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Valtakunnalliset strategiat
Liikennepolii�nen selonteko (LVM 2012a)
Liikenteen ympäristöstrategia (LVM 2013)
Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 (LVM 2011)
Tavoi�eet todeksi – Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 (LVM 2012b)
Ilmastopolii�nen ohjelma (LVM 2009)
Joukkoliikenteen valtakunnallinen visio 2022 (Jousi 2015)

Alueelliset strategiat
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Tampereen kaupunkiseudun kun�en MAL-sopimus (Tampereen kaupunkiseutu 2016)

Haasta�eluissa esiin nousseet asiat



 

Kuva 19: Strategioista ja haastatteluista esiin nousseet kokonaisuudet. 

Autoliikenne
Henkilöautoilun osuuden kasvun pysäy�äminen
Ennuste�ava ja sujuva ajoneuvoliikenne

Liikennejärjestelmä
Liikennöitävyyden parantaminen
Liikkumisen ohjauksen edistäminen
Kestävien kulkumuotojen palvelutason nostaminen
Pysäköin�ä koskevat seudulliset periaa�eet
Toimivat ja sujuvat matkaketjut
Tilan käy�ö

Joukkoliikenne
Kaupunkiseudun joukkoliikenteen vetovoiman lisääminen
HSL-alueen liikennejärjestelmän runkona kokonaisvaltaises� järj. joukkoliikenne
Tehokkaas� järjeste�y joukkoliikenne
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Asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus
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Liikkuminen turvallista kaikilla kulkumuodoilla
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Liikenneturvallisuustyön tehostaminen
Liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentäminen
Liikennekäy�äytyminen

Kävely ja pyöräily
Kävely- ja pyöräilymatkojen määrät kasvavat
Arvostuksen ja mo�voinnin kasva�aminen
Lyhyet etäisyydet ja mielly�ävä ja turvallinen liikkumisympäristö
Rahoituksen uudenlainen suuntaaminen, tahto ja yhteistyö
Seurannan kehi�äminen
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Luonnonympäristön muutos
Kaupunkiekosysteemin muutos

Yhdyskuntarakenne
Viisas ja vastuullinen liikenne
Yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja halli�u kasvu
Liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutuksen tehostaminen
Aluesuunni�elu kokonaisuutena (MAL-aja�elu)
Asemanseutujen vahvistaminen MAL-keski�yminä
Eheä ja monipuolinen yhdyskuntarakenne keskuksissa
Asuintuotannon monipuolistaminen
Asuinalueiden sosiaalinen kestävyys
Mahdollisuudet liikkumistarpeen vähentämiseen
Liikennejärjestelmän tehokkaampi käy�ö
Maankäytön muutoksen vaikututus maan ja alueen arvoon

Saavute�avuus
Palveleva liikennejärjestelmä
Yhdeydet kansainvälisiin liikenneverkkohin
Keskukset aluerakenteen solmukoh�na
Liikennepoli�ikkaa koh� palvelutasoaja�elua
Liikennepalvelujen käytön helppous
Saavute�avuus kestävillä kulkutavoilla
Autojen ja pyörien liityntäpysäköinnin kehi�äminen
Estevaikutusten poistaminen
Esteetön ja tasa-arvoinen saavute�avuus

Talous ja elinkeinoelämä
Tehokkaat toimintatavat varmistavat lopputuloksen
Liikennejärjestelmä kestävän kasvun mahdollistajana
Rahoitus palvelutason pohjana
Elinkeinoelämän kilpailukyky ja toimintaedellytykset
Työvoiman saatavuus ja työllisyys

Terveys ja hyvinvoin�
Arjen toimivuudesta edellytykset hyvinvoinnille
Terveellinen elinympäristö
Helppo valita terveellisiä ja vastuullisia kulkutapoja
Kaupunkiseudun viherrakenne
Liikenteen aiheu�aminen terveusriskien vähentäminen
Liikenteen melusäästöjen hillitseminen
Lento- ja meriliikenteen melulle al�stumisen vähentäminen
Pohjavesien hyvä laadullinen �la
Kaupunkien ilmanlaadun parantuminen kokonaisuudessa
Sosiaalinen pääoma
Ympäristön viihtyisyys
Tärinän vähentäminen







Taulukko 9: Liikennehankkeiden arviointikehikko. 

Yhdyskuntarakenne
Miten liikennejärjestelmä tukee maankäy� öä?
Miten liikennehanke vaiku� aa yhdyskuntarakenteen täydentymiseen?
Mahdollistaako uusi yhdyskuntarakenne liikkumistarpeen vähentamisen?
Miten liikennejärjestelmän käytön tehokkuus muu� uu?
Miten uusi maankäy� ö vaiku� aa maan ja alueen arvoon?
Talous & elinkeinoelämä
Miten liikennejärjestelmä vaiku� aa elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin?
Miten työllisyys ja työvoiman saatavuus muu� uvat liikennehankkeen myötä?
Miten liikennejärjestelmä tukee kestävää kasvua?
Miten liikennejärjestelmä vaiku� aa citylogis� ikan tarpeisiin?
Liikennejärjestelmä
Miten liikennehanke vaiku� aa kulkutapajakaumaan?
Miten ympäristö kannustaa kestävien kulkutapojen valintaan?
Miten liikenteen vaa� ma � lan tarve muu� uu?
Miten liikennejärjestelmä tukee sujuvien matkaketjujen kehi� ämistä?
Miten pysäköinnin � lantarve muu� uu?
Kävely & pyöräily
Miten kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät kehi� yvät?
Miten ympäristön mielly� ävyys ja koe� u turvallisuus muu� uvat?
Miten kävelyn ja pyöräilyn palvelutasot muu� uvat?
Miten kävelyn ja pyöräilyn matkapituudet muu� uvat?
Miten kävelyn ja pyöräilyn opastus muu� uu?
Miten pyöräpysäköin�  alueella kehi� yy?
Joukkoliikenne
Miten joukkoliikenteen matkamäärät kehi� yvät?
Miten joukkoliikenteen kustannukset ja käy� öaste kehi� yvät?
Miten eri joukkoliikennevälineet yhdistyvät matkaketjuiksi?
Miten joukkoliikenteen palvelutaso kehi� yy?
Miten joukkoliikenteen koetut puu� eet kehi� yvät?
Autoliikenne
Miten henkilöautoilun suorite ja kulkutapaosuus muu� uvat?
Miten autoilun palvelutaso muu� uu?
Saavute� avuus
Miten eri kohteiden saavute� avuus muu� uu?
Miten keskusten saavute� avuus muu� uu?
Miten saavute� avuus kestävillä kulkutavoilla muu� uu?
Ympäristö
Miten liikenteen energiankulutus ja päästöt muu� uvat?
Mitä muutoksia kaupunkiekosysteemissä esiintyy?
Miten maisema ja äänimaisema muu� uvat?
Liikenneturvallisuus
Miten liikkumisen turvallisuus kehi� yy?
Ohjaako liikenneverkko järkevään liikennekäy� äytymiseen?
Terveys & hyvinvoin� 
Miten kulkutapamuutokset vaiku� avat ihmisten terveyteen?
Miten ympäristön viihtyisyys kehi� yy?
Miten ympäristö kannustaa ak� iviseen liikkumiseen?
Miten liikenteen tuo� ama melu muu� uu?

Arvioidaan aina Arvioin�  suositeltavaa



Taulukko 10: Yhdyskuntarakenteen osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Yhdyskuntarakenne

Miten liikennejärjestelmä tukee yhteyksien määrä ja laatu ja näistä 

saatavuusvyöhykkeillä

yhdyskuntarakenteen täydentymiseen?

Mahdollistaako uusi yhdyskuntarakenne 
liikkumistarpeen vähentamisen?

Matkamääräennusteet, alueen palveluiden ja 
toimintojen määrä ja kehitys

Miten liikennejärjestelmän käytön tehokkuus 

alueen arvoon?
€/neliö ja sen kehitys eri toimijoiden kannalta 



Taulukko 11: Talouden & elinkeinoelämän osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Taulukko 12: Liikennejärjestelmän osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Talous & elinkeinoelämä

elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja 
toimintaedellytyksiin?

Työpaikkojen määrän kehitys, työvoiman 
saatavuus, kuljetusmäärien kehitys, 
kansainvälisten yhteyksien määrä ja kehitys, 

Miten työllisyys ja työvoiman saatavuus henkilötyövuosien kehitys ja muutos, matka-aika 
ja liikenteen palvelutaso, alueen toimintojen ja 
palveluiden määrä ja kehitys

Miten liikennejärjestelmä tukee kestävää 
kasvua?

Alueen toimijoiden ja asiakkaiden kulkutavan 
muutokset

Liikennejärjestelmä

kulkutapajakaumaan?
Kulkutapaennusteet liikennemallien ja 
henkilöliikennetutkimusten mallien pohjalta

Miten ympäristö kannustaa kestävien 
kulkutapojen valintaan?

Kulkutapojen suhteelliset nopeudet, eri 
kulkutapojen matka-aika, vuorotarjonta, laatu ja 

suhde ja sen kehitys alueella

Miten liikennejärjestelmä tukee sujuvien 

vuorotarjonta, palvelutaso

määrän ja väestön suhde ja sen kehitys



Taulukko 13: Kävelyn ja pyöräilyn osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Kävely & pyöräily

Miten kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät 
Kävely- ja pyöräilymäärät, tehtyjen matkojen 
määrät, liikkumistutkimusten mallit ja näiden 
pohjalta tehdyt ennusteet, määrien suhteutus 

Ihmisten määrä ympäristössä, odotusajat ja 
pysähtymistarpeet, koetun turvallisuuden 

Miten kävelyn ja pyöräilyn palvelutasot Matkapituudet ennen ja jälkeen hankkeen, 
yhteyksien laatu, palvelut ja niiden määrä, väylien 
laatu

Miten kävelyn ja pyöräilyn matkapituudet Matkojen pituuden muutokset, matka-ajan 
muutokset, estevaikutukset ja niiden muutokset

Opastuksen määrä, jatkuvuus ja selkeys 



Taulukko 14: Joukkoliikenteen osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Joukkoliikenne

Miten joukkoliikenteen matkamäärät asukasmääriin, kulkutapajakauman kehitys 
henkilöautoista joukkoliikenteeseen

Miten joukkoliikenteen kustannukset ja 
Koko joukkoliikennejärjestelmän kustannusten 

avulla johdetut kustannukset

Miten eri joukkoliikennevälineet 
yhdistyvät matkaketjuiksi muiden 
joukkoliikennevälineiden ja kulkutapojen 
kanssa?

Vaihtojen määrä ja helppous, vaihtopisteiden 

nousuvastuksen kehitys, vaihtomahdollisuudet, 

laatu, pysäkkimatkat ja niiden laatu

niiden näkökulmasta



Taulukko 15: Autoliikenteen osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Taulukko 16: Saavutettavuuden osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Autoliikenne

Miten henkilöautoilun suorite ja 
Liikennemallien mukainen suorite- ja 

liikenteen siirtymä, liikennetutkimusten mukainen 

yhteyksien määrä, matkan sujuvuus

Matka-aika, matkan pituuden muutos, alueellinen 
palvelutaso, yhteyksien määrä, estevaikutukset, 
ruuhkautumisherkkyys ja matkan hinta 

Matka-aika, matkan pituuden muutos, alueellinen 
palvelutaso, yhteyksien määrä, estevaikutukset, 
ruuhkautumisherkkyys ja matkan hinta 

liikennemallien pohjalta arvioituna



Taulukko 17: Ympäristön osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Taulukko 18: Liikenneturvallisuuden osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Ympäristö

Miten liikenteen energiankulutus ja päästöt Energiankulutuksen ja päästöjen mallinnus 
ennusteiden ja skenaarioiden pohjalta, päästöjä 

Mitä muutoksia kaupunkiekosysteemissä 
esiintyy?

Viherpinta-ala, hulevesien hallinta (esim. 

Melun määrä ja sen aluekartoitus, melun laadun 

Liikenneturvallisuus

ennakoidut riskitasojen muutokset, 

Ohjaako liikenneverkko järkevään 

liikenneympäristön ohjaavuus



Taulukko 19: Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

ihmisten terveyteen?
HEAT-työkalun hyödyntäminen, säästöt 
terveyspalveluissa ja sairastapauksissa

viher- ja virkistysalueiden määrä ja ala

liikkumiseen?
Kävely- ja pyöräilymatkojen määrä ja laatu, sekä 
niiden kehitys

Melun määrä ja laatu, melun vaikutus 













”Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” 
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