
lip�uihin. �˘˘˘-luvu°la ilmaantui merkkejä 
siitä, e˛ä liikennejärje˜elmä on muu˛u-
massa, kun teknologinen kehitys muu˛aa 
liikennepalvelujen tuo˛amista. Se voi vai-
kuttaa matkustamisen tapoihin, vaikka 
liikennemuodot säilyisivät enna°laan ja 

riip�uma˛a siitä, lisääntyykö liikenne vai 
väheneekö se. 

ˆˇ�˘-luvu°la tietoyhteiskunna°la tarkoi-
te˛iin ennen kaikkea sitä, e˛ä tietoa on 
saatavi°la käytännö°lisesti katsoen raja˛o-
masti. Tietoyhteiskunta mie°le˛iin osaksi 
yhteiskunnan kehitystä: 

Pe˜inteise�ä maatalouden ja sa˙upii�pu-
teo˝isuuden leimaaˆa�a yhteiskunna�a 
o˝aan siirtymäs�ä tietoyhteiskuntaan, jos�a 
työn luonne ja merkitys muu˛uu.695 

Käytännön ede°lytys oli rii˛ävien tie-
toyhteyksien rakentaminen. Vaikka tek-
nologia arkipäiväistyi, tonnikilometrien 
ja bru˛okansantuo˛een (BKT) suhteena 
mita˛ava talouden materiaali-intensiteet-
ti ei vielä ˆˇˇ˘-luvu°la heikentynyt. Se tar-
koi˛aa, e˛ä tavara ku°ki ede°leen autoissa 
tai junanvaunuissa eikä digitaalisena ja e˛ä 
palvelut tuote˛iin ede°leen tiski°lä eikä di-
gitaalisesti mobiilialustoi°la.696 

�˘˘˘-luvun a°kupuole°la maalailtiin mie-
likuvia tietoyhteiskunnasta, jossa tieto- ja 
viestintäteknologia olisi läsnä kaikkial-
la ihmisen käytännöissä ja niin arkisena, 
e˛ä siihen ei tarvitse kiinni˛ää huomiota. 
Digitalisaatio ja automatisaatio eivät ole 
vain kännykän tai tietokoneen näpy˛e-
lyä. Yhä useammat jokapäiväiset käytän-
nöt ovat huomaama˛akin vuorovaikutus-
ta tietojärje˜elmien kanssa. Tästä syystä 
tietoyhteiskunna°le tarjo˛iin joskus nimeä 
”ubiikkiyhteiskunta” englannin kielen sanan 
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”ubiquitous” (kaikkia°la läsnä) mukaan. 
Sähköistyvien palvelujen usko˛iin vai-

kuttavan liikenteenkin tarpeeseen. Etä-
työmahdo°lisuuksien kasvaessa liikenteen 
odote˛iin vähenevän ainakin työmatka-
liikenteen ruuhkahuip�ujen aikaan. Myös 
yksityisten ja ju°kisten palvelujen odote˛iin 
siirtyvän verkkoon, jo°loin asiointi tapah-
tuisi kasvavissa määrin kotoa käsin. Verk-
kokaupan suosion ennuste˛iin aivan oikein 
kasvavan, vaikka kasvu vielä �˘ˆ˘-luvu°la 
on o°lut Suomessa hitaampaa kuin oletet-
tiin. Koska tavaran pitää ede°leen ku°kea 
kotiin saakka, verkkokaupan kasvu ei ole 
suoraan ver˙anno°linen liikenteen mää-
rään. Keski˛ynyt jakelu on kuitenkin usein 
yksi˛äisten asioitsijoiden ku°kemista edul-
lisempi ja ympäristöystävä°lisempi. Etätyön 
usko˛iin tukevan haja-asutusma°lia ja kes-
kuksista syrjässä olevien alueiden elinvoi-
maisuu˛a. Etätöiden tuomista mahdo°li-
suuksista ajateltiin niinkin vahvasti, e˛ä 
pahimmi°laan se siirtäisi työmatkat vain 
kesämökkiliikenteeseen, jo°loin työmatka-
liikenteen kilometrit siirtyisivät kaupun-
geista pääväyli°le.697 

Etätyön merkitys arvioitiin liian suureksi, 
si°lä vielä �˘ˆ˘-luvu°la etätyön ei ole voitu 
osoi˛aa vähentäneen liikennemääriä.698 Se 
ei myöskään ole lope˛anut väe˜ön siirty-
mistä keskuksiin, vaan kaupungistuminen 
on jatkunut. Nähtäväksi jää, mitä kevään 
�˘�˘ covid-ˆˇ-virusepidemian eli korona-
kriisin aikaiset rajoitukset vaiku˛avat etä-

työn ja digitalisaation kehityksen vauhtiin 
ja muotoihin. Historiassa on tava°lista, e˛ä 
muutokset, jotka jo ovat tulo°laan, toteu-
tuvat tava°la tai toise°la ja usein nopeasti 
kriisien aikana tai niiden jä°keen. 

Tietotekniikan kehityksen ei aikaisem-
min katso˛u kuuluvan liikennepolitiikan 
piiriin. Tietotekniikan luomat mahdo°li-
suudet on si˛emmin nähty liikennepalve-
luihin ja liikennetarpeisiin olee°lisesti vai-
ku˛avana tekijänä. Liikennepolitiikka ja 
muu yhteiskuntapolitiikka linki˛yivät ai-
kaisempaa lähemmin. 

Suomen ensimmäinen kaikki ku°kumuo-
dot ka˛ava älyliikenteen strategiaohjelma 
ju°kaistiin syksy°lä �˘˘ˇ. Riip�uma˛a siitä, 
onko kyse vapaa-ajan matkailusta, työmat-
koista tai tavarankuljetukse˜a, liikenteen 
ha°linnan ja palvelujen muodot muu˛u-
vat. Älyliikenteen keinoin pyritään kehit-
tämään entise˜ään logistiikan just-in-ti-
meaja˛elua ja pienentämään logistiikan eri 
ketjujen ja muotojen välistä hukkaa.699 

Ohjelman tavoi˛eissa yhdistyvät tehok-
kuus, turva°lisuus, ympäristöystävä°lisyys 
ja mukavuus. Ohjelma herä˛i kansainvä-
listä kiinnostusta ja se pa°ki˛iin Euroopan 
komission eSafety Forumin myöntämä°lä 
älyliikennepa°kinno°la. Ohjelman pohjalta 
valtioneuvosto teki kevää°lä �˘ˆ˘ periaate-
päätöksen älyliikennestrategian mukaisista 
tavoi˛eista ja toimenpiteistä. Niiden tar-
koitus on kytkeä älyliikenteen mahdo°li-
suudet liikennepolii˛isiin tavoi˛eisiin. 
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Uu˛a liikennepolii˛ista aja˛elua hahmo-
te˛iin Jyrki Kataisen ha°lituksen liikenne-
polii˛isessa selonteossa vuonna �˘ˆ�. Äly-
liikenteen osalta kehitystyötä on si˛emmin 
jatke˛u. Keskeistä on kehi˛ää palvelutaso-
aja˛eluun perustuva liikennejärje˜elmä, 
jossa ju°kinen tilaaja määri˛elee palvelu-
tason ja palvelun tuo˛aji°le jätetään suuri 
vapaus valita palvelumuodot ja tekninen 

700toteutus. 

ÄLYLIIKENNE 
TÄYDENTÄÄ KULJETTAJAA 

Suomalaisissa yrityksissä totu˛iin viimeis-
tään �˘ˆ˘-luvu°la käy˛ämään erilaisia mo-
biilisove°luksiin perustuvia palveluja, kuten 
toimitusketjun reaaliaikaista seurantaa. Di-
gitalisaatio ei siis ole vain jotakin, mikä jos-
kus tulee toteutumaan vaan jotakin, mikä 
on jo tapahtunut. Tä°lainen suunta jatkuu, 
joskin yritykset arvioivat uusien digitaalis-
ten sove°lusten siirtyvän operatiivisen toi-
minnan osaksi vähite°len ja malti°lisesti.701 

Yhtä lai°la palveluja on kehite˛y kuntien ja 
valtion ha°linnossa. Sähköinen asiointi on 
yksi piir˙e kehityssuunnasta, vaikka sekään 
ei ole yleistynyt niin nopeasti kuin monet 
uskoivat ja toivoivat. 

Merki˛ävimpiä tulevaisuuden visioista 
on liikenteen automatisaatio. Tä°löin kul-
jettaja ei aja, ohjaa eikä lennä itse, vaan 
toiminta perustuu tietojärjestelmiin ja 
automatiikkaan. Matkustajalentokoneita 
ohjataan jo tava°lisesti autopiloti°la, ja eri 

valmistajat ja lentoyhtiöt tekevät selvityk-
siä siitä, missä vaiheessa koneessa istuvis-
ta lentäjistä voidaan luopua. Kysymys on 
ennen pitkää enemmän matkustajien mie-
likuvista kuin tekniikan mahdo°lisuuksis-
ta, kuten metrojen ja junienkin automa-
tisoinnissa. Metrot ja junat voivat ku°kea 
automaa˛iohjaukse°la, joskaan eivät vielä 
Suomessa tai yleisesti kaikissa muissakaan 
maissa, ja seilaamisessakin automatiika°la 
on o°lut kasvava rooli, kuten lentoliiken-
teessä. Muutamat valmistajat ovat esite°leet 
sähkökuorma-autoja, mu˛a esi°lä on o°lut 
täysin itseohjautuvien kuorma-autojen li-
säksi erilaisia välima°leja. Yksi tä°lainen on 
saa˛ueajo, jossa samaan suuntaan ku°kevat 
kuorma-autot voivat lii˛yä osi˛ain tietoko-
neen ohjaamiksi saa˛ueiksi. Letkassa mu-
kana olevan auton kulje˛aja voi keski˛yä 
hetken vaikka paperitöihin tai sosiaaliseen 
mediaan. Virtuaaliohjaus voi tarkoi˛aa si-
täkin, e˛ä työkoneita ja ku°kuvälineitä ha°li-
taan etäyhteyde°lä. Näin voi toimia esimer-
kiksi metsäkone tai puunkuormain. Tä°lä 
tava°la henkilöiden tapaturmariski piene-
nee. Suomessakin on tutki˛u laivojen kau-
ko-ohjaukseen ja autonomiseen navigointiin 
perustuvia ratkaisuja, kuten muun muassa 
Ro°ls Roycen vetämässä AAWA-hankkeessa 
(Advanced Autonomous Waterborne Ap�-
lications Initiative).702 Tä°laisia laivoja voi-
taisiin ohjata kon˛orista tukevasti maan ka-
mara°la. Automaa˛iset liikennejärje˜elmät 
tulevat nojaamaan aiempaa nopeampiin ja 
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Vaikeisiin keleihin kehitetty VTT:n robottiauto Martti Muoniossa Aurora-älytien testeissä 2010-luvulla. 

suurempiin tiedonsiirtoyhteyksiin. Liiken-
neteknologian uskotaan integroituvan kai-
kenlaiseen tieto- ja viestintäteknologiaan eli 
ICT-teknologiaan (information and com-
munication technology).703 

Kul˛uurisesti suurimpia muutoksia lii-
kenteessä on autojen automaa˛iohjaus ja 
auton omistuksen merkityksen mahdo°li-
nen väheneminen. Tietotekniikka autoissa 
ei ole enää vain tulevaisuu˛a; se on myös 
historiaa. Vielä ˆˇˇ˘-luvu°la autoissa oli 
vain muutamia elektronisia ohjausyksiköi-
tä, mu˛a �˘ˆ˘-luvu°la niiden määrä on kas-
vanut kymmeniin, ka°leimmissa ma°leissa 
jopa pitkä°le yli sataan. Autot ovat renkail-
la ku°kevia tietokoneita, sanovat liikenne-

ympäristön langatonta viestintäteknologiaa 
tutkineet Pekka Eloranta ja Timo Sukuvaa-
ra. Vuosikymmeniä autot olivat kuin me-
kaanisia koneita ilman tietotekniikkaa.704 

Automaa˛isesti ku°kevi°la autoi°la on 
monia etuja. Tietokoneen ohjaama auto ei 
ehkä tarvitse samanlaisia turva°lisuu˛a li-
sääviä elemen˛ejä, kuten leveitä kaistoja, 
suuria liikennemerkkejä ja turvakaiteita. Se 
voi vapau˛aa tieverkon kapasitee˛ia ja li-
sätä turva°lisuu˛a. Liikkumisen mukavuus 
kasvaa, kun kulje˛aja voi keski˛yä muuhun 
kuin ajamiseen. Tästä tuskin kuitenkaan 
kaikki kuljettajat pitävät, si°lä ajaminen 
on moni°le mieluisaa ja har˙astuskin. Au-
tomatisaatioin lii˛yy vaikeasti torju˛avia 
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riskejäkin, kun esimerkiksi katsotaan, e˛ä 
autoliikenteen tietojärje˜elmiin voitaisiin 
mahdo°lisesti tunkeutua i°kiva°lan ja vahin-
goi˛amisen tarkoituksessa. 

Automaa˛isia toimintoja on tu°lut autoi-
hin nopeasti �˘˘˘-luvu°la. Se°laisia ovat esi-
merkiksi automaa˛inen pysäköinti, joka on 
monissa automa°leissa. Muutos siihen, e˛ä 
tietokone huolehtii ajamise˜a kokonaan, on 
varmasti hidas si˛enkin, kun se lopulta al-
kaa. Automaa˛isia ja perinteisiä ajoneuvo-
ja tulee olemaan liikenteessä sekaisin kauan 
aikaa. Se vaiku˛aa sääntelyyn, jota viran-
omaistoiminna°la luodaan ja jota pää˛äjiltä 
ja viranomaisilta ede°lytetään, jo˛a siirtymä 
on mahdo°linen ja turva°linen. Liikenteen 
automatisaatio on ensisijaisesti kansain-
välisen kehityksen tekijä. Mitkään yleiset 
järjestelmät eivät voine rajautua pe°käs-
tään kansa°lisesti raja˛uihin tietoverkkoi-
hin. Tulevaisuuden ajoneuvojen ohjausjär-
je˜elmät integroituvat mitä luultavimmin 
yhtenäisesti globaalien toimijoiden kau˛a. 
Liikenne- ja viestintäministeriön raportissa 
arvioitiin vuonna �˘˘�, e˛ä 

Suomen markkinat ei˙ät ˜iitä lii°etoi-
minnan pohjaksi, ja osa ˘iestintäy˜ityksis-
tä sulautuu kansainvälisiin toimijoihin.705 

�˘�˘-luvun alussa on vielä epäselvää, 
koska automaa˛iohjaukse°la varustetut 
ajoneuvot tulevat yleisesti markkinoi°le. 
Yhtä epäselvää on, kuinka tä°lainen tek-
nologia vaiku˛aa liikenteen kysyntään ja 

tie˜ö°le asete˛aviin vaatimuksiin. Auto-
matisaatio ei väl˛ämä˛ä vähennä liiken-
ne˛ä, si°lä kustannusten lasku, parempi 
palvelu ja käytön help�ous saa˛avat yhtä 
lai°la kasva˛aa kulutusta. Digitaaliset pal-
velut, robotisaatio ja itseohjautuvien au-
tojen yleistyminen voivat nostaa autojen 
käy˛öaste˛a. Autoilun sosiaalinen infra-
struktuuri voi muu˛ua ja suhtautuminen 
auton omistamiseen voi muu˛ua. Auton 
omistamiseen lii˛yvät kustannukset voivat 
pienentyä, jos jae˛u omistus tai jakamista-
lous tekee auton omistamise˜a vanhassa 
mielessä tarpeetonta. Sähköiset palvelu-
alustat voivat tehdä auton vuokraamise˜a 
tai yhteiskäytöstä jokapäiväistä. Itseohjau-
tuva auto, joka tilataan paika°le puhelimel-
la, on lähempänä avaruusajan taksia kuin 
isännän ylpey˛ä kotipiha°la. 

Niinpä autokanta voi kenties pienentyä, 
jos autojen käy˛öaste nousee. Useimmat 
autot seisovat pääosan ajastaan käy˛ämät-
töminä. On avoin kysymys, johtaisiko auto-
jen yhteiskäy˛ö autoliikenteen tode°liseen 
vähenemiseen kaupunkien kadui°la. 

Autoilun uusi sosiaalinen infrastruktuu-
ri voi o°la ratkaisu, joka tukee niin ke˜ävää 
kehitystä kuin elinympäristön mukavuut-
ta eritoten kaupungeissa. Helsingin pysä-
köintipolii˛isessa ohjelmassa ennustetaan 
seuraavaa: 

Kaupunkia pitää ajate˝a tulevaisuudes�a
eneˆˆän palveluna kuin tuo˛eena. Painopis-
te siirtyy ˘uosien myötä rakentaˆise�a yhä 
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eneˆˆän käy˛öön ja y˝äpitoon. Teknologi-
nen kehitys ja etenkin uudet mobiilisove˝uk-
set tehosta˙at kaupungin käy˛öä ja käyte˛ä-
˘yy˛ä sekä joukkolii°entees�ä e˛ä autoilus�a 
ja siihen lii˛yväs�ä pysäköinnis�ä.706 

Voi o°la, että tä°lainen kehityssuunta 
vaiku˛aa suurissa kaupungeissa eri tava°la 
kuin pienissä keskuksissa tai syrjäseudui°la. 
Suurten visioiden mukaan liikenne˛ä niin 
radoi°la kuin tei°läkin voitaisiin kuitenkin 
ohjata vaikkapa kaupunkien virastotaloista 
tai taksiyri˛äjien kon˛oreista. 

Itseohjaavan auton kehitysprojekteja on 
useita. Google LLC on kehi˛änyt itseoh-
jaavaa autoa vuode˜a �˘˘ˇ. Sen autoi°la on 
aje˛u satoja tuhansia kilometrejä tava°lisi°la 
tei°lä. Myös muut valmistajat ovat kehi˛ä-
neet vastaavaa teknologiaa. Automaa˛ioh-
jaukse°la varuste˛u Audin katumaasturi ajoi 
jo vuonna �˘ˆ� lähes itsenäisesti matkan San 
Franciscosta New Yorkiin. Matkan aikana 
auton ker˙otaan ohjanneen itse ˇˇ prosen˛ia 
matkasta. Ihminen ohjasi ainoastaan muu-
tamien hankalien tilanteiden, kuten tietyö-
maiden, ohi. Ensimmäisen ker˙an Yhdysval-
loissa aje˛iin auto°la rannikolta ranniko°le, 
San Franciscosta New Yorkiin, vuonna ˆˇ˘�. 
Si°loin matka kesti �� päivää. Kuusi vuo˛a 
myöhemmin ensimmäinen nainen, ��-vuo-
tias kotiäiti Alice Huyler Ramsey, ajoi ran-
nikolta ranniko°le seuranaan kolme muuta 
naista. Matka kesti �ˇ päivää.707 Historia°li-
sesti kehitys on o°lut häke°ly˛ävän nopeaa. 

LIIKENNE PALVELUNA ELI MAAS 

Liikenne on aina o°lut palvelu, kun joku 
tarjoaa matkan ja siihen lii˛yviä avuja. Sii-
hen nähden on erikoista, e˛ä kun �˘˘˘-lu-
vu°la ruve˛iin puhumaan uudenlaisista 
ku°kemisen ja kulje˛amisen palveluista, 
tuli tavaksi puhua liikentee˜ä palveluna 
ikään kuin uutena ajatuksena. Puheenpar-
si toki kuvaa suurta muutosta siinä, miten 
liikenteen muotoja ja palveluita järje˜e-
tään ja tuotetaan. Liikenne palveluna eli 
Mobility as a Service eli MaaS tarkoi˛aa 
toimintatapoja, joi°le matkustajan näkö-
kulmasta tyypi°lisiä piirteitä ovat muiden 
muassa seuraavat: 

ˆ Eri liikenne- ja ku°kumuodot toimivat 
matkan var˙e°la sauma˛omasti yhdessä 
ja käy˛äjä vaihtaa niitä sujuvasti tarpeen 
ja mielenkiintonsa mukaan. 

� Palveluntuo˛ajia on useita, niin yksityi-
siä kuin kunna°lisia ja valtio°lisia. Yk-
sityisten tuo˛ajien merkitys korostuu, 
koska valtio ja kunnat tilaavat ja ostavat 
palveluja, joita yksityise°lä sektori°la tuo-
tetaan. 

� Palvelut perustuvat yhteisiin tietotek-
nisiiin alustoihin ja tietojärje˜elmiin ja 
ka˛avat koko matkaketjun alusta peri°le 
saakka. Käy˛äjä maksaa maksun yksin-
kertaisesti matkatililtään. Matkalipun 
voi ostaa koko matka°le ja mistä tahansa, 
ja matkasuunnitelmaa voi vaihtaa jous-
tavasti myös matkan aikana. 
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Amma˛iliikenteessä muutokset ovat nä-
kyneet enemmän ja ovat tuntuvampia. Se, 
e˛ä ajatus liikentee˜ä palvelujärje˜elmänä 
tuntuu uudelta, johtuu siitä, e˛ä liikenne-
alan palvelut ovat o°leet tiukasti säädelty-
jä ja erilaisten lakien ohjaamia. Eri liiken-
nemuotojen tuo˛amat palvelut ovat o°leet 
kankeasti yhdiste˛ävissä, ja liikennöintiä 
on säädelty rajoituksin ja lupaehdoin. Näin 
ei historiassa suinkaan aina ole o°lut. Kui-
tenkin eritoten toisen maailmansodan jäl-
keen niin tavara- kuin matkustajaliiken-
nöinnin harjoi˛amista ja palvelun muotoja, 
kuten reitistöjä, on säädelty tiukasti kaikissa 
Euroopan maissa ja maailmanlaajuisestikin. 
Euroopan unionissa liikenteen alan kilpai-
lun vapau˛aminen on edennyt sitkeästi ja 
on o°lut viimeisimpiä vanhanma°lisen sään-
telyn purkamista odo˛avia aloja.708 

Muutoksen tausta°la on yksi viime vuo-
sikymmenten yhteiskuntapolitiikan keskei-
nen ajatus sekä yksi yhteiskuntakehityksen 
keskeinen piir˙e. Kilpailun vapau˛amisen 
uskotaan tehostavan toimintaa ja luovan 
uusia, innovatiivisia sekä kustannustehok-
kaita ja joustavasti käyte˛äviä palveluja. 
Tietenkin tämä periaate hyväksytään hel-
pommin kuin mikään käytännön ratkaisu 
ajatuksen toteu˛amiseksi. Toinen seikka 
on se, e˛ä teknologian kehitys on tehnyt 
mahdo°liseksi aivan uudenlaiset käytännöt 
ja palvelut. Teknologian mahdo°lisuuksi°la 
peruste°laan myös liiketoiminnan vapaut-
tamista, koska yri˛äjät etsivät ja näkevät 

teknologian soveltamisessa mahdo°lisuuk-
sia uuteen liiketoimintaan. Myös ha°linnos-
sa ja muissa yhteiskunnan palveluissa, kuten 
terveydenhoidossa ja opetuksessa, tavoitel-
laan mahdo°lisuuksien täysimi˛aista hyö-
dyntämistä. 

MaaS on osa älykkäiden liikennejärjes-
telmien kehi˛ämistä. Älykkäi°lä liiken-
nejärjestelmi°lä  (Inte°ligent Transport 
Systems, ITS) tarkoitetaan tieto- ja vies-
tintäteknologian sove°lusten hyödyntä-
mistä liikenteessä. Tähän perustuu ajatus 
siitäkin, e˛ä tarpee°liset tietojärje˜elmät, 
kuten kartastot, liikennöitsijöiden reitit ja 
hinnat sekä palvelulue˛elot, ovat avoimesti 
saatavi°la ja palveluiden kehi˛äjien käytet-
tävissä. Älykkäiden liikennejärje˜elmien 
kehi˛äminen ede°ly˛ää liikennepolitiikan 
näkemistä kokonaisuudessa, johon vaikut-
tavat myös muut tekniset järje˜elmät sekä 
taloude°liset tekijät ja yhteiskunna°liset 
käytännöt.709 

POLITIIKAN MUUTOS 
– AJATTELUTAVAN MUUTOS 

Tähänastiset lait estivät visioissa hahmotel-
lut liikennepalveluiden uudet muodot. Lain-
säädännö°linen uudistus a°koi ˆˇ˘˘-luvun 
lopu°la, kun virastojen ja laitosten yhtiöit-
täminen ja yksityistäminen aloite˛iin. Lii-
kennöintiä koskeva sääntely kuitenkin säilyi 
�˘˘˘-luvu°le saakka pääosin enna°laan. So-
vinnaistapoja ja vanhoja käytäntöjä merkit-
tävästi muu˛ava laki liikenteen palveluista 
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eli liikennepalvelulaki tuli voimaan eri vai-
heissa lokakuussa �˘ˆ� sekä ˆ.ˆ. ja pääosil-
taan ˆ.�.�˘ˆ� . Laki säätää muiden muassa 
tietojen ja tietojärje˜elmien yhteensopivuu-
de˜a. Yhteensopivuus tekee mahdo°liseksi 
yleiset ja yhteiset palvelualustat ja sove°luk-
set, joi°la palveluita voi käy˛ää. Uudistuksen 
eri vaiheita on si˛emmin jatke˛u.710 

Liikennepalvelulaissa eniten puhu˛ivat 
taksiliikenne˛ä koskevat muutokset. Ne 
tulivat voimaan heinäkuun alusta �˘ˆ� . 
Määrä- ja asemapaikkasääntelystä luovut-
tiin, hinnat vapautuivat ja ajoneuvovalikoi-
ma laajeni henkilöautoista niin pake˛iau-
toihin kuin vaikkapa kolmipyöriin. Takseja 
a°koi Suomessa ku°kea kevää°lä ˆˇ˘�. Tak-
sia kutsu˛iin muiden muassa vuokra-auto-
mobiiliksi ja pirssiksi. Ensin taksipalvelua 
tarjo˛iin Helsingissä, Hangossa, Kuopiossa, 
Oulussa, Vaasassa ja Turussa, vuoden pääs-
tä myös Tamperee°la ja Pietarsaaressa. 

Kyytipalvelujen muutosta vastuste˛iin 
tuo°loinkin. Ajurit olivat huolissaan vos-
sikkaliikenteen eli hevosvetoisten vuokra-
ajureiden tulevaisuude˜a ja siis toimeentu-
lostaan. Heidän mukaansa autoliikenne˛ä 
ei saanut päästää kilpailemaan vanhemman 
ja lai°listetun liikennemuodon kanssa.711 

Maaliskuussa vuonna �˘ˆ� taksinkulje˛a-
jat järjestivät mielenilmauksen Helsingin 
Senaatintori°la käsi˛elyssä o°lu˛a liikenne-
kaarta, si˛emmin liikennepalvelulakia vas-
taan. Taksilupien vapau˛amisen pelä˛iin 
moninkertaistavan yri˛äjien määrän, aihe-

u˛avan konkursseja sekä nostavan hintoja, 
kun yri˛äjät pyrkivät paikkailemaan kulu-
jaan vähentyvä°lä ajo°la.712 Uudistus häm-
mensikin taksi°la ku°kijoita, ja muun muas-
sa hinnoi˛elun epäselvyys ja paikoin myös 
taksipalveluiden saatavuus on koe˛u on-
gelmaksi. Sanna Marinin ha°litus käynnisti 
ohjelmansa mukaan selvityksen siitä, miten 
taksialan toimivuu˛a parannetaan.713 

Liikennepalvelulaki luo pui˛eet uusi°le 
liiketoimintama°lei°le sekä digitalisaation ja 
automaation laaja°le käytö°le palvelujärjes-
telmiä kehite˛äessä. Niihin voi tulevaisuu-
dessa kuulua myös paljon vastuste˛u ajatus 
yksi˛äisten ajoneuvojen seurannasta satel-
lii˛inavigoinnin avu°la, mu˛a tämä laki ei 
se°laista sa°li. Uudistuksen keskeisenä osa-
na on tiedon avaaminen sekä avoimet raja-
pinnat eli tiedon vapaa saatavuus ja käy˛ö. 
Kaikki osa°liset, kuten palvelujen kehi˛äjät, 
voivat hyödyntää tietoa aloi˛ee°lisesti.714 

Uudet, innovatiiviset liiketoimintama°lit 
ovat �˘˘˘-luvu°la jo muokanneet mahdol-
lisuuksien rajoja eri toimialoi°la ja luoneet 
uudenlaisia palvelujärje˜elmiä. Net ix ja 
Spotify ovat raviste°leet televisio-, eloku-
va- ja musiikkiteo°lisuuden palvelumuoto-
ja ja Airbnb liiketoimintaa majoitusala°la. 
Näistä haetaan ma°leja liikenteeseenkin. 
Suomi ja etenkin Helsinki pyrkivät ole-
maan MaaS-kehityksen kärjessä. Kaupun-
gin MaaS-hankkeissa on lähde˛y jopa siitä 
ole˛amukse˜a, e˛ä yhdenkään helsinkiläi-
sen ei tarvitse omistaa henkilöautoa vuonna 
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Vuokra-ajurit eli vossikat olivat jo 1930-luvulla pikkuhiljaa katoamassa Helsingin 
katukuvasta. Aukeaman kuvien välissä on vain 50 metriä ja 50 vuotta. 
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�˘��.715 Tämä tavoite lienee ensim-
mäinen niistä tässä kirjassa maini-
tuista ennustuksista, jotka tu°laan 
toteamaan vääräksi. 

Digitasaatiossa ei tava°lisesti ole 
kyse yhde˜ä läpimur˙on tuonees-
ta keksinnöstä, vaan useista pie-
nistä muutoksista. Aikaa myöten 
muutokset kasaantuvat ja lopul-
ta muu˛avat asioita paljon. Uu-
det kyyti- ja kimp�akyytipalvelut 
ovat tyypi°lisiä esimerkkejä digi-
talisaation taloude°lisista vaiku-
tuksista, sanoo ekonomisti Mår-
ten Blix.716 Digitalisaatio vähentää 
transaktiokustannuksia. Se tarkoit-
taa sitä, e˛ä järje˜elmän y°läpito-
kustannukset pienenevät suhtees-
sa järje˜elmän tuomaan etuun ja 
järjestelmän laajuuteen. Lisäksi 
tä°laiset järjestelmät luovat ver-
kostovaikutuksia. Kimp�akyydit 
rajautuivat ennen mobiilitekno-
logioita paika°lisi°le markkinoi°le, 
jopa vain naapurustoon. Digitaa-
listen alustojen avu°la kysynnän 
ja tarjonnan yhteensovi˛aminen 
on mahdo°lista globaalisti. Blix 
mainitsee esimerkkinä parjatun ja 
rakastetun Uberin. Uber luotiin 
vuonna �˘˘ˇ San Franciscossa pa-
rantamaan kaupungin tehotonta 
taksijärje˜elmää. Noin ˆ� miljar-
din do°larin inve˜ointien jä°keen 



 

 
 
 

  
 
 

 
    

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

    
    

    

 

 
 

 

 
 

  

 

yhtiö toimi vuoteen �˘ˆ� mennessä yli �˘ 
maassa. Yhtiön laajentuminen perustuu yk-
sinkertaiseen uudenaikaisen teknologian 
käy˛öön. Älypuhelinsove°luksen kau˛a 
sekä varataan kyyti e˛ä lasketaan rei˛i ja 
maksu ja lopuksi maksetaan kyyti. Uber on 
tietoisesti o˛anut markkinoita häiritsevän 
innovaa˛orin roolin.717 Maini˛akoon, e˛ä 
Uber ei ole ainoa eikä ensimmäinen tä°lai-
sista palveluntarjoajista. 

Uber tuli Suomen markkinoi°le vuonna 
�˘ˆ�, mu˛a lope˛i väliaikaisesti toimintan-
sa Suomessa, kun viranomaiset katsoivat 
toiminnan Suomen lakien vastaiseksi. Uu-
de°leen Uber aloi˛i toimintansa Suomessa 
heinäkuussa �˘ˆ� , kun liikennepalvelulaki 
tuli voimaan. Suomessakaan Uber ei o°lut 
ensimmäinen uudenlaisen palvelumuodon 
kehi˛äjä. Uudenlaista taksi- ja liikennepal-
velua ryhdy˛iin kehi˛ämään suomalaisin 
voimin �˘˘˘-luvun ensimmäise°lä vuosi-
kymmene°lä. Kutsuplus-palvelun kehitys 
a°koi Aalto-yliopistossa vuonna �˘˘�. Hel-
singin seudun liikenteen (HSL) järje˜ämä 
palvelu lopete˛iin vuonna �˘ˆ�. HSL:ssä 
tode˛iin, e˛ä palvelun kehi˛ämistä ei voi-
da jatkaa kunna°lisin varoin.718 

Uusista liikkumissove°luksista huomiota 
on herä˛änyt suomalaisen startup-yhtiön 
MaaS Globalin sove°lus ”Whim”. Touko-
kuussa �˘ˆ� Whim-sove°lukse°la oli pää-
kaupunkiseudu°la �� ̆ ˘˘ käy˛äjää. MaaS 
Globalin toimitusjohtajan Sampo Hietasen 
mukaan liikenteessä on käynnissä saman-

lainen mur˙os kuin teleala°la ˆˇ�˘-luvulta 
a°kaen. Whim tarjoaa kuukausihintaisia 
pake˛eja, jotka kasaavat yhteen kaupun-
gin ju°kisen liikenteen kaupunkipyörineen 
sekä taksit ja auton vuokrauksen. Hietasen 
mukaan Suomessa on alan kehi˛ynein lain-
säädäntö, mikä mahdo°listaa liikennepalve-
luiden tuo˛amisen. MaaS Global perustet-
tiin vuonna �˘ˆ�.719 

Ha°linnossa digitalisaatio ja automati-
saatio nähdään globaalina, tosiasia°lisena 
ja maailmaa muuttavana megatrendinä. 
Liikenne- ja viestintäministeriön kans-
liapää°likkö Har˙i Pursiainen hahmo˛eli 
tulevaisuu˛a Suomen itsenäisyyden sata-
vuotisjuhlan aa˛ona ju°kaistussa teoksessa 
”Suomen idea”: 

Digitalisaatio uudistaa yhteiskunnan ra-
kenteita. Esimerki°si lii°enteen kehi˛yminen 
nykyistä laajeˆˆin palveluksi ˘oi muu˛aa 
käsitykseˆˆe lii°kumise�a. Suomen hen-
kilöautokannan arvo lienee yli 50 milja�dia 
euroa. Keskimääräinen henkilöauto ˘ie kal-
lista pysäköintitilaa ja ruostuu lä�es 23 tun-
tia ˘uorokaudes�a. Kun si˝ä si˛en ajetaan 
runsas tunti päi˙äs�ä, sen kyydis�ä on 1,3 
ihmistä. Monien länsimaiden ta˙oin eneˆ-
mistö suomalaisista kulje˛aa itse itseään te-
ho˛omas�a lii°ennejärje�elmäs�ä. Entä jos 
ostaisimˆekin lii°kumista ˇai°kapa kuukau-
simaksu˝a niin kuin nyt ne˛iyhteyksiä?720 

Yksityisautoilua suosivan liikennepolitii-
kan jäljiltä on jäänyt vahvoja po°kuriip�u-
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vuuksia, jotka kahlitsevat muutosta. Niin 
ikään asenteet ja mielikuvat vaikeu˛avat 
uusien palvelujen ja järje˜elmien luontia 
ja leviämistä.721 Autojen yhteiskäy˛ö ja 
kimp�akyyti eivät väl˛ämä˛ä tunnu mu-
kavalta. Auton omistaminen on ede°leen 
yhteiskunna°linen statussymboli, joskin 
sen arvo on ilmeisesti laskemassa ainakin 
nuorempien sukupolvien keskuudessa. 
Niinkin arkinen asia kuin siisteys voi han-
gata yhteisautoilun lisääntymistä vastaan. 
Myös epävarmuus siitä, miten autoja on 
saatavissa si˛en, kun se°laisen haluaa, li-
sää epäilyjä. Sekin on mahdo°lista, e˛ä au-
ton omistamisen status nousee entise˜ään, 
kun osa ihmisistä valitsee yhteiskäy˛öau-
ton joko käytännö°lisyyden, taloude°lisuu-
den tai ympäristöpolitiikan vuoksi. Tä°lä 
tava°la voidaan jopa palata sosiaalisessa 
kanssakäymisessä tilanteeseen, jossa yhä 
useampi merki˛ävä statussymboli, kuten 
oma auto, on vain harvoi°la. Se voi o°la osa 
eriarvoisuuden kasvua. 

Yksilö°liseen käy˛öön suunnatut liiken-
teen uudet palvelujärje˜elmät eivät vie-
lä �˘ˆ˘-luvu°la muu˛aneet työmatka- tai 
asiointiliikenne˛ä enempää kuin vapaa-
ajan matkustamista. Uudet palvelut toimi-
vat etupäässä vain joissakin suuremmissa 
kaupungeissa. On kuitenkin help�o nähdä, 
mikä etu esimerkiksi ede°lä esite°lyn Palta-
sen kaltaisen pienen kylän asukkai°le olisi 
uusista digitalisaation ja automatisaation 
keinoin luoduista liikkumisen palveluista. 

Silti lienee niin, e˛ä Paltase°la oma auto ja 
jokunen harva linja-autovuoro pysyvät vie-
lä pitkään ku°kijoiden tärkeimpinä liiken-
nevälineenä. 

Autoilu, edes yksityisautoilu, ei häviä ai-
nakaan näköpiirissä olevassa tulevaisuu-
dessa, ja sen merki˛ävää vähenemistäkin 
on epäilty. Autoilu tulee olemaan keskei-
nen osa ihmisten liikkumista niin työssä 
kuin vapaa-aja°la. Autoilu tulee myös py-
symään eri tava°la monien har˙astukse-
na. Silti ne sosiaalisten käytäntöjen muo-
dot, joiden mukaan autoilua ohjataan ja 
autoja käytetään, voivat muu˛ua paljon. 
Kuin huomaama˛a palveluntuo˛ajat ovat 
jo va°lanneet useimmilta autoilijoilta au-
tojen huo°lon, jopa pesun ja renkaiden 
kausivaihdon, korjaamisesta puhumat-
takaan. Perheiden miesjäsenet eivät aina 
enää ha°litse näitä asioita sen paremmin 
kuin vaimot ja ty˛äret. Niin ikään pol-
kupyöräteiden lisääntyminen Suomessa-
kin ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen kertoo lii-
kenteen ja liikennepolitiikan paradigman 
muutokse˜a. Samasta todistaa kaupun-
kien keskustojen a°kanut uudistaminen, 
jo°la luodaan uudenlaisia kävely- ja oles-
kelutiloja mukavine palveluineen ja kau-
nistuksineen. Ympäristöongelmiinkin on 
tartu˛u ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen ympäri 
maailmaa se°laise°la o˛ee°la, jota ei vuo-
sisadan puolivälissä olisi kukaan osannut 
ajate°la – semmitenkään, e˛ä moni olisi 
pitänyt sitä tarpee°lisena. 
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On kenties liioi˛elua puhua liikennekrii-
sistä kehittyneissä länsimaissa. Joka ta-
pauksessa ongelmat ovat suuria. Toisen 
maailmansodan jä°keen rakenne˛u liiken-
neinfrastruktuuri on vanhentumassa ja lii-
kenteen palvelumuodot monipuolistuvat ja 
muu˛uvat nopeasti. Liikenneinfrastruktuu-
ria tutkineet Rosabeth Moss Kanter (�˘ˆ�) 
ja Henri Petrovski (�˘ˆ�) suomivat karke-

asti pitkään jatkuneita laiminlyöntejä Yh-
dysva°loissa, ja samanlaisia puheenvuoroja 
on monissa maissa.722 Liikenneinfrastruk-
tuurin rahoi˛aminen on erityisen vaikeaa, 
koska inve˜oinnit vaativat valtavia rahoja. 
Uudet rahoitusjärje˜elyt, joita on kehitet-
ty ja joista on ker˙o˛u luvussa V, ovat hel-
po˛aneet tilanne˛a, mu˛a ovat osin vain 
siirtäneet ve°kaa tulevaisuuteen. 
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Ongelmat eivät ole vähäisempiä liiken-
teen sujuvuuden tai ympäristön ja viih-
tyvyyden kannalta. On ilmeistä, että ti-
lannetta korjattaessa on rakennettava 
uudenlainen liikenteen teknologinen ja 
kulttuurinen infrastruktuuri. Minkälai-
nen se on ja missä olosuhteissa se syntyy, 
on tässä tietämätöntä. Seuraavassa esitel-
lään muutama näkökohta, jotka vaikutta-

Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris liitettiin 
valtion varustamoyhtiö Arctian laivastoon syyskuussa 2016. 
Polariksen sanotaan olevan maailman ympäristöystävällisin 
jäänmurtaja. Taustalla Kemin Ajoksen sataman 
tuulivoimaloita. 

vat liikennejärjestelmän tulevaisuuteen ja 
joista on keskusteltu eri yhteyksissä niin 
alan toimijoiden kuin tutkijoiden sekä 
ha°linnon ja politiikan piirissä. Kysymys 
ei ole liikennejärjestelmän tulevaisuutta 
koskevan keskustelun kattavasta analyy-
sista. Esiin nostetut seikat kuvaavat yksin 
tämän luvun kirjoittajan arviointia asi-
oiden merkityksestä ja tärkeydestä. Nä-
kökulmana on pidetty sitä, mitkä seikat 
voivat olee°lisesti muuttaa liikenteen jär-
jestämisen ehtoja. 

MAAILMAN MEGATRENDIT JA SUO-
MALAINEN YHTEISKUNTA 

Tämän työn lähtökohtina nimite˛iin me-
gatrendeiksi (luku I) niitä olete˛uja kan-
sainvälisen kehityksen suuntia, jotka 
vaiku˛avat ratkaisevasti siihen, miten yh-
teiskunta muu˛uu ja minkälaisia ratkai-
suja muutosten puole˜a tai niitä vastaan 
voidaan tehdä. Näkökulmana on o°lut lii-

323 



 

  

   
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

    
 
 
 

 
 

 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 
 

kennejärjestelmän kehityksen arviointi. 
Tärkeimpinä seikkoina tässä pidetään seu-
raavaa kuu˛a tekijää: 

ˆ Talouskasvu, jonka uskotaan jatkuvan 
ajoi˛aisista taantumista huolima˛a; 

� liikenteen kasvu, joka tähän saakka on 
karkeasti seurannut talouskasvua mu˛a 
jonka yhteys talouskasvuun saa˛aa hei-
kentyä. Tietoliikenteen kasvu jatkunee 
suurempana ja sen merkitys korostunee 
tähänastistakin enemmän; 

� kaupungistuminen, joka on kiihtynyt ja 
mitä ilmeisimmin ainakin toistaiseksi 
ede°leen kiihtyy; 

� digitalisaation, automatisaation ja robo-
tisaation merkityksen kasvu; 

� liike- ja kul˛uurielämän jatkuva kansain-
välistyminen, ”globalisaatio”, jonka teknii-
kan kehitys on tehnyt mahdo°liseksi sekä 

� ympäristönsuojelua tukeva ke˜ävän ke-
hityksen näkökulman korostuminen en-
tise˜ään. 

Arvaama˛omia kehitykseen vaiku˛avia 
uhkatekijöitä ovat ainakin seuraavat: 
• maailmanlaajuinen tai liki maailmanlaa-

juinen sosiaalinen katastroÿ tai vakava 
polii˛is-sosiaalinen levo˛omuus, laajat 
tautiepidemiat, laajat useita valtioita tai 
alueita koskevat nälänhädät, laajat ter-
roristiset hyökkäykset ja sodat sekä 

• maapa°loa tai sen suurta osaa koskeva luon-
nonkatastroÿ tai kosminen katastroÿ. 

Pahimmat uhat vaarantavat Suomen 
merenkulun yhteydet, energian saatavuu-
den sekä eritoten lento- ja laivaliikenteen. 
Myös vedenjakelu voi katketa oloissa, jois-
sa teknisten järje˜elmien y°läpito on vaike-
aa. Tä°laiset seikat voivat uhata niin ruoka-
huoltoa kuin terveyspalveluja. 

Suomalaista yhteiskuntaa on usein pi-
de˛y syrjäisenä ja vähemmän kehi˛yneenä 
kuin keskeisiä alueita Euroopassa. Toisen 
maailmansodan jä°keen Suomi kuitenkin 
modernisoitui nopeasti. Suomi liite˛iin 
useimpiin läntisen maailman talousjär-
je˜öihin. Myös EEC:n eli EU:n edeltäjän 
kanssa solmi˛iin vuonna ˆˇ�� voimaan 
tu°lut vapaakaup�asopimus eli samaan ai-
kaan kuin Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska 
lii˛yivät EEC:n jäseniksi. Neuvostoliiton 
polii˛ise˜a varjosta huolima˛a Suomes-
ta kehite˛iin määrätietoisesti länsimaisen 
ma°lin mukaista markkinatalousmaata. 
ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen Suomi arvioitiin 
useamman ker˙an maailman kilpailuky-
kyisimpien valtioiden joukkoon yhtä lai°la 
kuin sosiaalisesti edistyneimpien valtioiden 
joukkoon.723 Se ei ole ennuste tulevaisuu-
de˜a, mu˛a se kuvaa paitsi mahdo°lisuuk-
sia, myös sitä, miten paljon yhteiskunta voi 
muu˛ua muutamassa vuosikymmenessä. 
Sisä°lissodan jä°keen vuonna ˆˇˆ� ei näyt-
tänyt siltä, e˛ä jo seuraava sukupolvi ehtisi 
elämään yhdessä maailman vauraimmassa, 
demokraa˛isimmassa ja turva°lisimmassa 
maassa. 
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Perifeerisyyden mielikuvat eivät aina 
tarkoita kehi˛ymä˛ömyy˛ä tai osaamat-
tomuu˛a. Ristiriidassa näiden mielikuvien 
kanssa onkin se, e˛ä Suomea on pide˛y ja 
pidetään moni°la teknologian aloi°la edel-
läkävijänä ja ylipäänsä teknologista kehitys-
tä suosivana yhteiskuntana.724 Teknologian 
hyödyntäminen on arvioitu Suomessa kor-
keaksi. Yhtä lai°la suomalaista koulujärjes-
telmää on yliste˛y maailmanlaajuisesti. 

Silti maantietee°lisesti ja liikentee°lises-
ti Suomi on syrjäinen, vieläpä Euroopan 
pohjoislaida°la. Väe˜öä on maan kokoon 
nähden erityisen vähän ja maa on harvaan 
asu˛u. Talouselämän riip�uvuus maail-
manmarkkinoista eli u°komaankaupasta 
vahvistaa yleismaailma°lisen kehityksen 
voimaa. On vanhan toistamista sanoa, e˛ä 
u°komaankaupan merkitys suomalaisten 
hyvinvoinni°le ja vauraude°le on suuri. Se 
johtuu etupäässä tuotantorakentee˜a ja 
kotimaan markkinoiden pienuude˜a. Pal-
jolti juuri samoista seikoista johtuvat liiken-
nejärje˜elmän erityispiirteet, kuten pitkät 
välimatkat sekä eritoten puuraaka-aineen 
osuus kuljetuksista ja meriyhteyksien mer-
kitys talouselämä°le. 

Syrjäisyyden mielikuvien vuoksi jotkut 
voivat katsoa, e˛ä maailman megatrendit 
eivät vaikuta suomalaisten oloihin si°lä ta-
va°la kuin keskeisimmissä maissa. Niin tai 
näin, toistaiseksi yhteiskuntaelämän suunta 
on o°lut megatrendien mukainen. Autois-
tuminen eteni talouskasvun ja vara°lisuu-

den kasvun mukana, ja maaltamuu˛o kiih-
dy˛i kaupungistumista. Kaupungistumisen 
vauhti maailmassa on hurja: viisi miljoonaa 
ihmistä muu˛aa maalta kaupunkiin joka 
kuukausi. Tahtia voi kuvata niinkin, kuin 
jos joka viikko syntyisi yksi uusi miljoona-
kaupunki725 – ja maini˛akoon sekin, e˛ä 
tuo maaltamuuton vauhti on o°lut vain hiu-
kan vähäisempää kuin yhden kuukauden 
väe˜önkasvu maailmassa.726 Suomessa kau-
pungistumisen mahtia ei ole nähty sama°la 
tava°la. Vähäisen väe˜ön harvaan asutussa 
maassa on vain me°ko pieniä ja maailman 
kokoluokassa hyvin pieniä keskuksia. Sik-
si muutokset eivät ole näkyneet siten kuin 
runsasväkisi°lä seudui°la. 

Maailman megatrendit voivat aiheu˛aa 
Suomessa suhtee°lisen jyrkkiä muutoksia, 
hyvässä ja pahassa, vaikka absoluu˛isi-
na lukuina ne eivät ero˛uisikaan maail-
man tai edes Euroopan tilastoissa. Miljoo-
na suomalaista siirtyi maalta kaupunkiin 
ˆˇ�˘- ja ˆˇ�˘-luvu°la.727 Se on kenties Eu-
roopan rauhanajan suurimpia muu˛oaal-
toja ˆˇ˘˘-luvu°la ja koe˛eli suomalaisten 
elämää mone°la tava°la. �˘˘˘-luvu°la kun-
nat ovat jakautuneet aikaisempaa selvem-
min niihin, joissa talous ja elinkeinoelä-
mä toimivat vahvasti ja vahvistuen sekä 
toisaalta niihin, jotka tässä suhteessa ovat 
juu˛uneet jonkinlaiseen pysähtyneisyy-
den tilaan. Jotkut arvioivat, e˛ä �˘ˆ˘-lu-
vu°la Suomen ˆ˘� kaupungista (�˘ˆ� ) jopa 
vain reilu kymmenkunta kuuluvat menes-
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Kyläkeskukset autiotuvat ja väestö vanhenee. Monelle paikkakunnallle kesä tuo kesäasukkaiden myötä piristystä elämään. 
Joulukuinen kuva Savonrannasta vuodelta 2012. 

tyviin kaupunkeihin. Pessimistisemmät 
arvioivat niinkin, e˛ä vain pääkaupunki-
seutu sekä Tampereen ja Turun alue pys-
tyvät kehi˛ymään ja kasvavat.728 Korostet-
takoon, e˛ä tämä ei ole ennuste tulevasta. 
Nopeatkin talouden romahdukset ovat eri 
syistä mahdo°lisia yhtä lai°la kuin nousu 
kukoistukseen voi joskus onnistua lyhyes-
sä ajassa. Yhtä lai°la on koroste˛ava, e˛ä 
kyse ei ole vain suomalaise˜a piirtee˜ä, 
vaan kehi˛yvien keskusten ja taantuvien 
alueiden kasvavat erot ovat yleinen ongel-
ma eri maissa. 

On oletettavaa, että vähänkin pidem-
mä°lä tähtäime°lä maailmantalous ja siis 

Suomenkin talous jatkaa bruttokansan-
tuo˛eessa mita˛ua kasvua. Sen sijaan tu-
levaisuudessa ei ole itse˜ään selvää, e˛ä 
tavara- ja henkilöliikenne kasvavat talous-
kasvun mukana enempää Suomessa kuin 
kaikissa muissakaan maissa, etenkään ke-
hi˛yneissä länsimaissa. Sitä vastoin ilman 
suuria katastrofeja tietoliikenne ja sen yh-
teiskunta- ja kul˛uuripolii˛inen merkitys 
kasvavat, kenties jopa kumoukse°lisesti. Di-
gitalisaation ja automatisaation edistämi-
nen sekä niiden taloude°linen ja sosiaalinen 
hyödyntäminen on o°lut pitkään eri ha°li-
tusten tavoi˛eena ja ohjelmissa. Tämä oh-
jelma°linen korostus ei enää muu˛une. 
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Pienikin häiriö pääkaupunkiseudun raideliikenteessä vaikeuttaa tuhansien työmatkaajien liikkumista. 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN 
UUDET LÄHTÖKOHDAT 

On help�o nähdä joitakin asioita, jotka lä-
hitulevaisuudessa tulevat entistä keskei-
simmiksi liikennejärje˜elmän kehi˛ämi-
seen vaiku˛aviksi tekijöiksi. Vaalikausiin 
sidotut polii˛iset käänteet voivat uhata 
suurten ja alati vaativampien rakennus-
hankkeiden suunni˛elulta ja päätöksen-
teolta vaadittavaa pitkäjännitteisyyttä. 
Sen lisäksi liikenneväylien toivotun kun-
non ja toisaalta niiden y°läpidon vaatimien 
inve˜ointien välinen kuilu kasva˛aa niin 
sano˛ua korjausve°kaa, joka entise˜ään 
vaikeu˛aa liikenneinve˜ointien rahoit-

tamise˜a tehtäviä polii˛isia päätöksiä. 
Niin ikään on help�o nähdä, e˛ä kaupun-

kien kasvu ja kaupunkiympäristö°le asete-
tut uudet vaatimukset muu˛avat liikenne-
suunni˛elun tavoi˛eita. Yksi suurimmista 
muutoksista on ajatus autoliikenteen rajoit-
tamise˜a kaupungeissa. Se vaatii paitsi ja-
lanku°ku- ja pyöräteiden kehi˛ämistä myös 
joukkoliikenteen palvelujen parantamista. 
Koska uusien ku°kuvälineiden – kuten säh-
köpyörien ja sähköpotkulautojen – merki-
tys kasvanee, joudutaan po°kupyörä- ja ja-
lanku°kuliikenteen väyliä suunni˛elemaan 
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eri pohjalta kuin aikaisemmin. Uudenlai-
sia vaatimuksia kohdistuu niin ikään asu-
mise°le ja liikennemuotojen synergia°le eli 
matkakeskuksi°le ja asemapalvelui°le sekä 
liikennealan palvelutuo˛ei°le. 

Kaupunkien kasvu ja talouselämä vauh-
di˛avat kaupunkien välistä liikenne˛ä. 
Monien maiden esimerkki osoi˛aa, e˛ä 
nopeiden junayhteyksien kehittäminen 
kaupunkien väli°le voi o°la varteenote˛a-
va ja ke˜ävän kehityksen mukainen keino 
matkustajaliikenteen yhteyksien hoitami-
seksi. Suomen rautatieverkon uudistami-
sesta tu°lee ennen pitkää keskeinen ky-
symys useamman ha°lituksen asialista°la. 
Raideliikenteen merkitys on muutoinkin 
kasvanut neljässä Suomen suurimmassa 
kaupungissa. �˘ˆ˘-luvu°la aloite˛iin kaa-
vailut uusista nopeista junayhteyksistä. 
Eniten on o°lut esi°lä nopeat tunnin yhtey-
det Helsingistä Helsinki-Vantaan lentoase-
man kau˛a Tamperee°le sekä Helsingin ja 
Turun väli°le. Tampereen suunnan nopea 
juna vaiku˛aa koko Suomen henkilölii-
kenteeseen merki˛ävästi. Myös Helsin-
gistä itään Kouvolaan on kaavailtu uu˛a 
rautatietä.729 Pitkien matkojen maassa ko-
timaan lentoliikentee°le voisi ole˛aa löyty-
vän erityistä tarve˛a, mu˛a kanna˛avan 
liiketoiminnan muotoa ei ole kotimaan 
lentoliikenteeseen löyde˛y. Ympäristöpo-
litiikassa ei myöskään suosita lentoliiken-
teen lisäämistä. Tässä ei ole arvioitavissa, 
voivatko jotkut tekijät, kuten uusin ener-

gialähtein toimivat lentokoneet, muu˛aa 
tilanne˛a. Suuren luokan liikemaailmassa 
yksityisten liikelentojen määrä730 on kui-
tenkin kasvanut. 

Sisävesiliikenteessä olee°lisia muutoksia 
ei nähtäne lähitulevaisuudessa. Tavarankul-
jetuksen tilastoissa ero˛uu vain Saimaan 
kanavan liikenne. Ylipäänsä liikenteen ko-
konaisuudessa ainoa merki˛ävä sisävesi-
alue on Saimaan vesistöalue Itä-Suomen 
yhteyksineen ja kanavineen. Matkailussa 
myös Tampereen seudun vedet ovat suh-
tee°lisen vi°kkaasti liikennöityjä, vaikka 
sisävesilaivojen ku°kijat ovat pudonneet 
ˆˇ �˘-luvun puole˜a miljoonasta puoleen 
(vuonna �˘ˆ� ��˘ ̆ ˘˘). 

Muissakaan Euroopan unionin jäsenmais-
sa sisävesiliikenteen asema ei ole parantu-
nut huolima˛a asiaa koskeneista ohjelmista. 
Ohjelmissa kuitenkin korostetaan muiden 
muassa laivakuljetusten ympäristöystävä°li-
syy˛ä ja sitä, e˛ä laivakuljetuksi°la voidaan 
vähentää maantieliikenteen ruuhkautumis-
ta.731 Ympäristönäkökohta saa˛aa vaiku˛aa 
kotimaan laivamatkailun suosioon, vaikka 
laivatkaan eivät ole saastee˛omia. Liiken-
teen kasva˛amise°le olemassa olevi°la sisä-
vesiväyli°lä ei ole se°keitä näkemyksiä, eikä 
uusien sisävesiväylien luomista ole enää 
ˆˇ˘˘-luvun lopun jä°keen katso˛u yhteis-
kuntataloude°lisesti mielekkääksi. 

Maailma°la sisävesien vesitiet eivät ole 
mene˛äneet ajankohtaisuu˛aan. On jopa 
katso˛u, e˛ä ke˜ävän kehityksen kannalta 
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niiden arvostus voi nousta. Maantietee°li-
set ja taloude°liset ede°lytykset ovat kuiten-
kin erilaisia eri maissa. Suomessa, joka on 
harvaan asu˛u ja jossa välimatkat ovat pit-
kät, sisämaan vesiväylien kehi˛ämistä hait-
taa kanava- ja satamarakentamisen ka°le-
us suhteessa vähäiseen liikenteeseen. Niin 
ikään ongelmana on väylän hitaus, mikä 
sopii huonosti tavara- ja kaup�aliikenteen 
muu˛uneisiin vaatimuksiin. (Näistä edel-
lä luvussa IV ja V.) Kaiken lisäksi talvikau-
si rajoi˛aa vesiväylien hyödyntämistä. Jos 
energiatalouden perusta kokonaan muut-
tuu, sisämaan vesiteiden mielekkyy˛ä voi-
daan ehkä arvioida uude°leen. 

Ennen kuin siir˙ytään keskeisimmiltään-
kin kohdin vaikeasti arvioitaviin tulevai-
suuden liikennejärje˜elmän kysymyksiin, 
voidaan vielä mainita kaksi seikkaa mel-
keinpä kuin itsestään selvyyksinä. Yksi 
koskee automatisaatioa ja robotisaatiota, 
toinen ympäristökysymysten kasvavaa pai-
noa liikennejärje˜elmän suunni˛elussa ja 
ohjauksessa. Tulevaisuuteen kuuluu se, e˛ä 
automatisaatio ja robotisaatio muu˛avat 
liikenteen käytäntöjä ja palveluja. Tätä kir-
joite˛aessa on vielä pitkä matka automati-
soidusti ku°keviin ajoneuvoihin. Sen sijaan 
kulje˛amisen ja matkustamisen palvelut 
ovat digitalisoituneet ja digitalisoituvat yhä 
enemmän. Niitä toteutetaan ja käytetään 
yhä enemmän uudenlaisi°la mobiilei°la pal-
velualustoi°la. Uudet palvelumuodot voivat 
lisätä lasten ja nuorten sekä auto˛omien, 

vammaisten ja vanhusten oikeuksia päästä 
turva°lisesti ja oma°la tava°laan liikenteen 
käy˛äjäksi. Älypuhelin tai vastaava lai-
te tu°lee olemaan alati keskeisempi väline 
matka- ja kuljetuspalveluiden hyödyntämi-
sessä, kuten muidenkin kaupa°listen ja hal-
linno°listen palveluiden käytössä. 

To˛uma˛omuus älylai˛eiden käy˛öön 
voi siten kokonaan uude°la tava°la e˜ää 
liikkumisen palvelujen käytön. Se vahvis-
taisi ilmiötä, josta on puhu˛u liikenneköy-
hyytenä eli siitä, e˛ä kyky käy˛ää liiken-
teen palveluja on syystä tai toise˜a yleistä 
käytäntöä raja°lisempi.732 

Palveluja tuotetaan avoimen tietojärjes-
telmän periaa˛ein, ja tuo˛ajina on suuri 
määrä yksityisiä innovaa˛oreita ja yri˛ä-
jiä. Muutosta tukeva lainsäädäntötyö on 
aloite˛u useissa maissa. Siihen lii˛yvä kan-
sainvälinen yhteistyö on niin ikään vahvis-
tunut. On hyvin vähän, jos lainkaan, asioita, 
joiden suunni˛elussa voidaan lähteä pe°käs-
tään Suomen oloista. Automatisaatio ja ro-
botisaatio tuovat käy˛öön myös uudenlaisia 
liikenteen turva°lisuu˛a lisääviä keinoja. 

Liikenteen alan kilpailun vapau˛aminen 
ja avaaminen usei°le toimijoi°le lii˛yy mo-
nin osin digitalisaatioon. Keskeinen ajatus 
on, e˛ä kilpailun vapau˛aminen nopeut-
taa toimivien ja edu°listen palvelujen tuo-
tantoa. Tämä on o°lut yleinen linjaus kehit-
tyneissä talouksissa eri puoli°la maailmaa 
ˆˇ˘˘-luvun lopulta a°kaen. Tältä pohjalta 
myös Suomessa on järjestetty uude°leen 
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Lokakuun 2018 ilmastomarssi on tullut päätepisteeseensä Eduskuntatalolle. 

liikennealan ha°lintoa ja yritystoiminnan 
mahdo°lisuuksia. 

Ei silti ole itse˜ään selvää, e˛ä kansal-
linen etu nähdään tulevaisuudessa aina 
avoimen talouden ja globaalin talousajat-
telun kanssa yhdenmukaisena. Euroopan 
unionissakin on o°lut �˘˘˘-luvu°la näke-
myksiä, joiden mukaan aste˛a ahtaam-
min ymmär˙e˛y kansa°linen etu voi o°la 
perusteltua tilanteessa, jossa kiistat kan-
sainvälisen kaupan pelisäännöistä kärjis-
tyvät. Niin ikään on o°lut merkkejä siitä, 
e˛ä covid-ˆˇ-virusepidemia on entises-

tään vaikeu˛anut Euroopan unionin yh-
tenäisyy˛ä.733 Koska liikenne on vahvasti 
kansainvälistä niin kaupan, teo°lisuuden ja 
kulu˛ajienkin etujen kuin käytössä olevan 
teknologian ja vuorovaikutusverkostojen 
suhteen, kenties globaalin talousaja˛elun 
mahdo°liset takatalvet eivät juuri vaikuta 
suurimpiin liikenneinfrastruktuurihank-
keisiin tai liikenne˛ä sääteleviin kansain-
välisiin sopimuksiin. Tätä kirjoite˛aessa 
voidaan kuitenkin nähdä, e˛ä yksi poik-
keus tästä on: Ison-Britannian ero Euroo-
pan unionista voi tuoda suuria muutoksia 
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ku°kemisen ja kulje˛amisen ha°linnoimi-
sessa. 

Ympäristönsuojelun näkökohdi°la on pi-
dempi historia kuin tava°lisesti tu°laan aja-
te°leeksi. Silti ympäristökysymysten nousu 
ˆˇ˘˘-luvun puolivälin jä°keen länsimaissa 
– heti toisen maailmansodan pahimpien 
tuhojen tultua korjatuksi – on hämmen-
tävän suuri muutos poliittisessa ja yh-
teiskunna°lisessa aja˛elussa. Polii˛isessa 
päätöksenteossa ja kansalaiskeskustelus-
sa liikenne ja eritoten maantieliikenne on 
saanut �˘˘˘-luvu°la näkyvimmän, eniten 
puhu˛aneen ja tavoi˛eiltaan kaiketi kun-
nianhimoisimman osan ilmastonsuojelun 
keinoista. Sitä voinee pitää luonno°lisena 
kahde˜a syystä. Liikenne lii˛yy kaikkiin 
ihmisen toimiin ja siten tava°la tai toise°la 
lävistää koko yhteiskunnan. Toiseksi, maa-
ilman suurkaupunkien liikenneolot ovat 
lisänneet epämukavuu˛a tava°la, jota ei 
enää pidetä itse˜ään selvyytenä ja jota ei 
haluta sietää. 

Ajatus oikeude˜a liikenteeseen, liiken-
teessä ku°kemiseen ja liikenteen käy˛ä-
miseen on vuosikymmenet suosinut au-
toilijoita. Po°kupyörä me°keinpä katosi 
kaupunkiliikentee˜ä ja taajamistakin. Pai-
neet autoilun ja erityisesti yksityisautoi-
lun vähentämiseen ovat suuret. Luultavas-
ti suuri osa rajoituksista tulee toimimaan 
erilaisin taloude°lisin kannustimin tai pa-
ko˛ein. Kuitenkin jotkut keinot ovat häm-
mentävän yksinkertaisia ja jopa ihmise°le 

hyväksi, kuten kävely. Silti, vaikka sauvakä-
velystä tuli muotia, kävely ei ole o°lut muo-
dissa lii°enneˆuotona. 

Kaupunkirakenteen muutokset voivat 
viedä vuosikymmeniä, ja liikenneteknologi-
sen edistyksenkin odo˛aminen voi koete°la 
muutosta haluavien ja heidän suosiostaan 
riip�uvaisten poliitikkojen kärsivä°lisyyt-
tä. Sen vuoksi on mahdo°lista, e˛ä autoi-
lua rajoi˛avat toimet, joista eri maissa on jo 
päätöksiä, tulevat enemmän ja ankarampi-
na käy˛öön. Autoilun rajoi˛aminen teke-
mä°lä siitä ka°liimpaa voi uhata sosiaalista 
tasa-arvoisuu˛a. Ympäristönsuojelusta on 
suuri periaa˛ee°linen yksimielisyys, mut-
ta käytännön toimet hajo˛avat yksimieli-
syy˛ä. 

Ympäristökysymykset voivat myös po-
litisoitua mone°la tava°la. Eduskuntavaa-
lien �˘ˆˇ tuloksia arvioitaessa tode˛iin 
yleisesti, e˛ä yksi suurimmista puolueista 
hyötyi niiden mielipitee˜ä, jotka katsovat, 
e˛ä ympäristöpolitiikassa o°laan menossa 
äärimmäisyyksiin ja jokapäiväistä käytän-
nö°lisyy˛ä vastaan. Koska asiat ovat mo-
nimutkaisia ja eri keinojen tode°listen vai-
kutusten osoi˛aminen on joskus vaikeaa, 
politiikassa voidaan sortua näennäisiin ja 
jopa tavoi˛eiden kannalta vahingo°lisiin 
ratkaisuihin. Ke˜ävän kehityksen näkö-
kulman tärkey˛ä voinevat kuitenkin uha-
ta vain sodat tai pahat yhteiskunna°liset le-
vo˛omuudet ja ennakoima˛omat suuret 
luonnonkatastroÿt. 
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Merenpinnan keskikorkeus nousee Helsingin edustalla pysyvästi ja tulvat yleistyvät. Kuvassa tulviva Ehrenströmintie vuonna 
2005. 

ERILLISKEHITYS MEGATRENDIEN 
SATEENKAAREN ALLA: AASIA 

Ede°lä mainitut muutoksen suunnat on 
help�o nähdä ja ymmärtää pääpiirteis-
sään, joskaan niiden toteutumisen muo-
toja ei pystytä ennakoimaan. Sen sijaan on 
vaikea tai liki mahdoton ennustaa, miten 
jotkut yhteiskunta- ja maailmanpolitiikan 
suuret kysymykset vaiku˛avat liikennejär-
je˜elmän tarpeisiin ja kehitykseen. Voivat-
ko jotkut tekijät muu˛aa liikennejärje˜el-
män geopolii˛isia ehtoja tai liikenneverkon 
keskeisiä suuntia ja liikennemuotoja? 

Megatrendien painosta huolima˛a Suo-
men kehitys ei ole vain maailman tuulien 
määräämää. Suomen aluee°la on maantie-
tee°liset ja kul˛uuriset erityispiirteensä, 
jotka vaiku˛avat tulevien suunnitelmien 
lähtökohtiin. Tässä otetaan esi°le vain kaksi 
seikkaa: maantieteen tuoma liikentee°linen 
erityisasema sekä tekniikassa hanki˛u lii-
kenteen alan erityisosaaminen. Aikaisem-
min luete°lut tulevaisuuden liikennejärjes-
telmää ohjaavat tekijät ovat teknologisen 
kehityksen hedelmiä. Lähtökohtaisesti ne 
silti perustuvat olemassa olevaan liikenne-
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verkkoon sekä tehostavat ja parantavat sen 
toimivuu˛a ja liikenteen sujuvuu˛a. Seu-
raavaksi käsiteltävät seikat, maantietee°li-
nen erityisasema ja jäänmurtajiin lii˛yvä 
erityisosaaminen, lii˛yvät tekijöihin, jotka 
voivat olee°lisesti muu˛aa Suomen alueen 
liikennejärje˜elmän painopisteitä ja liiken-
nejärje˜elmän toimivuuden ehtoja. Niihin 
kuuluvat myös geopolii˛iset näkökohdat. 

Suomen maantiede ei ole vain pohjoisen 
maan syrjäisyy˛ä, etäisyy˛ä keskuksista tai 
pe°kkää lunta ja jäätä. Suomen aluee˜a on 
puhu˛u jopa fraseologisin yleistyksin idän 
ja lännen välisenä alueena, joka saa ja välit-
tää vaiku˛eita idästä ja länne˜ä. Itä ja län-
si ovat suhtee°lisia käsi˛eitä.734 Tässä niistä 
puhutaan yleisesti kaup�a- ja kul˛uurivaih-
don pääsuuntina. Länsi yhdistetään (Län-
si-)Euroop�aan eikä vain maantietee°liseen 
länteen eli Ruotsiin ja Norjaan. Idä°lä tässä 
tarkoitetaan karkeasti Venäjän alueita sekä 
historia°lisen Bysantin vaikutusta ja lähinnä 
Itä-Aasiaa, kuten Kiinaa, Japania, Taiwania, 
Etelä-Koreaa ja mikseipä Pohjois-Koreaakin, 
vaikka sen vaikutus maailman talouteen on 
toistaiseksi o°lut likimain olematon. 

Jo pronssikaude°la Suomen alue jakaan-
tui erilaiseen itäiseen ja läntiseen prons-
sikauden alueeseen. Venäjän vaikutus ja 
Bysantin vaikutus ovat historia°lisesti vah-
voja. Läntisen kul˛uuripiirin vaikutus on 
kuitenkin paljon vahvempi yksinkertaisesti 
jo siitä syystä, e˛ä suuret läntiset keskukset 
olivat lähempänä ja helpommin saavute˛a-

vissa. Meri yhdisti länteen, kun taas idässä 
ennen Pietarin kaupungin syntyä (ˆ�˘�) 
suuret keskukset olivat monien satojen ki-
lometrien maataipaleen päässä. Myös Suo-
men aluee°la länsi- ja eteläosiin paino˛unut 
asutus tuki läntisen piirin yhteyksiä.735 

Kaup�a ja taloude°linen yhteistyö Venä-
jän kanssa on usein riip�unut polii˛isista ja 
sotilaa°lisista seikoista. Tavaksi on tu°lut to-
deta, e˛ä yhteistyö°lä on valtavat mahdo°li-
suudet sikäli, kun Venäjän yhteiskunna°liset 
ja polii˛iset olot tekevät pitkän tähtäimen 
yhteistyön mahdo°liseksi. Liikenteen suun-
nitelmissa tämä on ote˛u huomioon. Eu-
roop�atie ˆ� :n (Eˆ� ) uudistaminen Turusta 
Vaalimaan kau˛a Viipuriin ja Pietariin on 
o°lut sekä Suomen e˛ä Venäjän ha°lituk-
sen ja Euroopan unionin ohjelmissa. Yh-
tey˛ä perusteltiin juuri idän ja lännen vä-
listen yhteyksien kehi˛ämise°lä.736 Samaan 
ajatukseen lii˛yivät nopeat matkustajalii-
kenteen junayhteydet Helsingin ja Pietarin 
väli°lä. Tavaraliikenteessä on kerta toisensa 
jä°keen luotu visioita Siperian radan mah-
do°lisuuksista niin Suomen kuin koko Eu-
roopan kaup�ayhteyksi°le. 

On huomionarvoista, e˛ä kun Hangon 
nykyinen satama peruste˛iin (ˆ���), vuot-
ta myöhemmin sinne rakensivat rautatien 
pietarilaiset liikemiehet. Hangosta piti tu-
leman Pietarin talvisatama, koska Hangon 
edusta°la meri jäätyi harvemmin, myö-
hemmin ja heikommin kuin Suomenlah-
den itäisen pään pohjukassa. Rautatie tuli 
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Hyvinkäältä. Rata yhdistikin Hangon Pie-
tarin rataan, joka oli valmistunut vuonna 
ˆ��˘, eikä niinkään Helsingin suuntaan. 
Helsinkiin tuli Hangon suunnalta Karjaal-
ta suora rata vasta vuonna ˆˇ˘�. Alun pe-
rin myös Turun ja Karjaan välinen rata oli 
rakenne˛u vuonna ˆ�ˇˇ Hangon sataman 
eikä Helsingin yhteydeksi. 

Aasian suunta ei ole Venäjää vähäisempi. 
Finnair on kyennyt rakentamaan erityisen 
liiketoimintama°lin Aasian lentojen ympä-
ri°le. Suorien lentojen määrä Aasian suuriin 
keskuksiin on kasvanut.737 Tä°laisen yhteis-
työn mahdo°lisuuksia pidetään suurina. 
Aasian yhteyksien merkitystä korostavat 
muutkin seikat kuin Finnairin liiketoimin-
ta. Monissa valtioissa suunnite°laan uu˛a 
tehokasta tietoliikenneyhtey˛ä Euroopan 
ja Aasian väli°le. Suome˜a on jo useampi 
yhteys u°komai°le merikaapelia myöten, 
mu˛a tässäkin on ote˛u jo suuremman vä-
li˛äjän askeleita. Vuonna �˘ˆ� valmistui 
uusin kaapeli Suomen ja Saksan väli°le, kun 
C-Lionˆ eli ”Merileijona I” tuli käy˛öön.738 

ˆ ̂ �� kilometriä pitkän linjan käy˛öiäksi ar-
vioidaan �� vuo˛a, ja sen kapasitee˛ia voi-
daan lisätä koko käy˛öiän ajan. Hankkeen 
toteu˛ajana on suomalainen Cinia-yhtiö, 
josta pääosan omistaa Suomen valtio. 

C-Lionˆ-merikaapeli°la voi o°la saman-
kaltainen merkitys kuin Finnairin Aasian 
lennoi°la on o°lut. Cinian strategisen vision 
mukaan kaapeli on yksi vaihe Euroopan ja 
Aasian välistä ”digitaalista si°kkitietä”. Tule-

vaisuudessa tavoite°laan muiden muassa Ve-
näjän ja Kiinan kanssa yhteistyötä Euroopan 
ja Aasian välisten tietoliikenneyhteyksien ja 
niiden mukaisen liiketoiminnan kehi˛ämi-
sessä. Yhteistyö on Euroopan laajuista. Myös 
suomalaiset ovat selvite°leet kaapelin ku°kua 
Koi°lisväylän merireiti°lä.739 Niinpä yhtä lail-
la kuin Aasian lennoissa, Suomessa voidaan 
o°la väli˛äjänä tulevaisuuden tietoliikentees-
sä Euroopan ja Aasian väli°lä. 

Siten Suomen asema on yksi väli˛äjän 
rooleista eikä sivussa olijan paika°la, vaikka 
keskeisiin Euroopan alueisiin nähden maan 
asema on perifeerinen. Suomen näkökan-
nalta Euroopan ja Aasian välisen tietolii-
kenteen kehi˛ämisessä korostuu maantie-
teen ja teknologian yhteen kietoutuminen. 
Vielä selvemmin niin käy Pohjoisen jääme-
ren suunnan näkökohdissa. 

JÄÄMEREN UUSI GEOPOLITIIKKA 
LIIKENTEEN KYSYMYKSENÄ 

Pohjoisen liikenteen merkitys korostuu 
ede°leen sitä mukaa kuin ilmaston lämpe-
neminen muu˛aa pohjoisten merialueiden 
oloja. Koi°lisväylän merirei˛i on tärkeim-
piä tulevaisuuden visioita, joita selvite°lään 
useiden valtioiden ja kansainvälisten järjes-
töjen sekä satojen yritysten toimin. Pohjois-
ten väylien merkitys voi muu˛ua rajusti, ja 
muutoksen geopolii˛iset ja kul˛uuriset vai-
kutukset voivat o°la vähintään yhtä rajuja, 
kun laivat voivat ryhtyä ku°kemaan reiteil-
lä, jotka ennen olivat mahdo˛omia.740 

334 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Suomi sijaitsee ainoana maana 60:nnen leveyspiirin pohjoispuolella ja on myös ainoa maa, jonka kaikki satamat jäätyvät 
normaalitalvina. Arktiselle osaamiselle on kysyntää. 

Muutos ei ole lähivuosien asia, mu˛a jos 
Koi°lisväylä°lä ryhdytään kulje˛amaan ta-
varaa suuria määriä, si°lä on valtava vaiku-
tus niin maailmankaupa°le kuin geopolitii-
kan lähtökohtiin. Tähän saakka maanosien 
väliä on kuljettu Suezin kanavan (ˆ���, 
ˆ��ˇ) tai Panaman kanavan (ˆˇˆ�) kau˛a. 
Laivamatkaan tarvitaan viisi–kuusi viik-
koa. Koi°lisväylää myöten matka olisi kak-
si–kolme viikkoa vähemmän, kenties pa-
rikymmentä päivää. Tämä ei muuta vain 

kaup�akuljetuksia. Muutos tekee Suomen 
poikkeukse°lise˜a jäänmurtajaosaamises-
ta maailmanpolii˛isesti strategisen teki-
jän. Tämä seikka yhdistää maantieteen ja 
teknologian geopolitiikaksi. Yhtä lai°la se 
muu˛aa Suomen suurimman ja politiikas-
saan joskus ennakoimattoman naapuri-
maan, Venäjän, asemaa maailmassa. 

Tähän kehitykseen lii˛yy monenlaisia 
vaikeuksia ja kiistanlaisia asioita. Suoma-
laisten monitoimimurtajien vuokraaminen 
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öljy-yhtiö She°lin koeporauksiin pohjoisim-
mi°la meri°lä herä˛i arvostelua luonnon-
suojelu°lisin perustein.741 Vaikeat luonnon-
olot tekevät niin teknisistä haasteista kuin 
käytännön toimista äärimmäisen hankalia. 
Monet epäilevät Venäjän kykyä uudenlai-
sen liikenneinfrastruktuurin luontiin Koil-
lisväylän var˙e°le Pohjois-Venäjä°le ja Sipe-
riaan. Tä°laiset likimain koko ihmiskuntaa 
koskevat hankkeet hyötyisivät laajasta kan-
sainvälise˜ä yhteistyöstä, mu˛a se on riip-
puvainen polii˛isista suhdanteista. 

Suomessa näissä visioissa o°laan kuiten-
kin pitkä°lä. Polii˛isen johdon tue°la on luo-
tu visioita, jotka koske˛avat eritoten kahta 
asiaa: jo maini˛ua jäänmurtajateo°lisuu˛a, 
jossa suomalaisi°la yrityksi°lä on maailman-
luokan osaamista, sekä Jäämeren rataa Nor-
jasta Rovaniemen läpi pohjoiseen Jäämeren 
ranna°le. Suomeen luotiin toisen maailman-
sodan jä°keen poikkeukse°lisen vahva jään-
murtajateo°lisuus (ks. luku IV). �˘�˘-luvul-
le tultaessa useimmat maailma°la toimivat 
jäänmurtajat ovat suomalaisvalmisteisia. 

Jäämeren rata Rovaniemeltä tai Kemi-
järveltä Lapin ha°ki on yksi pohjoisten me-
rialueiden muuttuvaan geopolitiikkaan 
lii˛yvä ja siihen vaiku˛ava suunnitelma. 
Maini˛akoon vielä tässä se jo III luvussa 
ker˙o˛u seikka, e˛ä jo ˆ�˘˘-luvu°la sekä 
Ruotsi e˛ä esimerkiksi Englanti tavoi˛eli-
vat Pohjoisen Jäämeren yhteyksiä. Englan-
ti veti pidemmän kor˙en, kun sen kaup�a-
miehet perustivat vuonna ˆ��� Lontoosta 

a°kanee°la Venäjän retke°lään Vienanjoen 
suu°le tukikohdan. Arkangelin kaupunki 
syntyi vuonna ˆ���.742 

Jäämeren radasta liikenne- ja viestin-
täministeriö tee˛i alustavan selvityksen, 
joka ju°kaistiin maaliskuussa �˘ˆ� .743 Sel-
vityksen teki liikennevirasto ja Norjan Ja-
ernbanedirektorat eli rataha°linto. Selvi-
tyksen ohjausryhmässä oli lisäksi Ruotsin 
viranomaisia. Ju°kaistun raportin mukaan 
rataa kaavailtiin Rovaniemeltä Inarin kaut-
ta Norjan Kirkkonieme°le. Norjan talous-
ja yhteiskuntapiireissä rada°le on vahvasti 
kannatusta, koska rata yhdistäisi vuorien-
sa ja vuonojensa Pohjois-Norjan muun Eu-
roopan ja Venäjän yhteyksiin. Selvityksessä 
arvioitiin, e˛ä liikenne voisi ehkä a°kaa jo 
vuonna �˘�˘. 

Jäämeren rata on valtava, vuoden �˘ˆ� 
kovin epävarmojen arvioiden mukaan ken-
ties kolmen miljardin euron inve˜ointi. Sil-
lä on valtavia vaikutuksia pohjoisen alueen 
luonnonoloihin, porotalouteen ja ylipään-
sä elinkeinoihin, kul˛uuriin ja sosiaalisiin 
oloihin. Yhteiskuntataloude°lisesti radan 
merkitys on epäselvä. Liikenne- ja viestin-
täministeriön tilaaman selvityksen sekä 
Tuomas Kiisken asiaa koskevan väitöskir-
jan mukaan rata on kanna˛amaton tämän 
hetken arvioon perustuva°la liikennemää-
rä°lä.744 Epäilyt Jäämeren radan taloude°li-
se˜a mielekkyyde˜ä vahvistuivat eri selvi-
tyksissä. Selvitystyöryhmän lop�uraportissa 
vuonna �˘ˆˇ hanke todetaan yksiseli˛eises-
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ti kanna˛ama˛omaksi käyte˛ävissä olevien 
liikenne-ennusteiden ja arvioitavissa olevan 
tarpeen kannalta. Hanke ei olisi taloude°li-
sesti kanna˛ava minkään tarkaste°lun ra-
hoitusma°lin mukaan. Radan käy˛öasteen 
ennakoidaan jäävän a°haiseksi. Lop�ura-
portissa todetaan niinkin, e˛ä radan hyö-
dyntäminen olisi Suomessa vai°linaista niin 
kauan, kunnes pääradan eli Helsinki–Tam-
pere–Oulu-radan kapasitee˛ia lisätään.745 

Muut e˜eet, kuten tekniset ja luonnonsuo-
jelun ongelmat, katsotaan voitavan ratkais-
ta. Tässä raportissa suunni˛elun, päätök-
senteon ja rakentamisen arvioitiin vievän 
vähintään ˆ� vuo˛a eli paljon enemmän 
kuin alustavissa kaavailuissa. 

Niin eri selvityksissä kuin Tuomas Kiis-
kin tutkimuksessa todetaan, e˛ä ei ole mah-
do°lista arvioida kaikkia niitä tekijöitä, jot-
ka saa˛avat vaiku˛aa pohjoisen talouden ja 
geopolitiikan kehitykseen tai joita rata toisi 
tu°lessaan. Tämä on tyypi°linen infrastruk-
tuurin suurten järje˜elmien suunni˛elun 
ongelma. Ajate°laanko, e˛ä on jo olemas-
sa tarve, joka voidaan laskelmien mukaan 
kanna˛avasti tyydy˛ää? Vai katsotaanko, 
e˛ä inve˜ointi luo mahdo°lisuuksia, tarvet-
ta ja kysyntää hankkeen myötä kehi˛yvä°le 
liiketoiminna°le ja tulevaisuudessa rakentu-
va°le yhteiskuntakehitykse°le, jonka suuntia 
ei voida nähdä tarkasti vähänkään pidem-
mä°lä tähtäime°lä? 

Jäämeren radan realistisuu˛a, kanna˛a-
vuu˛a tai mielekkyy˛ä ei voida tässä arvi-

oida eikä se ole tarkoituskaan. Tässä rii˛ää, 
kun näkökohta esitetään yhtenä Suomen 
liikennejärje˜elmää koskevana suurimpana 
tulevaisuuden visiona. Se on ratkaisu, joka 
olee°lisesti muu˛aisi niin kaup�aliikenteen 
ja teo°lisuuden toiminnan ehtoja kuin yh-
teiskuntapolitiikkaa sekä geopolitiikan ase-
telmia. Päätösten teko tä°laisissa asioissa on 
pitkän ja monimutkaisen asiantuntijatyön 
sekä ha°linno°lisen ja polii˛isen prosessin 
tulos. Geopolii˛iset näkökohdat muu˛uvat 
Suomen päätöksistä riip�uma˛a. 

Lop�uraportissa ei esitetä jatkosuunnit-
telua, koska taloude°lisia ede°lytyksiä hank-
kee°le ei löyde˛y. Raportissa linjataan niitä 
ehtoja, joiden mukaan suunni˛elua voi-
daan jatkaa, jos se°laise˜a joskus tehdään 
päätös. Ehtoihin kuuluvat muiden muas-
sa sen huomioiminen, e˛ä Norjassa suuret 
liikennejärje˜elmän hankkeet ovat valta-
kunna°lisissa pitkän tähtäimen ohjelmissa. 
Niiden valmistelu ja tarkistaminen tapah-
tuvat määrämuodoin ja ajoin, eikä pe°käs-
tään yleispiirteisiä kaavailuja voida sisä°lyt-
tää ohjelmiin. Toinen keskeinen seikka on 
ympäristövaikutusten arviointi ja sen tut-
kiminen, miten ympäristöhai˛oja ehkäis-
täisiin. Ympäristövaikutusten arviointiin 
kuuluvat myös ”vaikutukset saamelaisten 
kotiseutualueeseen, saamelaisten kieleen, 
kul˛uuriin ja elinkeinoihin”.746 

Maailman megatrendien ja pohjoisen 
suunnan suuren luokan geopolii˛isten vi-
sioiden ei pidä hälventää sitä, e˛ä lähialu-
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eiden tavanomaisten ja vanhojen suuntien 
– Pohjoismaiden, Baltian maiden, Saksan 
sekä Luoteis-Venäjän ja muun Itämeren 
ympäristön – merkitys niin taloude°lisessa 
kuin kul˛uurisessa yhteistyössä on vahva ja 
keskeinen. Tässä suhteessa kauaskantoisin 
ajatus on Helsingin ja Ta°linnan yhdistävä 
tunneli.747 Tunnelin katsotaan hyödy˛ä-
vän eritoten Helsinkiä ja Suomea, kun yh-
teydet Keski-Euroop�aan helpo˛uisivat ja 
nopeutuisivat. Ta°linnasta etelään Varso-
vaan o°laan luomassa nopeaa junayhtey˛ä, 
Rail Balticaa.741 Hanke on yksi tärkeimpiä 
EU:n liikennehankkeita �˘�˘-luvu°la. Jää-
meren rata ja Helsingin–Ta°linnan välinen 
tunneli lii˛yvät visioon pohjoisen ha°kai-
sevasta rautatieyhteyde˜ä, joka jatkuu Rail 
Balticana Ta°linnasta etelään. Koi°lisväylän 
vuoksi tämä rei˛i olisi osa myös Euroopan 
ja Aasian yhteyksiä. 

Lukuun o˛ama˛a Helsingin–Ta°linnan 
tunnelia lähialueiden keskeisyys tässä käy-
te˛yjen arvioiden pohjalta ei muutoin ole 
muodostumassa se°laiseksi, e˛ä se radikaa-
listi muu˛aisi olemassa olevia liikennejär-
je˜elmän lähtökohtia. Sitä vastoin Aasian 
ja Jäämeren uudet väylät – niin liikenteen 
kuin tietoliikenteenkin väylät – niin tehne-
vät, jos se°laisiin hankkeisiin joskus katso-
taan olevan aihe˛a ja mahdo°lisuuksia. Mo-
net tähän kehitykseen vaiku˛avat seikat 
ovat riip�uma˛omia siitä, mitä Suomessa 
asiasta ajate°laan. 
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KIITOKSET 

Liikennehistorian alalta on puu˛unut opisto- ja korkeakoulutasoi-
nen op�ikirja, joka johda˛aisi aikamme keskeisimpiin liikennejär-
je˜elmän ja liikennepolitiikan kysymyksiin. Tämän teoksen ajatus 
on korjata puute˛a ainakin Suomen osalta. Teoksessa tarkaste°laan 
liikennejärje˜elmää ja sen muutosta tilanteessa, jossa niin sano˛u 
luovan talouden yhteiskunta on tuonut liikenteen järje˜ämise°le 
niin uusia vaatimuksia ja ehtoja kuin uusia mahdo°lisuuksia. Lii-
kenteen, kuten ylipäänsä yhdyskuntasuunni˛elun tarpeet, ovat 
2020-luvu°la toiset kuin aikanaan syntyneen vanhan teo°lisuusyh-
teiskunnan tarpeet. 

Myös historian pitkäikäiset rakenteet, mykät pakot, säätelevät 
niitä lähtökohtia, joista uu˛a on ruve˛u tai ruve˛ava tekemään. 
Tämä koskee erityisesti lukua III, joka on tilaajan toivee˜a lisä˛y 
teokseen muutoksen ehtojen selventämiseksi. Historia°linen tausta 
on lisäksi esi°lä eri teemojen yhteydessä. 

Erilaisia teemoja käsi˛elevä kirjoitustyö ede°ly˛ää monenlaisia 
tutkimuksia, selvityksiä, keskusteluja ja tarkistuksia. Kirjoi˛ajien 
puole˜a jaamme tässä yleisesti kiitokset meitä au˛anei°le, tuke-
nei°le, opastanei°le, neuvonei°le ja käsityksiämme korjannei°le hen-
kilöi°le. Apu on o°lut suuremmoisen tärkeää. Kaikkea on mieti˛y 
kommentointien pohjalta ja paika˛u ymmär˙yksemme mukaisesti. 
Kirjoi˛ajat vastaavat mahdo°lisista virheistä, joiden kohda°la hyvä-
kään neuvo ei ole vienyt tulokseen. 

Kaikkien avuksi o°leiden kii˛äminen erikseen haastaisi teoksen 
kirjanpainotaido°lisen ilmeen. Jotakin on silti erikseenkin sano˛ava. 
Tätä Väyläviraston tutkimus- ja kehitystoimintaan kuuluvaa tutki-
musprojektia on projektipää°likkönä vetänyt Jarmo Koistinen. Hän 
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on kärsivä°lisesti sietänyt kirjoi˛ajien keskeneräisiäkin mietelmiä, tu-
kenut tutkimusta sekä järje˜e°lyt toimitus- ja painotyötä. Kiitos myös 
mui°le johtoryhmän jäseni°le Markku Nummelini°le, Outi Maisal-
me°le, Leena Sälejoki-Hiekkase°le ja Tuomo Viitala°le. Käsikirjoituk-
seen lii˛yvien erityiskysymysten selvi˛ämise˜ä ja käsikirjoituksen tai 
sen eri osien kommentoinnista kiitämme eritoten Marjaana Niemeä 
(Tampereen yliopisto), Sep�o Lampista (Hämeen Amma˛ikorkeakou-
lu ja Linea Konsultit Oy), Marke˛a Hyväristä (Väylävirasto), Mika Id-
mania, Ma˛i Kokkosta (Tilastokeskus), Tapani Maukosta, Esa Pasasta 
ja Vi°le Vainiomäkeä (Liikenne- ja viestintävirasto Traÿcom), Mervi 
Karhulaa (Liikenne- ja viestintäministeriö) sekä Nils-Olof Nylundia 
(Teknologian tutkimuskeskus V�). Kiitos myös Jari Ojala°le ( Jyväs-
kylän yliopisto) a°kuvaiheen inte°lektuaalise˜a spar˙aukse˜a. 

Kuvitukse˜a kiitämme Jarmo Koistista ja Outi Maisalmea, jotka 
suunni˛elivat hienosti ajate°lun kuvituksen, sekä Kaisa Tolvasta (Tam-
pere), joka osaavasti ja mielenkiintoisesti kokosi kuva-arkistojen an-
tia. Vähäiset eivät ole kiitokset myöskään Paltasen kyläyhdistykse°le ja 
Petri Ylöse°le sekä mui°le Paltasta koskevaa muistitietoaan jakanei°le 
ihmisi°le. Erityinen kiitoksemme kuuluu taiteilija Sakke Yrjölä°le, joka 
sai sekavatkin kuviot ja taulukot kannaltamme parhaaseen asuun. 

Toivomme, e˛ä teos osaltaan nostaa liikenteen kysymykset nii°le 
kuuluvaan asemaan yhteiskuntapolii˛isessa ja tulevaisuu˛a rakenta-
vassa keskustelussa. 

Helsinki ja Taˆpere 31.5.2020 

Marko Nenonen Hen˜i Wi° 
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muutosta luovan talouden yhteiskunnaksi. Vii˛eet on ajan-
mukaiste˛u. 

38 Alue enempää kuin maantiedekään ei ole yksiseli˛einen käsi-
te. Talous- ja kul˛uurimaantieteen lähtökohdista tässä vain: 
Wa°lerstein, 1974–2011 (I-IV); Duncan & Agnew (toim.) 
2011; Barnes, Peck, & Shep�ard (toim.) 2012. Liikenteen 
kannalta erityisesti Rodri ue & Comtois & Slack 2013. 

39 Keskustelusta lyhyt esitys Nenonen 2018a, 68, 70, 276 (viit-
teet 3 ja 4). 

40 Talve 1972 ja 2012/1979 (3. uudistettu laitos vuodelta 
1990). 

41 Palo et al. 2009; Salmela 2012, 14–15, 92; Lap�alainen et al. 
2006; Norio 2013. 

42 Esim. Diamond 2005 (1997), 86–90 (on myös suom.). Maan-
viljelyn merkitykse˜ä sivilisaatioiden kehityksessä tässä vain 
seur.: klassise˜a tu°kinnasta Adams 2005 (1966) ja A°len 
1997. Uusimmista: Gowdy & Kra°l 2014. 

43 Ks. esim. Huur˙e & Turpeinen 1992, 59–61. 
44 Mm. Ilmar Talve esi˛ää, e˛ä Itä-Suomen kansankul˛uu-

ri, jo°le ”antaa leimansa savolainen kul˛uuriperintö”, on 
”huoma˛avan yhtenäisempää kuin maan länsiosan”. Talve 
2012/1979, 401–402. Kaakkois-Suomen kul˛uurialue˛a, 

45 Solantie 2012, 148–149. Myös Nummela 2007, 102–103, 
jossa kaskirukiiin osuus ruissadosta vuonna 1830. Ks. myös 
Kivistö 2007, 54–55 (keskiajan osalta hieman erilaisin tie-
doin). 

46 Solantie 2012, josta seuraava. 
47 Solantie 2012, 69. Peltoviljelyn ongelmat eivät o°leet yksin 

Suomen alueen ongelmia vaan keskeinen osa maanviljelyk-
sen, talouden ja asutuksen historiaa Euroopassa. Asiaan ei 
tässä voida paneutua laajemmin. 

48 Näitä eroja, joihin vaiku˛avat monet luonnonmaantieteen 
seikat, on Solantie selvi˛änyt (2012). 

49 Esim. Eloranta & Ojala 2007, 233. 
50 Vuorela 1976; Sarmela 1994. Tarkemmin etnologisen kar-

toitustyön lähtökohdista ja metodologiasta: Vuorela 1976, 
7–12 ja Sarmela 1994, 10–17. Kul˛uurialueet hahmotetaan 
tapoja, uskomuksia ja elinkeinoja koskevien tietojen pohjalta 
siten, e˛ä tärkeimmiksi katsotut ja omaleimaisimmat piir-
teet määri˛ävät kul˛uurisesti yhtenäisen maantietee°lisen 
alueen. Kul˛uurialueen käsite perustuu siihen, e˛ä vain osa 
kul˛uurisista tavoista (mukaan lukien elinkeinot ja usko-
musjärje˜elmät) ovat yhteisiä ihmisi°le eri aluei°la. On so-
vinnaisuuden asia, tarkaste°laanko asiaa maailmanlaajuisesti, 
kun puhutaan esimerkiksi euroop�alaise˜a kul˛uurista vai 
tarkaste°laanko maakunna°lisia tai jopa paika°lisia eroja val-
takuntien sisä°lä. 

51 Sarmela 1994, 18 ja seur. Sarmelan esitys seuraa suurin mää-
rin jo Ilmar Talven esi˛ämiä seikkoja (Talve 2012/1979 
(myös engl. Finnish Fo°k Culture. SKS: Helsinki 1997). Mää-
ri˛elemiään kul˛uurialueita Sarmela kutsuu ”ekosysteemik-
si” (cultural system). 

52 Keskustelusta Mie˛inen 2012. Tiina Mie˛inen on tutkinut 
Ruotsin ajan verolähteitä uude°la tava°la selvi˛äessään yk-
sinäisten naisten asemaa. Hän romu˛i se°laisen lähteiden 
lukutavan, jota mm. Eino Jutikkalan talonpoikaishistoria°li-
nen tutkimusote edusti. Mie˛inen osoi˛i, e˛ä verolue˛elot 
eivät likikään kuvaa ihmisten asemaa ja elinkeinoja. Tämän 
seikan merkitys on monilta tutkijoilta huomaama˛a. 

53 Solantie 2012, 57, 74–76, 142 ja eri kohdin. Kaskiviljelyn ja 
maalajien suhtee˜a vrt. myös Vuorela 2007, 25, jossa Itä-
Suomen lämpimiä moreenimaita pidetään luonno°lisesti 
sopivina kaskiviljelyyn toisin kuin Etelä- ja Länsi- Suomen 
kylmiä savikkoja. Samasta myös Kivistö 2007, 54–55. 

54 Haapala 1995, 50–59. 
55 Käsite historiankirjoituksen länsieuroop�alaise˜a paradig-

masta: Nenonen 2005 ja 2014, 30–36. Suomen kiele°lä osin 
samasta: Nenonen 2018a, 83–88. 
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56 Eteläboreaalinen vyöhyke ka˛aa jossakin määrin karkeas-
ti historia°liset Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Varsinais-
Suomen, Uudenmaan, Hämeen, Keski-Suomen, Etelä- ja 
Pohjois-Savon sekä Etelä-Karjalan (mukaan lukien Karjalan 
kannas) maakunnat. Satakunta, Häme, KeskiSuomi, Etelä-
ja Pohjois-Savo sekä Etelä-Karjala kuuluivat kuitenkin osin 
kaskiviljelyn alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan rannikon vil-
janviljelyalue kuuluu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkee-
seen. Vrt. Vuorela 1976, 16–17 ja Solantie 2012, 148–149, 
myös eri kohdin. 

57 Hevos- ja härkävetoise˜a maataloude˜a: Nenonen 1999b, 
309–314. On ajateltu, e˛ä vasta kun sila- ja luokkivaljaat 
tulivat käy˛öön, hevosta voitiin käy˛ää peltotöissä (mm. 
Kaukiainen 1980, 74). 

58 Ku°kemise˜a ja kulje˛amise˜a yksityiskohtaisemmin: Ne-
nonen1999b, 304 ja seur. (hevose˜a), 274 ja seur. (ihmisistä) 
ja 205–206 (hevose˜a tervankuljetuksessa Lap�eenrannan 
ja Viipurin väli°lä). 

59 Tätä a°kujaan Reino Ajon ja Raimo Rannan tutkimuksista 
lähtevää keinoa hahmote°la talousalueita on jossakin mää-
rin selvite˛y teoksessa Nenonen 1999b, 356–367. Myös 
Kaila 1931; Ajo 1944, 1946; 1953 ja 1955. Ajo oli mukana 
myös ha°lituksen talousneuvoston pyynnöstä kehi˛ämässä 
1940-luvun lopu°la noussu˛a ajatusta valtakunnansuunnit-
telusta. (Ks. Nenonen 2018a.) 

60 Ensimmäisenä asiasta kertoi Nordström 1962, 281, 296–298, 
436. My°lykylä 1991, 64–65. Su°ku lienee o°lut Åkerforssin 
koske°la eli kaiketi Peltokoske°la. 

61 Masonen 1989, 80 ja seur. 
62 Suomen vesitiet. (Waterways in Finland.) 1908, 5–10. Joki-

en syvyyde˜ä ja ku°kukelpoisuude˜a 1500–1700- luvui°la: 
Luukko 1945, 248, 528; Ajo 1946 (1947), 64; Alanen 1949, 
182–183. Ks. myös Kaila 1931, 147–148. 

63 MML Paikkatietokeskus: maannousu. 18.12.2015; Ympä-
ristögeologian professori Veli-Pekka Salosen tiedonanto 
24.3.2016 (Helsingin yliopisto). 

64 Ajatus Götan kanavasta esite˛iin Linköpingin piispan Hans 
Braskin kirjoituksissa 1516 (Muirhead 1952, 105). Joissakin 
selvityksissä esitetään, e˛ä Ruotsin ensimmäinen kanava-
suunnitelma olisi 1370-luvulta, jo°loin ehdote˛iin kanavaa 
länsirannikolta Itämere°le. Luote˛avaa lähdetietoa ei tässä 
tiedetyn mukaan ole toistaiseksi löyde˛y. Ks. Alanen 1935, 
13 (keskiaikaisista suunnitelmista), 7–32 (yleisemmin). 
Myös Puramo 1952, 18–20. 

65 Ro°lof 1978b, 39–45 (lue˛elo kanavista teoksessa Sveriges 
kanaler för ,̇ nu och i framtiden) sekä Ro°lof 1977 ja 1978a 
(Del I ja Del II). Pohjoismaiden kanavista, ks. h˛p:// ka-
naler.arnholm.nu/index.shtml (Bosse Arnholm), jossa myös 
kirja°lisuusvii˛eitä. Myös My°lykylä 1991, 182. Suomen ve-
sitiesuunnitelmista: Alanen 1935, Puramo 1952 ja Saimaan 
kanavasta Paaskoski 2002. 

66 Alanen 1935, 19–20. 
67 Viljanti 1956; Viljanti 1957. 
68 A˛man 1979, 29–32 ja A˛man 1985, jossa u°kopolitiikas-

ta laajemmin, kuten myös seur.: Har˙ison & Eriksson 2010; 
Vi°lstrand 2011; Karonen 1999, 123 ja seur. Mielenkiintoi-
sesti myös Renva°l 1963 sekä provokatorisen epäajanmukai-
nen Jutikkala & Pirinen 1984 (tai uud. laitos), 74–85. Näistä 
myös seuraavassa. 

69 Juvelius ( Juva) 1919, 1. Niistä rannikoista, joita muut val-
tiot ha°litsivat, kuului Saksalaisroomalaise°le keisarikunna°le 
(”Saksa°le”) 3⁄4 ja Tanska°le 1⁄4. 

70 Ku°kemisen kuvaukse˜a ja hevosliikentee˜ä tarkemmin, ks. 
Nenonen 1999b. Arvio liikenteen yleise˜ä kasvusta perustuu 
muita maita koskevan tutkimuksen lisäksi erilaise°le ha°lin-
no°lise°le aineisto°le, kaupan kasvu°le ja verolue˛elojen tie-
doi°le yhtä lai°la kuin tietoihin kyytipalvelujen järje˜ämises-
tä. Muutoksen yleiskuvasta Euroopassa, ks. Persson 2010. 

71 Nenonen 1999b, 341–343. 
72 Koivisto 2001, 79, 295. 
73 Ranta 1980, 271. 
74 Alanen 1935, 110 ja seur.; A°ho 1940, 1 ja seur., 293– 301 

(liikenneyhteyksistä). Näistä myös seuraava. Lisäksi Puramo 
1952, 36 ja seur. 

75 Paaskoski 2002, 207–210, 219. Ks. myös Saisto 2001, 3, 88. 
Ks. myös luku IV. 

76 Nenonen & Toivo 1996, 68. 
77 Ajo 1947, 23. Myös Kaila 1931, eri kohdin. 
78 Joissakin esityksissä kuva on toinen. Toivo Paloposki on tut-

kinut (1976) sitä, miten valtiopäivi°lä 1750–1760- luvu°la 
käsiteltiin Suomen talouden kehi˛ämistä. Paloposki antaa 
suuren painon jouko°le rutiiniomaisia ha°linno°lisia uudis-
tuksia, joiden mietintöjä hän seuraa se°laisenaan. Hän ei tut-
ki niiden toteutumista eikä niiden vaikutusta ylitse tavan-
omaisen ha°lintohistoria°lisen näkökulman. 

79 Nenonen 1999b, 197, jossa myös eri kohdin liikenneyhteyk-
sistä ja sotilaa°lisista seikoista. 80 Yksityiskohtainen selvitys 
Nenonen 1999b, 235–241. 

81 Arvio Suomen mahdo°lisen NATO-jäsenyyden vaikutuk-
sista. 2016, 10 (Bergquist et al.). Vrt. kuitenkin esim. Antila 
& Haavisto 1999, 245–256. 

82 Israel Nesseliuksen mietinnöt – Israel Nesselius’ betänkan-
den (toim. Kerkkonen 1949). 

83 Porthan 1873 (1791–1803), 373, 387, 389. 
84 Nenonen 1999b, 236, 244, seuraavasta myös eri kohdin. 85 

Nenonen 1999b, 346–348. 
86 Soikkanen 1963, 95–102, 204–213; My°lykylä 1991. Ks. 

myös h˛p://kanaler.arnholm. nu/suomi/suomi.html (Bos-
se Arnholm). 

87 Kuisma 2011, 125. Ks. myös Paaskoski 2002, 108–116. 
88 Encyclopædia Britannica: Canals and Inland Waterways. (E. 

A. J. Davies). 11.1.2016. 
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89 Sombart 1921 (1916), 251–253, 269. Sombart epäili, e˛ä hä-
nen yleistyksensä ei koske Isoa-Britanniaa, mu˛a myöhem-
män tutkimuksen mukaan se koskee myös Isoa-Britanniaa 
ainakin vielä 1700-luvun osalta. ”Kanavakuumeen” tulokset 
vaiku˛ivat koko laajuudessaan vasta 1800-luvu°la. Sitä en-
nen maantiekuljetusten osuus oli teo°lisuudessakin suurem-
pi. Ks. Nenonen 1999b, 482 (viite 11). 

90 Antila & Haavisto 1999, 189. 
91 Kaukiainen 2008, 391, 422. Purjelaivojen aikakaude˜a yleis-

tajuisesti eri kirjoi˛ajien artikkelit teoksessa Navis Fennica 
1 (toim. Riimala 1993). 

92 Kaukiainen 2008, 355–356 ja eri kohdin; Kuisma 2011, 140. 
Purjealuksista myös Riimala (toim.) 1993. 

93 Kaukiainen 2008, 356–358. 
94 Kaukiainen 1993, 197–198. Mukavuuslip�ulaivoista seuraa-

vassa, ks. tarkemmin Nenonen 2016, 108–111. 
95 Vaiku˛ava tutkijan kuvaus rautateistä, ks. Bra ley 2015 (Isos-

ta-Britanniasta). Se on myös sosiaali- ja kul˛uurihistorian 
kuvauksessaan aihepiirissään kaiketi ainutlaatuinen. Rauta-
teiden vastustamise˜a myös Brandon ja Brooke 2019. 

96 Ste°ling 2007, 3. 
97 Sne°lmanin näistä ajatuksista tiiviisti: Kuisma 2011, 86–87, 

ks. myös 129–133. 
98 Ze˛erberg 2011, 34. 
99 Puukaupan ja puunjalostusteo°lisuuden kehitykse˜ä Ahven-

ainen 1984 sekä erityisesti Markku Kuisman teokset 1993 
(tai myöh. pain.) sekä 2011 ja myös 2015. 

100 Aristokratiasta ja teo°lisuuden synnystä eri maissa: Lieven 
1992, 119–133; Mayer 1981, 9–15; McCord & Purdue 2007 
(2nd ed.), 105, 107; Clark 1984, 140– 175, et. 149, 152. Myös 
Jonsson 1997:4, 655–691. Useissa maissa aatelismiehen ei sal-
li˛u osa°listua uusiin kaupan ja teo°lisuuden liiketoimiin. Kiel-
to saa˛oi o°la aateliston itsensä luoma, koska si°lä voitiin suo-
jautua oman piirin nousukkaita ja hierarkian uhkaajia vastaan. 
Suome˜a, ks. Peltonen 1992, 115–116. Suome˜a on myös 
hiukan erilaisia tietoja, joskaan asiaa ei tässä tiedetä erityisem-
min selvite°lyn. Ks. esim. Kuisma 2011, 39 ja seur., et. 63. Ylei-
sesti teo°lisuuden noususta Suomessa, ks. myös Kaukiainen 
2006, 127–148 sekä Ojala & Karonen 2006, 99, 101–102. 

101 Valtion roolista ja luotonannosta Kuusterä 1989, et. 190 ja 
seur. sekä laajemmin Kuusterä & Tarkka 2011. Yksityiskoh-
taisemmin valtion roolista metsäteo°lisuudessa Pu°kkinen 
2003, 136 ja seur., ks. myös 69–80. 

102 G. A. Serlachiuksen tehtaan tarina Mäntästä on kuvaava. Ks. 
Mauranen 1999b, 49–51, 54; Turunen 1999, 309–310. Hen-
kilöhistoriasta Kansa°lisbiograÿa: Viipurin Kintereenkosken 
perustaja Achates �uneberg (Venla Sainio), Gustaf Adolf 
Serlachius ( Jorma Ahvenainen), Gösta Serlachius ( Jyrki Ve-
sikansa) ja Fredrik Ide˜am (Tapio Helen); Keskisarja 2010; 
Mönkkönen 1992, 17 ja seur. 

103 Kuisma 1993, 41–42. 

104 Laajemmin: Haapala & Peltola 2019. 
105 Koivuniemi 2018, 213–222. 
106 Nenonen 2000, 98–101 (kolmostien liikentee˜ä). Bru˛o-

kansantuo˛een aluee°lise˜a jakautumista 1880–2010, ks. 
En o 2014. 

107 Koivuniemi 2018, 225–229. 
108 Ruukeista: Vi°kuna 2007, 110–112. Kar˛a ja teksti ovat kuiten-

kin ristiriidassa. Tarkemmin Vi°kuna 1994, Ruotsin ajasta myös 
Laine 1952, 11–36. Kartanoista: Haikari 2007, 128–129. 

109 Kuisma (1990, 162) sanoo lai˛oman maakaupan hajo˛aneen 
Helsingin kaup�a-alue˛a. 

110 Pu°kkinen 2003. Ks. myös En o 2014. 
111 Keskustelusta tässä vain Southa°l 2000, Glaeser 2011 ja Hie-

tala & Clark 2013. Suomen kehitykse˜ä myös Timo Aron 
useat havainno°liset esitykset, mm. Suomi kaupungistumisen 
näkökulmasta vuonna 2030. 

112 Antila & Haavisto 1999, 267–285. 
113 Paaskoski 2002, 199 ja seur., jossa myös presiden˛i Urho 

Kekkosen motiiveista suunnata kanava ede°leen Viipuriin. 
114 Merenku°kuha°litus: Väyläohjelma 1993–2002; Merenkul-

kulaitos: Merenku°kulaitos 1993, 5 ja 15. ( Ju°k. Merenkul-
kulaitos 1994.); HS 8.5.2011: ”Sorsa ja Vennamo kanavan 
takuumiehinä”. 

115 Uitosta: Peltonen 1991; Peltola 1995; Pakkanen 2004 & 
2015. Yleisesti puunjalostusteo°lisuuden kehitykse˜ä: Kuis-
ma 2006 & 2008; Hä gman 2006; Aunesluoma 2007; Jensen-
Eriksen 2007. 

116 Yleistys tutkimukse˜a Peltola 1993. 
117 Peltola 1993, 11. Ks. myös Palmgren 1961, 53; Halme 1967, 

157; Vuoristo 1977, 527–528; Antila 1992, 84–85 ja 178– 
180; Masonen ja Hänninen 1991, 1 ja 71–172. 

118 Peltola 1993. Tarkemmin myös: Peltonen 1991, 1–2; Lind-
fors 1963 ja 1964. Prosen˛iluvut saatiin laskema°la puu-
raaka-aineen osuus kaikista auto- ja rautatiekuljetuksista ja 
lisäämä°lä näin saatuun prosen˛imäärään uiton osuus ko-
konaissuori˛ee˜a. Tukinuitosta myös Pakkanen 2015. 

119 Peltola 1993, 52. 
120 Peltola 2013, 193; Peltola 2011, 128. 
121 WSP Finland 2017: Elinkeinoelämän kuljetukset tieverko°la. 

Volyymi- ja arvoanalyysi. 
122 Ze˛erberg 2011, 482. 
123 Pfä�i 1986, 3. 
124 Kansa°lisbiograÿa (Vesa Mää˛ä): Castrén, Jalmar (1873–1946). 
125 Nenonen 2000, 100. 
126 Peltola 2015, 65–68. 
127 Suomen rautatietilastot 1945–2015; Liikennetilasto°liset 

vuosikirjat 1958–2014; Peltola 1993, 37; Ze˛erberg 2011, 
295, myös eri kohdin. 

128 Pendolino- ja A°legro-junista seuraavassa: Ze˛erberg 2011, 
250, 440–450. Yleiskuvasta myös Nenonen 2016, 160–162, 
215,217. 
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129 Peltola 1993, 10, 30–31. 
130 Peltola 1993, 31. 
131 Peltola 1993, 29. 
132 Nenonen 1995, 100–144 ja Nenonen 2006. 
133 HE 180/2017 vp 2017; Traÿcom.ÿ: Tietilasto 2018. 
134 Nenonen 1999b, 173–178. Energiakriisin jä°keisistä moo˛o-
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135 Kirja ja elokuva kertoivat veijaritarinan kahde˜a lomaa viet-
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suomalaisen elokuvan suurimmista yleisömenestyksistä. Ra-
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mäki 1988, 38–40; Peltola 1993, 36; Haapala & Peltola 2018. 
Pää°lystystöistä: Levä, Nenonen & Tervonen 1995, 167–173. 

136 Traÿcom.ÿ: Tietilasto 2018. 
137 Peltola 1993, 43–44. 
138 STV 2017, 215. 
139 Peltola 1993, 25; Kuljetuskysymykset pohdittavana … 

1956. 
140 Peltola 1993, 25. 
141 Transitoliikenteen tuotoista ja työ°lisyysvaikutuksista: Sund-

berg et al. 2010. Ks. myös Aarnio 2011. 
142 Tiedonanto: Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja Annalee-

na Mäkilä 25.3.2019 kirjoi˛aja°le. Talvimerenkulun satamia 
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eri satamiin yleisten säädösten noja°la. 

143 Laki kaupunkien satamanpitoon lii˛yvien erioikeuksien 
kumoamise˜a 1155/1994. Yhdentymiskehityksen vaiku-
tukse˜a liikennepolitiikkaan, ks. Nenonen 2016, 194–195, 
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144 Talvimerenkulusta Laure°l 1994. Merenkulusta laajasti myös 
Kaukiainen 2008, jossa tosin suhtee°lisen vähän talvimeren-
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145 Helsingin Satama: Vuosikertomus 2018. Maini˛akoon, e˛ä 
Helsingin ja Ta°linnan välise˜ä liikentee˜ä on dokumen-
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146 Kuisma 1997, 349–355; Tompuri 2011, 135–136, 142–145. 
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149 Navigoinnin järje˜elmistä: International Maritime Orga-

nization/Vessel Tra�c Services (imo.org); Rantala, Jaakko, 
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soinnissa. Painamaton diplomityö: Aalto-yliopisto sekä Ne-
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”Fi°ling the Finnish silence”. 
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221, 232; Sahari 2018. 
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KIRJOITTAJAT 

FT Marko Laˆberg 
toimi Tukholman yliopistossa Tukholman kaupungin historian professorina 
vuosina �˘ˆ�–�˘ˆ�. Hän on ko°legiumtutkijana Turun yliopistossa. Lamberg 
on myös Tampereen yliopiston Pohjoismaiden historian dosen˛i ja Jyväskylän 
yliopiston yhteisöhistorian dosen˛i. Hän on erikoistunut Pohjoismaiden sosi-
aali- ja kul˛uurihistoriaan, erityisesti myöhäiskeskiaikaan ja uuden ajan a°kuun, 
mu˛a on tutkinut myös lähihistoriaa. 

FT Marko Nenonen 
on Tampereen yliopiston yliopistonlehtori ja dosen˛i. Hän on kirjoi˛anut noi-
tuuden ja noitavainojen historiasta sekä eri aikojen liikenteen historiasta. Hän 
on tutkinut myös työ˛ömyystöitä Suomessa vuosina ˆˇ��–ˆˇ�ˆ. 

FT Pasi Nevalainen 
on akatemiatutkijana Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitokse°la. Hän tar-
kastelee valtion liiketoiminnan tavoi˛eita ja rakenteita ˆˇ�˘-luvulta nykypäivä-
än. Hän tutkii myös liikkeenjohdon koulutuksen historiaa. Vuosina �˘ˆ�–�˘�˘ 
Nevalainen työskenteli Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokse°la 
tutkien mm. posti- ja teletoiminnan historiaa. 

FT Jarˆo Peltola 
on yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa. Hän on myös Helsingin yliopiston 
talous- ja sosiaalihistorian dosen˛i. Peltola on tutkinut liikenne˛ä osana kan-
santalou˛a sekä kaupunkiliikenteen kehitystä ja on kirjoi˛anut lukuisia teoksia 
ja artikkeleita muistakin yhteiskuntahistorian teemoista. 

FM Hen˜i Wi° 
tekee Tampereen yliopistossa historian väitöskirjaa po°kupyöräilyn kehitykse˜ä 
Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Hänen esikoisteoksensa ”FCG �˘ - Fabianin-
kadun kaksiosta kansainväliseksi konserniksi” ilmestyi vuonna �˘ˆˇ ja käsi˛elee 
konsul˛itoiminnan historiaa Suomessa. 
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TRAFFIC – ECONOMY – PEOPLE 
CHANGES IN TRAFFIC IN THE CREATIVE ECONOMY IN FINLAND 1945–2030 
MARKO NENONEN AND HENRI WIK (EDS.) 

�e tra�c network, together with the data commu-
nication system, is one of the most important and ex-
pensive systems of social infrastructure and regional 
structure. Social development, globalisation and new 
trends of urban planning are diverting the direction 
of transport policy. �e importance of pedestrian and 
cycle tra�c, pu�lic transport and environmental is-
sues has risen a great deal. �e work is an introduc-
tion to the key issues of tra�c history and transport 
policy in a phase when the development of informa-
tion technology and the creative economy are shaping 
transport needs and the transport system more than 
the needs of the old industrial society that helped to 
create the cur˙ent transport system. New require-
ments have been imposed on the transport system. 

�e formation of social, economic and technical 
systems has its historical and structural conditions. 
�ey re ulate the alternatives of future solutions. 
�e historical-scientiÿc ap�roach has its merits, as 
we assess the starting points for the future and the 
structures that direct our a�ivities. Many cultural 
and social factors a�ect the emergence and func-
tioning of transport systems. Wa°king ceased to be 
the most common form of movement only about 
the beginning of the �˘th century; just slightly more 
than a hundred years ago. 

�e disadvantages of motoring, pro�lems of ur-
ban development, such as exhaust gases and dust, 
and the growing share of streets, parking spaces and 
tra�c in the urban space began to stir up debate as 

early as the ˆˇ�˘s. �e rise in environmental issues 
is part of the international debate. �e discussion 
has evolved from the initial limited themes of nature 
conservation to issues related to the entire living en-
vironment and sustaina�le development. Investing 
in wa°king, cycling and pu�lic transport in cities aims 
to break the path dependencies created by transport 
policies that favour the use of private cars. �ere are 
also people in cities who have poor possibilities for 
mobility, despite cars and pu�lic transport. 

Equa°ly, tra�c safety is one of the key issues in 
the theme. During the worst years of the ˆˇ�˘s and 
ˆˇ�˘s, three people died in Finnish road tra�c every 
day. In the �˘ˆ˘s, every third day of tra�c on the 
roads has been without any fatal accidents. 

An increase in motorization and migration from 
rural to urban areas led to the closure of hundreds 
of train and bus connections as we°l as train sta-
tions in peripheral regions. On the other hand, mass 
tourism has seen unprecedented growth. �e signiÿ-
cance of tourism is enormous, whether seen from 
the per ective of business,  its cultural impacts, or 
as an environmental pro�lem. 

�e work also deals with the change in transport 
services and the future of transport. �e change in-
cludes striking new visions for the future. Transport 
policy solutions are becoming increasingly important. 

�e authors of the work are Drs. Marko Lam-
berg, Marko Nenonen, Pasi Nevalainen and Jarmo 
Peltola as we°l as Henri Wik, M.A. 
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TRAFIK – EKONOMI – MÄNNISKA 
FÖRÄNDRINGEN I TRAFIKEN I DEN KREATIVA EKONOMINS FINLAND 1945–2030 
MARKO NENONEN OCH HENRI WIK (RED.) 

Traÿknätet är ti°lsammans med datakommunika-
tionssystemet e˛ av samhä°lets viktigaste och dy-
raste system inom infrastruktur och regionstruktur. 
Samhä°lsutvecklingen, globaliseringen och nya tren-
der inom samhä°lsplanering vänder riktningen på 
traÿkpolitiken. Vikten för frågor gä°lande lä˛ tra-
ÿk, ko°lektivtraÿk och miljöfrågor har ökat avsevärt. 
Verket är en introduktion ti°l de viktigaste frågorna 
om traÿkhistoria och traÿkpolitik, när utvecklingen 
av informationsteknik och den kreativa ekonomin 
formar transportbehoven och traÿksystemen mer 
än de behov i det gamla industrisamhä°let som ska-
pade det nuvarande traÿksystemet. Nya krav har 
stä°lts på traÿksystemet. 

Utformningen av sociala, ekonomiska och tek-
niska system har historiska och strukture°la vi°lkor. 
De reglerar alternativen ti°l framtida lösningar. Den 
historisk-vetenskapliga metoden har sina förtjäns-
ter i bedömningen av framtidens utgångspunkter 
och de strukturer som styr vår verksamhet. Många 
kulture°la och sociala faktorer påverkar traÿksyste-
mens up�komst och funktionalitet. Gång up�hörde 
a˛ vara den vanligaste transportformen i början av 
ˆˇ˘˘-talet, drygt hundra år sedan. 

Nackdelarna med bilism, pro�lemen med stads-
utveckling, som avgaser och damm, och den ökan-
de andelen av gator, parkeringsplatser och traÿk i 
stadsrummet �lev e˛ diskussionsämne redan på 

ˆˇ�˘-talet. Miljöfrågor är en del av den internatio-
ne°la deba˛en. De ti°l en början avgränsade natur-
sky dstemana har utvecklats ti°l frågor som gä°ler 
hela livsmiljön och hå°lbar utveckling. Inve˜eringar 
i gång-, cykel- och ko°lektivtraÿk i städer sy�ar ti°l 
a˛ bryta de beroenden som skapas genom en tra-
ÿkpolitik som gynnar personbilar. Det ÿnns också 
människor i städer som har dåliga möjligheter ti°l 
rörlighet, trots bilar och ko°lektivtraÿk. 

Traÿksäkerhet är också en av de viktigaste frå-
gorna inom ämnesområdet. Under de värsta åren på 
ˆˇ�˘- och ˆˇ�˘-talen omkom tre personer per dag 
i vägtraÿken i Finland. Under �˘ˆ˘-talet har man 
var tredje dag rört sig på vägarna så a˛ inga dödso-
lyckor har inträ�at. 

Den ökade bilismen och urbaniseringen le de ti°l 
a˛ hundratals tåg- och bussturer samt tågstationer la-
des ner i glesbygden och små tätorter. Däremot har 
massturismen vuxit utan motstycke. Turismen är av 
enorm betydelse, oavse˛ om den betraktas som a�ärs-
verksamhet, kulture°la e�ekter e°ler miljöpro�lem. 

Verket behan lar även förändringen i traÿktjäns-
ter och traÿkens framtid. Förändringen innehå°ler 
häpnadsväckande framtidsvisioner. Betydelsen av 
traÿkpolitiska lösningar ökar. 

Verkets förfa˛are är doc. Marko Lamberg, doc. 
Marko Nenonen, dr. Pasi Nevalainen, doc. Jarmo 
Peltola och ÿl.mag. Henri Wik. 
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