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Esipuhe 

Kun olin saanut kovin pitkäksi venyneet valtiotieteelliset opintoni päätökseen 2000-

luvun alkuvuosina, aloin saman tien pohdiskella jatko-opintojen mahdollisuutta. 

Kun sosiaalipolitiikan/ympäristöpolitiikan graduni oli käsitellyt liikennesuunnitte-

lun tulkintoja tienpidon sosiaalisista vaikutuksista, ajattelin, että liikennesuunnittelua 

voisi tutkia syvällisemminkin. Toisaalta yhdyskuntarakenteen hajautumisesta ja 

liikennesuunnittelun suhteesta siihen oli käyty jo jonkin aikaa keskustelua. Siinä siis 

aihe – ainakin pääpirteissään. Siitä alkoi kymmenvuotinen harrastus. 

Tuon jakson aikana selvisi, että infrastruktuurisuunnittelun yhteiskuntatieteelli-

nen tutkimus on kansainvälisestikin vähäistä. Tutkimuksen teosta tuli mielenkiin-

toinen seikkailu, jonka tuloksena oli mahdollista yhdistää aluetieteen, yhteiskunta-

tieteiden ja insinööritieteidenkin kysymyksenasetteluja. Usein jo vuosikymmeniä 

sitten tehtyjen havaintojen ja näkökulmien kääntäminen ja yhdistäminen kokonaan 

uusiksi havainnoiksi on ehkä ollut tutkimuksen tekijän kannalta kaikkein antoisinta. 

Kiitän ohjaajaani yliopistonlehtoria Ilari Karppia korvaamattomasta tuesta tut-

kimuksen pitämiseksi raiteillaan ja avusta tekstin muokkaamisessa. Esitarkastajien 

professori Mari Vaattovaaran ja tutkimusjohtaja Anssi Joutsiniemen kriittinen ote 

auttoi tekemään tästä väitöskirjasta paremman. Siitä kiitos heille. 

Tämänkin väitöskirjan valmistelu on käynyt monilla harhapoluilla, ennen kuin 

oikea suunta löytyi, mutta sitähän tutkimuksen teko on. Välillä ovat muut kiireet 

menneet ohi. Kun väitöskirjaa tekee harrastuspohjalta, tilanteesta kärsivät paitsi 

väitöskirjan valmistelu myös päivätyö, muut harrastukset ja erityisesti lähimmät. 

Siksi erityinen kiitos kuuluu Anna Saarlolle, joka on väsymättä raivannut tilaa väi-

töskirjan teolle, ja joka on tarttuvalla positiivisuudellaan kannustanut jatkamaan 

työtä silloinkin, kun tutkimuksen tekijän usko asioiden etenemiseen on horjunut. 

Kiitokset myös vanhemmilleni Taito ja Kaarina Lampiselle, jotka ovat aina kan-

nustaneet opiskeluun, ja jotka nyt korkeasta iästään huolimatta ovat osoittaneet 

jatkuvaa kiinnostusta tutkimustyön etenemistä kohtaan. 

 

Helsinki 17.8.2015 

 

Seppo Lampinen 



Abstract 

Here is the road; where is the city? Transport planning and urban sprawl 

This dissertation is about transport planning and urban sprawl, seen particularly 

from the point of view of road network planning in urban regions. The approach is 

based on the premise that transport planning, in the spirit of modernization, has 

placed itself in the position of primarily advancing car-based mobility, without rec-

ognizing the consequences for urban development. The road network, aimed at 

smoothly serving the flow of car traffic, has created a development that supports 

urban sprawl. Transport planning has not been willing to acknowledge this connec-

tion or has not been capable of distinguishing it. From this perspective this study is 

looking for new openings in assessing the foundations and justifications, as well as 

the social meanings, of transport planning. 

This study explores transport planning from the structuralist perspective: 

through societal structures it is possible to understand how transport planning 

constructs the concept of city and what kind of urbanity transport planning gives 

rise to. The approach leans on Goffman’s frame theory, which was originally relat-

ed to interaction on a personal level. However, in this study I apply the theory to 

the activities of the institution of transport planning. The basis of the theory is that 

knowledge – in this case the “knowledge” of the city, urban form, and their mean-

ings – is intertwined with interests and values, creating bundles that construct and 

steer political processes, planning included. 

Semiotic text analysis reveals the deeper meaning of the speech of planning. 

Covering a wide range of the written material produced in transport planning, the 

analysis singles out relevant content in relation to other texts, to other writers, and 

to the reality surrounding transport planning. Relevant content consists of the 

goals stated by transport planning and the policies, strategies, and guidelines direct-

ing transport planning, as well as plans and studies reifying the realities of transport 

planning. 

In the first section of the study I explicate the concept of urban form, the rela-

tions between urban form and transport system, and the positioning of the study in 

the fields of urban studies and human geography. In the second section I reflect on 



the key concepts related to transport planning, namely how it perceives transport, 

traffic, and the traffic system. In connection with this I also discuss the content of 

transport planning, as well as urban sprawl and its properties and definitions. 

In the third section I construct three frames that draw together to explain the 

foundations and backgrounds of the transport planning of the road network in 

urban regions. The frames are: first, transport planning as an embodiment of mod-

ernist urban planning; second, road planning and design as a historical foundation 

of transport planning; and third, the splintered administration of urban regions. 

The fourth frame, still missing in transport planning, defines the city as a space-

time system. The transition of the city from having the modernist, unipolar, single 

center form to having the post-modern network-based multimodal structure is 

discussed, pointing out its significance in relation to how inhabitants use the city 

and, consequently, how this affects the movement of people in urban regions. The 

frame thus specifies the need for change in urban transport planning. 

The concluding section deals with the relations of the policy goals of transport 

planning on one hand, and the outcomes of transport planning on the other. I 

bring forth the contradictions between the goals and actual planning activities in 

road network planning. Rationality, as a part of modernist society, has dominated 

knowledge formation in transport planning, justifying the existing transport sys-

tems and the reasoning behind them. However, the foundations of a rational activi-

ty can be distorted. Also, the logic behind rationality, however twisted, can be diffi-

cult to discern. From this perspective, the study aims at making the knowledge 

formation, “the frames” of transport planning, visible. 

In transport planning there is a strong tradition that was originated before the 

rise of the discipline of transport planning. This tradition emphasizes the speed of 

movement as a key factor affecting the well-being and also the efficiency of the 

functions of society. The tradition arises on one hand from modernist urban plan-

ning and on the other from road planning and design being the origin of transport 

planning. They have placed the automobile in a central position in the construction 

of modern society. As a branch of the engineering discipline, transport planning is 

also structured by its positivist foundation. In addition to this historical back-

ground, transport planning is affected by the splintered administrative environ-

ment, which has provided road planning with an opportunity to play a dominating 

role in transport planning in urban regions. 

The results of the study indicate that road network planning contributes to-

wards urban sprawl through mechanisms that it does not recognize, in spite of the 

policy goals stated for and by the transport planning institution. The three frames 



of transport planning advance road network planning in parallel, in such a manner 

that the necessary preconditions for urban sprawl are created. The task of transport 

planning, as defined by transport planning itself, is never-ending: as car traffic in-

creases, new “problems” are created that need to be solved by transport planning. 

As the effectiveness of road investments (defined within the transport planning 

institution) improves by increasing the speed of car traffic, there is no limit to in-

vestments in the urban road network. 

Transport planning lacks a frame that would relate transport planning to the 

post-modern city of numerous multi-level, partially overlapping networks. The 

network structure, underlying the space-time system of the city, is fundamentally 

different from the earlier single center urban form. However, transport planning 

looks to the future by using planning methods created half a century ago. This is 

particularly indicated by the appraisal methods of the societal efficiency of 

transport investments. Transport planning primarily aims at increasing the speed of 

movement. As the speed of car traffic can be increased in any circumstances – at 

least within the existing forecast methods – transport planning has created a situa-

tion where it can always rationalize its activities by pointing out the benefits to 

society. 

In order to bring about change, transport planning needs to disengage from (or 

at least to move further away from) the tradition of modernist urban planning and 

road planning. This can take place through shifts of emphasis in education, but this 

is a slow process. The change can happen sooner if transport planning as an insti-

tution detects the limitations of the engineering approach based on natural sciences 

in dealing with societal issues in planning. The change also requires an understand-

ing of not only the limitations but also the downright harmfulness of using the 

speed of movement as the determining factor of the transport system’s benefits to 

society. 

 



Tiivistelmä 

Tutkimuksen kohteena on liikennesuunnittelu erityisesti kaupunkiseutujen tiever-

kon suunnittelun näkökulmasta. Tulokulmanani tutkimukseen on näkemys siitä, 

että kaupunkiseuduilla liikennesuunnittelu on asemoitunut modernisaation henges-

sä luomaan edellytyksiä ensisijaisesti henkilöautoilla tapahtuvalle liikkumiselle tun-

nistamatta, mitä seurauksia tästä on kaupunkien kehitykselle. Henkilöauton sujuvaa 

käyttöä palveleva tieverkko on luonut yhdyskuntarakennetta hajauttavan kehitys-

suunnan, jonka yhteyttä tieverkon suunnitteluun ei ole haluttu nähdä tai kyetty nä-

kemään – tai viime kädessä haluttu myöntää. Tästä näkökulmasta tutkimus pyrkii 

olemaan avaus liikennesuunnittelun perusteiden ja yhteiskunnallisten merkitysten 

tarkasteluun.  

Tutkimuksessa suunnittelua tarkastellaan strukturalistisesta näkökulmasta: yh-

teiskunnallisten rakenteiden kiinnittymisen kautta on mahdollista ymmärtää, miten 

liikennesuunnittelun kaupunki rakentuu ja millaista kaupunkia liikennesuunnittelu 

tuottaa. Lähestyn liikennesuunnittelua Goffmanin tulkintakehysteoriaan tukeutuen 

soveltamalla tätä ensisijaisesti henkilökohtaista vuorovaikutusta käsittelevää teoriaa 

instituutioiden toimintaan. Lähtökohtana on, että tieto – ”tieto” kaupungista ja 

yhdyskuntarakenteesta sekä niiden merkityksestä – kietoutuu yhteen intressien ja 

arvojen kanssa. Näistä muodostuu ”kimppuja”, jotka ovat osaltaan rakentamassa ja 

ohjaamassa poliittisia prosesseja, suunnittelu mukaan lukien. 

Analysoin aineistoa soveltaen semioottista tekstianalyysia, joka tarjoaa mahdolli-

suuden merkityksellistää suunnittelun puhetta määrittelemäni lähestymistavan poh-

jalta. Tässä tutkimuksessa on kyse liikennesuunnittelun tuottaman laajan aineiston 

analysoinnista poimien siitä tutkimusasetelman kannalta relevantteja sisältöjä suh-

teessa muihin teksteihin ja muihin kirjoittajiin sekä ulkopuoliseen todellisuuteen. 

”Relevantit sisällöt” muodostuvat puolestaan liikennesuunnittelun julkilausutuista 

tavoitteista, liikennesuunnittelua ohjaavista strategioista, ohjelmista, linjauksista ja 

muista vastaavista dokumenteista sekä suunnittelun todellisuutta havain-

nollistavista suunnitelmista ja selvityksistä. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa avaan yhdyskuntarakenteen käsitettä, yhdys-

kuntarakenteen ja liikennejärjestelmän välisiä suhteita yleisesti sekä tutkimuksen 

asemoitumista kaupunkitutkimuksen ja ihmismaantieteiden kenttään. Toisessa 



osassa tarkastelen liikennesuunnitteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä, liikennettä, 

liikennejärjestelmää. Samassa yhteydessä käsittelen myös liikennesuunnittelun sisäl-

töä. Taustoitan liikennesuunnittelun tutkimusta analysoimalla yhdyskuntarakenteen 

hajautumista, sen ominaisuuksia ja määrittelyjä. 

Kolmannessa osassa muodostan liikennesuunnittelun kolme goffmanilaista ke-

hystä, jotka kokoavat ja selittävät, mistä lähtökohdista ja taustoista liikennesuunnit-

telu toimii kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelussa. Kehykset rakentuvat liiken-

nesuunnittelusta modernin kaupunkisuunnittelun ilmentymänä, tiensuunnittelusta 

liikennesuunnittelun historiallisena perustana sekä kaupunkiseutujen hajautuneesta 

hallinnoinnista. 

Liikennesuunnittelun muutoksen tarpeen konkretisoin tutkimuksen neljännessä 

osassa määrittelemällä liikennesuunnittelusta puuttuvan neljännen kehyksen, kau-

pungin tila-aikajärjestelmänä. Käsittelen siinä yhteydessä jälkimodernin kaupungin 

muutosta verkostomaiseksi rakenteeksi ja erityisesti verkostoihin tukeutuvaa kau-

pungin käyttöä ja sen merkitystä kaupungin muutoksessa. 

Päätelmissä käsittelen liikennesuunnittelun tiedonmuodostuksen perusteita, lii-

kennesuunnittelun kehyksiä, liikennesuunnittelulle asetettujen tavoitteiden ja suun-

nittelun käytäntöjen sekä tulosten keskinäisten suhteiden näkökulmasta. Tuon esiin 

tavoitteiden ja toiminnan sisällön ristiriitaisuuden. Rationaalisuus osana modernia 

yhteiskuntaa on dominoinut liikennesuunnittelun tiedonmuodostusta ja oikeuttanut 

olemassa olevat järjestelmät ja niiden suunnittelun perusteet. Rationaalisena pidetyn 

toiminnan perusteet voivat kuitenkin olla vinoutuneita, ja perusteita voi olla vaikea 

tunnistaa.   

Liikennesuunnittelussa vaikuttaa vahva, jo ennen kaupunkisuunnittelusta eriyty-

neen liikennesuunnittelun syntymistä kehittynyt perinne, joka korostaa liikkumisen 

nopeutta hyvinvointiin ja yhteiskunnan tehokkuuteen liittyvänä tekijänä. Tähän 

ovat vaikuttaneet modernistinen kaupunkisuunnittelu ja tiensuunnittelu liikenne-

suunnittelun perusteina. Ne ovat puolestaan asettaneet henkilöauton keskeiseen 

asemaan modernin yhteiskunnan rakentumisessa. Toisaalta liikennesuunnitteluun 

on vaikuttanut insinööritieteiden luonnontieteellinen perusta. Sen vuoksi liikenne-

suunnittelu ei pysty käsittelemään liikennettä ja liikkumista yhteiskunnallisena il-

miönä. Historiallisista juurista rakentuneiden kehysten lisäksi liikennesuunnitteluun 

vaikuttaa sen hallinnollinen toimintaympäristö, joka hajautuneena on luonut edelly-

tykset tieverkon vahvalle asemalle kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän suunnitte-

lussa. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikennesuunnittelu vaikuttaa tieverkon 

suunnittelun kautta kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumiseen tavalla, 



jota se ei ole tunnistanut huolimatta sekä sen ulkopuolella määritellyistä että suun-

nittelun itsensä määrittelemistä tavoitteista. Suunnittelun kehykset vievät kaupunki-

seutujen tieverkon suunnittelua yhdensuuntaisesti eteenpäin niin, että tieverkko luo 

edellytykset yhdyskuntarakenteen jatkuvalle hajautumiselle. Liikennesuunnittelun 

tehtävä on sen oman asemoitumisensa perusteella loputon: kun autoliikenne lisään-

tyy, syntyy ”ongelmia”, jotka liikennesuunnittelun on ratkaistava. Kun yhteiskunta-

taloudellinen tehokkuus paranee liikennettä nopeuttamalla, autoliikenteen hyväksi 

tehtävillä toimenpiteillä ei ole rajaa. 

Liikennesuunnittelusta puuttuu kehys, joka kytkisi liikennesuunnittelun kaupun-

kiseutujen muutokseen moniksi eritasoisiksi ja osittain päällekkäisiksi verkostoiksi. 

Verkostorakenne, johon liikkumisen määrittävä kaupungin tila-aikajärjestelmä pe-

rustuu, poikkeaa oleellisesti aikaisemmasta kaupungin yksinapaisesta järjestelmästä. 

Liikennesuunnittelu tarkastelee kuitenkin tulevaisuutta edelleen periaatteilla, jotka 

on määritelty puoli vuosisataa sitten. Tämä ilmenee erityisesti tavassa, jolla väylä-

hankkeiden yhteiskuntataloudellista tehokkuutta arvioidaan.  Suunnittelun keskei-

senä tavoitteena on liikkumisen nopeuttaminen ja sitä kautta aikasäästöjen saavut-

taminen. Kun autoliikenteen nopeutta voidaan aina lisätä – ainakin vallitsevien 

ennustemenetelmien puitteissa – liikennesuunnittelu on luonut itselleen asetelman, 

jossa se voi aina perustella toimintaansa yhteiskunnalle tuotettavalla hyödyllä. 

Muutoksen aikaansaaminen liikennesuunnittelussa edellyttää irrottautumista tai 

ainakin etääntymistä modernistisen kaupunkisuunnittelun ja tiensuunnittelun tradi-

tiosta, mikä voi tapahtua koulutuksen painopisteissä tehtävien muutosten kautta. 

Muutoksen aikaan saaminen tätä kautta on kuitenkin hidasta. Muutos voi tapahtua 

nopeammin, jos liikennesuunnittelussa havaitaan luonnontieteisiin perustuvan insi-

nööritieteellisen lähestymistavan rajoitukset yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkaste-

lussa ja niihin kohdistuvassa suunnittelussa. Muutoksessa tarvitaan myös ymmärrys-

tä liikkumisen nopeuden rajoittuneisuudesta ja suorastaan vahingollisuudesta suun-

nittelua keskeisesti ohjaavana muuttujana. 
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14 OSA 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus 

1. Lähestymistapa tutkimuksen aiheeseen 

1.1 Tutkimuksen kohteena liikennesuunnittelu 

1.1.1 Tulokulma 

Tämän tutkimuksen taustalla on vuosikymmenten kokemus liikennesuunnittelusta 

ja kaupunkisuunnittelusta – ja usein siihen liittyen aito ihmettely, miksi liikenne-

suunnittelussa toimitaan niin kuin toimitaan, ja miksi se tuottaa myös sellaisia tu-

loksia, jotka ovat julkilausuttujen tavoitteiden vastaisia. Näin tutkimus ei nouse vain 

tutkimuksen aikana syntyneistä havainnoista ja oivalluksista, vaan paljolti siitä ko-

kemuksen tuottamasta näkemyksestä, jonka työskentely liikennesuunnittelun paris-

sa julkisen hallinnon eri organisaatioissa ja niiden konsulttina on tuottanut. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumista pidetään liikennesuunnittelun tavoitteistossa 

selkeästi haitallisena. Tämän taustalla ovat poliittisesti asetetut laajemmat maankäyt-

töä ja yhdyskuntarakennetta koskevat tavoitteet, jotka on dokumentoitu valtioneu-

voston hyväksymiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Tulokulmanani 

tähän tutkimukseen on näkemys siitä, että suomalaisilla kaupunkiseuduilla liikenne-

suunnittelu on asemoitunut modernisaation hengessä luomaan edellytyksiä ensisi-

jaisesti henkilöautoilla tapahtuvalle liikkumiselle tunnistamatta, mitä seurauksia tästä 

on ollut kaupunkien kehitykselle. Henkilöauton sujuvaa käyttöä palveleva tieverkko 

on hajauttanut kaupunkeja ja luonut monessa suhteessa haitallisen kehityssuunnan, 

jonka yhteyttä tieverkon suunnitteluun ei ole haluttu nähdä – tai viime kädessä ha-

luttu myöntää. Yhdyskuntarakenne on hajautunut, mutta on poliittisesti kiistanalais-

ta, missä määrin tapahtunut kehitys aiheuttaa ongelmia, vai aiheuttaako se lainkaan 

niitä. Joillekin kaupunkien hajautuva kehitys on toivottavaa.  

Liikennesuunnittelussa on nähty ja hyväksytty, että maankäytön ja liikennesuun-

nittelun yhteistoiminnalla voidaan vaikuttaa kaupunkien kehitykseen. Parin viime 

vuosikymmenen aikana liikennesuunnittelussa on noussut vahvasti esiin ”maankäy-

tön ja liikenteen yhteensovittaminen”, mutta tämän tavoitteen konkreettinen sisältö 

ja erityisesti sen merkitys liikennesuunnittelun kannalta on edelleen ymmärretty 

heikosti. Keskustelu liittyy usein ”maankäytön sijoittamiseen liikennejärjestelmän 
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kannalta edullisesti” (missä sinänsä ei ole mitään moitittavaa), mutta vasta viime 

aikoina siihen on tullut piirteitä, jotka tuovat esiin myös liikennejärjestelmän kehit-

tämisen yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. 

Tämä tutkimus pyrkii olemaan avaus liikennesuunnittelun tutkimukseen erityi-

sesti liikennesuunnittelun yhteiskunnallisten merkitysten tarkastelemiseksi. Tutki-

muksen kohteena on nimenomaan suunnittelu, eivät suunnitelmat, vaikka myös ne 

ovat tämän tutkimuksen aineistoa kuvatessaan, mitä suunnittelussa tuotetaan ja 

mihin suunnittelu pyrkii – tai mihin sen sanotaan pyrkivän. Tutkimuksella pyrin 

luomaan ymmärrystä sen suhteen, miksi liikennesuunnittelussa – erityisesti kaupun-

kiseutujen tieverkon suunnittelussa – toimitaan niin kuin toimitaan. Tästä näkö-

kulmasta tutkimuksessa ei ole kyse esimerkiksi asukkaista toimijoina ja osallistu-

mismenettelyjen asemoitumisesta suunnitteluun. Osallistumismenettelyt liittyvät 

kuitenkin itsestäänselvästi siihen ympäristöön, jossa suunnittelu nykyisin toimii. Sen 

vuoksi sivuan myös osallistumismenettelyjä tässä tutkimuksessa käsitellessäni kau-

punkiseutujen hajautunutta hallinnointia. 

Ymmärryksen luominen liikennesuunnittelun perusteista rakentuu tässä tutki-

muksessa liikennesuunnittelun historialliselle taustalle, sen kytkeytymiseen kaupun-

kisuunnittelun historiaan ja henkilöauton merkittävään asemaan läntisen maailman 

modernisaatiossa. Siksi tässä tutkimuksessa on vahvasti esillä myös modernistinen 

kaupunkisuunnittelu, mutta vain siitä näkökulmasta, miten liikennesuunnittelu kyt-

keytyy siihen. Samoin yhdyskuntarakenteen hajautumisen syyt ja erityisesti niiden 

keskinäiset vuorovaikutussuhteet ovat esillä tässä tutkimuksessa vain tämän näkö-

kulman puitteissa.  

1.1.2 Tutkimuksen rakenne 

Luvut 1-3 muodostavat tutkimuksen ensimmäisen, lähtökohtia ja toteutusta käsitte-

levän osan. Tutkimuksen lähestymistapaa esittelevässä luvussa 1 käsittelen yhdys-

kuntarakenteen käsitettä sekä yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän välisiä 

suhteita yleisesti. Lisäksi esittelen strukturalistisen tulokulmani aiheeseen. Luvussa 2 

tuon esille tutkimuksen asemoitumisen kaupunkitutkimuksen ja ihmismaantieteiden 

kenttään ja käsittelen erityisesti teknisten järjestelmien marginaalista asemaa kau-

punkitutkimuksessa. Lisäksi käsittelen tutkimuksen tulokulmaan liittyen suunnitte-

lun normatiivisuutta.  
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Luku 3 esittelee tutkimuksen toteutuksen tutkimusongelman täsmennyksineen 

ja tutkimuskysymyksineen sekä tutkimusmenetelmineen. Tarkastelun jäsentäjänä 

toimii Goffmanin esittämä tulkintakehysteoria. 

Tutkimuksen toisessa osassa käsittelen tutkimukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä 

lähtien luvussa 4 kaupungista ja edeten liikenteeseen, liikennejärjestelmään ja lii-

kennesuunnitteluun. Luvussa 5 käsittelen yhdyskuntarakenteen hajautumista, sen 

ominaisuuksia ja määrittelyjä sekä syitä ja seurauksia erityisesti tieverkon ja yhdys-

kuntarakenteen kytkentöjen näkökulmasta. 

Kolmannessa osassa luvuissa 6-8 muodostan kolme liikennesuunnittelun goff-

manilaista kehystä, jotka kokoavat ja selittävät, mistä lähtökohdista ja taustoista 

liikennesuunnittelu toimii kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelussa. Kehykset 

rakentuvat liikennesuunnittelusta modernin kaupunkisuunnittelun ilmentymänä 

(kehys 1, luku 6), tiensuunnittelusta liikennesuunnittelun historiallisena perustana 

(kehys 2, luku 7) sekä kaupunkiseutujen hajautuneeseen hallinnoinnista (kehys 3, 

luku 8). 

Kaupunkiseutujen hallinnoinnin (kehys 3) asema kolmen kehyksen kokonaisuu-

dessa on erilainen kuin kahden ensimmäisen kehyksen. Kaksi ensimmäistä kehystä 

rakentuvat vahvasti liikennesuunnittelun historiallisen perustan varaan. Kolmas 

kehys kuvaa, minkälaisessa hallinnon ja hallinnan toimintaympäristössä liikenne-

suunnittelu nykyisin kaupunkiseuduilla toimii, vaikka silläkin on pitkä historiansa. 

Pidän tämän toiminnan kehyksen ymmärtämistä välttämätöntä liikennesuunnittelun 

toimintalogiikan hahmottamiseksi. Kehys liittyy luonteensa vuoksi ajankohtaiseen 

keskusteluun kuntarakenteesta ja kaupunkiseutujen hallinnollisista ratkaisuista. Tä-

män keskustelun kautta tulee esiin perusteluja, jotka tekevät ymmärrettäväksi lii-

kennesuunnitteluun kohdistuvan muutoksen tarpeen, mutta myös muutosta vaike-

uttavat institutionaaliset ja rakenteelliset tekijät. 

Muutoksen tarpeen konkretisoin tutkimuksen neljännessä osassa määrittelemällä 

liikennesuunnittelusta puuttuvan neljännen kehyksen, kaupungin tila-aikajärjestel-

mänä. Käsittelen siinä yhteydessä jälkimodernin kaupungin muutosta verkostomai-

seksi rakenteeksi ja erityisesti verkostoihin tukeutuvaa kaupungin käyttöä ja sen 

merkitystä kaupungin muutoksessa. Tukeudun lähinnä Manuel Castellsin ajatuk-

seen verkostoyhteiskunnasta sekä Gabriel Dupuyn esittämään verkostourbanismiin 

ja sen merkitykseen liikennejärjestelmän ja edelleen liikennesuunnittelun kannalta. 

Osassa viisi luvussa 10 esitän päätelmät tutkimuksen tuloksista liikennesuunnit-

telulle asetettujen tavoitteiden ja suunnittelun käytäntöjen ja tulosten keskinäisten 

suhteiden näkökulmasta. 
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1.1.3 Aineisto 

Liikennesuunnittelua ja yleensä infrastruktuurisuunnittelua on tutkittu yhteis-

kuntatieteellisestä näkökulmasta niin Suomessa kuin muuallakin melko vähän. Tä-

män tutkimuksen kannalta on tärkeää eri näkökulmista kaupunkia ja sen suunnitte-

lua käsittelevä keskustelu, jota on käyty vilkkaasti viimeisen puolen vuosisadan ai-

kana. Toisaalta varsinkin suomalainen liikennesuunnittelun perusteita yhteiskunta-

tieteellisestä näkökulmasta käsittelevä tieteellinen kirjallisuus on hyvin vähäistä. 

Siksi lähteissä on runsaasti eri-ikäisiä lähteitä ja myös sekundäärilähteitä, jotka lii-

kennesuunnitteluun liitettynä kommentoivat suunnittelua ja sen tutkimusta sekä 

nostavat esiin erilaisia lähestymistapoja ja kysymyksenasetteluja. 

Tutkimuksen aineisto muodostuu toisaalta teoriaa muodostavasta kaupun-

kitutkimuksen kirjallisuudesta ja liikennesuunnittelua käsittelevästä tai sitä 

sivuavasta kirjallisuudesta ja toisaalta liikennesuunnittelun tuottamista kau-

punkiseutuihin liittyvistä dokumenteista. Suunnittelun tuottama aineisto do-

kumentoi suunnittelun itsensä julkilausumat tavoitteet ja toiminnan perustelut. 

Aineisto kertoo myös, miten suunnittelussa tai ainakin sen ideaalimallissa toimitaan. 

Kaupunkitutkimuksen kirjallisuus asemoi näitä liikennesuunnittelun lausumia ja 

perusteluja laajempiin kaupungin olemusta ja muutosta käsitteleviin yhteyksiin.  

Koska lähestyn liikennesuunnittelua sen pitkän historiallisen kehityksen kautta, 

myös kaupunkitutkimukseen liittyvä aineisto ulottuu suhteellisen pitkälle ajanjaksol-

le 1900-luvun puolivälistä alkaen. Aineiston eri-ikäisyys ja lukuisten 1900-luvun 

jälkipuoliskoon sijoittuvien lähteiden käyttö viittaa myös siihen, että tässä tutkimuk-

sessa kysymys ei ole vain viimeaikaisen tutkimuksen tuottamasta tiedosta, vaan jo 

pitkään kaupunkitutkimuksessa esillä olleista teemoista, joita aikaisempi tutkimus ei 

ole käsitellyt liikennesuunnittelun näkökulmasta. Kaupunkitutkimuksen näkökul-

masta aineisto ei suinkaan ole kattava. Sen sijaan se pyrkii olemaan kattava niin 

kotimaisen kuin ulkomaisenkin tutkimuksen osalta liikennesuunnittelun asemoi-

tumisen ja merkityksen näkökulmasta. 

Suomessa tämän tutkimuksen aihepiirin kannalta relevanttia keskustelua on käy-

ty erityisesti Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä (ks. luku 2.3). Muilta osin tutkimuk-

sen kotimaisena aineistona ovat olleet kaupunkitutkimuksen kirjallisuuden ohella 

erityisesti ei-tieteelliset ammattilehdet sekä erilaiset tutkimukset ja selvitykset. Ul-

komainen kirjallisuus koostuu pääosin tieteellisistä julkaisuista. 

Koska suomalainen liikennesuunnittelun perusteita yhteiskuntatieteellisestä nä-

kökulmasta käsittelevä tieteellinen kirjallisuus on vähäistä, lähdekirjallisuudessa on 

mukana myös eräitä pro gradu -tutkielmia. Olen arvioinut nämä käyttämäni lähteet 
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substanssiltaan tämän tutkimuksen kannalta tärkeiksi, ja pidän niitä kokemukseni ja 

tämän tutkimuksen tuottaman näkemyksen perusteella lähteinä luotettavina. 

Liikennesuunnittelun tuottama aineisto on esillä tutkimuksessa ylimmältä 

strategiselta tasolta – valtioneuvoston liikennepoliittisesta selonteosta eduskunnalle 

– aina erilaisiin selvityksiin ja yksittäisten väylähankkeiden suunnitelmiin, jotka ha-

vainnollistavat suunnittelun todellisuutta. Pääosin kotimaiseen aineistoon sisältyy 

erilaisten nimikkeiden alla liikennesuunnittelua ohjaavia liikenne- ja viestintäminis-

teriön sekä Liikenneviraston (ja sen edeltäjävirastojen) strategioita, ohjelmia, linja-

uksia ja muita vastaavia dokumentteja. Strategioiden ja linjausten osalta aineisto 

kuvaa kattavasti liikennesuunnittelun omaa yhdyskuntarakenteeseen liittyvää tavoit-

teenasettelua. 

Suunnittelua ohjaavien dokumenttien ja liikennesuunnitelmien välimaastoon 

asettuvat erilaiset liikennesuunnittelun tuottamat tai liikennesuunnitteluun liittyvät 

kotimaiset selvitykset. Niiden tarkoitus tässä tutkimuksessa on toisaalta valottaa 

liikennesuunnittelun tärkeinä pitämiä näkökulmia yhdyskuntarakenteeseen ja kau-

pungin muutokseen ja toisaalta antaa taustatietoa liikennejärjestelmän ja yhdyskun-

tarakenteen välisistä yhteyksistä.  

Alueellisesti tutkimuksessa käsitellyt suunnitelmat ja selvitykset painottuvat Hel-

singin seudulle, koska selvästi suurimpana kaupunkiseutuna sitä koskevaa aineistoa 

on huomattavasti enemmän kuin muilta suurimmilta kaupunkiseuduilta. Tutkimuk-

sessa on hyödynnetty esimerkkejä myös muilta kaupunkiseuduilta. 

Tutkimuksessa on käsitelty myös eräitä ulkomaisia liikennesuunnittelun tuotta-

mia dokumentteja silloin, kun ne tuovat esiin kiinnostavia täydentäviä näkökulmia 

suomalaiseen aineistoon. 

Esittelen liikennesuunnittelun omia dokumentteja tarkemmin tutkimuksen eri 

teemojen (liikennesuunnittelun kehysten) käsittelyn yhteydessä. 

Käsittelen aineistoa vielä luvussa 3.3 tutkimusmenetelmän näkökulmasta arvioi-

dessani tässä tutkimuksessa soveltamaani tutkimusmenetelmää. 

1.2 Mitä ovat yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä? 

Kaupunki on tien korrelaatti. Kaupunki on olemassa vain liikenteen ja liikenneväyli-
en ansiosta; kaupunki on yksittäinen piste tieverkolla, joka luo kaupungin ja jonka 
kaupunki luo. Kaupungin määrittelevät sen sisääntulot ja poistumiset; jonkin täytyy 
tulla kaupunkiin ja lähteä sieltä. (Deleuze & Guattari 1997 Grahamin ja Marvinin 
2001, 8 mukaan)  
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Deleuze ja Guattari eivät ole liikennesuunnittelijoita, tuskin liikenteen tai liikenne-

suunnittelun asiantuntijoitakaan. Gilles Deleuze oli filosofi, Felix Guattari psykiatri 

ja poliittinen aktivisti. Niin arjen keskustelussa kuin kaupunkia tieteellisesti lähestyt-

täessä liikennejärjestelmän ja liikenteen merkitys nousee esiin joko liikennepoliitti-

sena keskusteluna ja väylähankkeita koskevina kiistoina tai liikennejärjestelmän 

asemoitumiseen liittyvänä pohdiskeluna. Kyse on myös kaupunkisuunnittelun pe-

rimmäisistä tarkoituksista: yhteiskunnalla on tarve muuttaa urbaani epäjärjestys 

prosesseiksi, joiden kanssa voi tulla toimeen. Siitä, voiko kaupungin muutosta halli-

ta, on suunnittelussa, politiikassa ja tutkimuksessa erilaisia käsityksiä.  

Liikenteen aiheuttamien ongelmien haltuunotto edellyttää paitsi liikennejärjes-

telmän tuntemista myös liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen
1
 välisten yhte-

yksien ymmärtämistä ja näiden taustalla kaupunkia ja urbaania koskevien suunnitte-

lua ohjaavien käsitysten, poliittisissa käytännöissä ilmenevien valtasuhteiden ja in-

tressien tekemistä näkyväksi. 

Kaupungin rakenne lepää politiikan, talouden ja liikennejärjestelmän kolmejalkaisen 
tuolin varassa. Jos haluamme muuttaa maailmaa, meidän on muutettava näitä kol-
mea toisistaan riippuvaa tekijää. Näistä kolmesta liikennejärjestelmä on näkyvin ja 
myös aktiivisin. Yksinkertaisesti: kuinka liikumme, määrittelee sen, kuinka elämme. 
Liikennejärjestelmä määrittelee paikkojen muotoutumisen. 

Kaupungin sisäinen liikennejärjestelmä – katu- ja tieverkon rakenne, raitiotie- ja 
metroverkon rakenne – määrittelevät kaupungin luonteen, kuinka sen asukkaat elä-
vät ja työskentelevät. Kun rakennetaan metroa, ihmiset asuvat tiiviissä yhdyskunnis-
sa ja kävelevät kulmakauppoihin; kun rakennetaan leveitä esikaupunkien katuja ja 
teitä, he asuvat pientaloalueilla ja ajavat automarketteihin. Valinta on makuasia; va-
linnat ilmenevät poliittisissa päätöksissä enemmän kuin talouden valinnat. Kaupun-
gin sisäinen liikennejärjestelmä rakentuu talouden menestyksen varaan, ja se voi saa-
da monia eri muotoja.2 

Näin pelkistää Marshall (2000, xi, xiv) yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen 

ratkaisevasti vaikuttavat tekijät. Kaupunkitutkimus on käsitellyt pitkään ennen kaik-

kea talouden vaikutuksia kaupunkien kasvuun ja yhdyskuntarakenteeseen. Myös 

politiikan ja eri politiikkalohkojen, erityisesti asuntopolitiikan, vaikutusten tutki-

muksella on perinteitä. Sen sijaan liikennejärjestelmän merkityksen ja vaikutusten 

tutkimus on ollut vähäistä, ja erityisen vähäistä se on ollut suhteessa Marshallin 

kolmejalkaisen tuolin jalkojen keskinäisiin riippuvuuksiin. Liikennesuunnittelun 

                                                   

 
1 Käytän tässä tutkimuksessa systemaattisesti käsitettä yhdyskuntarakenne myös synonyymina käsitteelle 
kaupunkirakenne. Näitä kahta käsitettä käytetään vaihtelevasti kirjallisuudessa ja kaupunkiin liittyvässä 
keskustelussa. 

2 Käännös tässä kuten muissa vastaavissa alkuperältään vieraskielisissä lainauksissa tutkimuksen 
tekijän. 
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tulokset realisoituvat välittöminä muutoksina liikennejärjestelmässä ja välillisinä 

muutoksina yhdyskuntarakenteessa poliittisen päätöksenteon kautta talouden salli-

missa raameissa. Siksi myös liikennesuunnittelun tutkimukselle on paikkansa. 

Australialaiset kaupunki- ja liikennesuunnittelun pitkän linjan tutkijat Newman 

ja Kenworthy (1999, 27) ovat kuvanneet hyvin samankaltaisella tavalla kaupungin 

muutokseen vaikuttavia voimia: heidän käsitteillään kaupunkia muovaavat ennen 

kaikkea liikennejärjestelmän prioriteetit (autoinfrastruktuuri suhteessa joukkoliiken-

teeseen), taloudelliset prioriteetit (erityisesti se, missä määrin esikaupunkialueiden 

infrastruktuuri mahdollistaa kaupungin laajenemisen täydennysrakentamisen sijaan) 

sekä kulttuuriset prioriteetit (erityisesti käsitykset kaupunkitilasta). 

Marshallin kolmejalkainen tuoli on pelkistys. Alex Marshall ei ole tutkija, vaan 

journalisti3, joka on tottunut pelkistämään. Asia muuttuu huomattavasti monimut-

kaisemmaksi, jos kysytään, millä tavoin politiikka, talous ja liikennejärjestelmä riip-

puvat toisistaan tai vaikuttavat toisiinsa tai millä tavoin niiden suhteet ovat muuttu-

neet ajassa. Voidaan myös kysyä, miten nämä suhteet ilmenevät kaupunkiseudun 

kehitykseen vaikuttavan hallinnon eri tasoilla tai kaupunkiseudun eri aluetasoilla. 

Jos nämä suhteet kyettäisiin kuvaamaan, yleinen kaupungin ja sen rakenteen kehi-

tyksen teoria olisi olemassa. 

Yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavia tekijöitä on pyrkinyt jäsentämään muun 

muassa amerikkalainen maantieteilijä Sui (1996, 210–213), joka on esittänyt ”kau-

punkiteoriaprosessin” jakamista kolmeen tasoon: mikro-, meso- ja makrotasoon. 

Mikrotason prosesseilla hän tarkoittaa lähinnä uusklassisen taloustieteen teorioita ja 

käsitteitä soveltavaa tutkimusta, jota perinteiset mallinnuspyrkimykset edustavat. 

Meso- eli välitason prosesseissa huomio kiinnittyy julkisten ja yksityisten toimijoi-

den rooleihin ja toimintaan. Makrotasolla kyse on pitkän aikavälin yhteiskunnallisis-

ta muutoksista, jotka liittyvät talouteen ja sen rakennemuutoksiin aina maailmanta-

loutta myöten.  

Sui kytkee tarkastelunsa suoraan normatiiviseen tavoitteenasetteluun. Hänen 

mukaansa politiikkatavoitteiden tulisi löytää tasapaino taloudellisen tehokkuuden, 

ympäristön kestävyyden ja sosiaalisen tasa-arvon välillä. Näihin kaikkiin voi nähdä 

liittyvän myös kaupungin liikennejärjestelmän. 

Käsittelen lähemmin liikenteen, liikennejärjestelmän ja liikennesuunnittelun kä-

sitteitä osassa 2. Koska liikennejärjestelmä on liikennesuunnittelun kohde, jo tässä 

                                                   

 
3 Marshall on myös Senior Fellow vuonna 1922 perustetussa New Yorkin seutusuunnitteluyhdistyk-
sessä (Regional Plan Association). 



 

OSA 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus 21 

vaiheessa on kuitenkin tarpeen tarkastella lyhyesti, mitä liikennejärjestelmällä tarkoi-

tetaan. 

Liikennesuunnittelusta vastaavat julkisen hallinnon organisaatiot, jotka ovat 

määritelleet liikennejärjestelmän käsitteenä, ilmiönä ja yhteiskuntapoliittisena tehtä-

väkenttänä suhteellisen selkeästi. Suomalaisessa kontekstissa esimerkiksi liikenne- ja 

viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosiksi 2006–2009 (LVM 

2005b, 26) liikennejärjestelmä kuvattiin niin, että se on osa yhdyskuntarakennetta, ja 

se muodostuu liikenneinfrastruktuurista ja sitä käyttävästä liikenteestä4. Samana 

vuonna ilmestyneessä liikenne- ja viestintäministeriön (2005a, 9) julkaisussa Liiken-

nejärjestelmäosaamisen kehittäminen liikennejärjestelmä on määritelty vain hieman toi-

sin: ”Liikennejärjestelmä on käsitteenä hyvin laaja kattaen kaiken liikkumisen, lii-

kenteen, väylät ja terminaalit. Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö kytkeytyvät liiken-

nejärjestelmään saumattomasti muodostaen koko liikennejärjestelmän olemassa-

olon ja toimivuuden perustan: yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikennejärjestelmän 

ominaisuuksiin ja päinvastoin.” Kummassakaan määrittelyssä ei mainita eksplisiitti-

sesti liikenteen palveluja, mutta ne kuuluvat itsestään selvinä liikennejärjestelmään. 

Suunnittelun sisällön ja painotusten kannalta tämä määrittelyssä esiintyvä rajaus 

liikenteen infrastruktuuriin saattaa kuitenkin olla merkittävä.  

Ongelmalliseksi määrittelyt tekee se, että niihin sisältyy kytkentä yhdyskuntara-

kenteeseen, joka on käsitteenä epäselvempi. Toiseksi liikennekään ei ole käsitteenä 

yksiselitteinen. Suomen kielessä sillä tarkoitetaan sekä (esimerkiksi) englannin kielen 

sanoja traffic että transport, jotka viittaavat toisaalta ajoneuvojen tai ihmisten virtaan 

sekä ihmisten liikkumiseen ja tavaroiden kuljetuksiin. Palaan tähän tarkemmin lu-

vussa 4.2. 

Esimerkiksi Lahti et al. (1985, 16) ovat todenneet, että ”sanalla yhdyskuntara-

kenne ei ole vakiintunutta, täsmällistä merkityssisältöä ja eri tieteenalojen (esim. 

sosiologian, maantieteen tai yhdyskuntasuunnittelun) piirissä käsitteeseen sisältyy 

erilaisia korostuksia. Tutkimuskohteena olevalla yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan 

tässä sitä, pääasiassa fyysistä kokonaisuutta, jonka asuin- ja työympäristö kaikkine 

niitä palvelevine rakenteineen muodostaa. Kyse on samalla siitä ’yhdyskunnasta’, 

joka on yhdyskuntasuunnittelun kohteena.” Määrittelyä voisi luonnehtia yhdyskun-

tasuunnittelun sisäiseksi sikäli, että se korostaa yhdyskuntarakenteen fyysistä luon-

                                                   

 
4 Myöhemmin liikennejärjestelmän määrittelyä ei ole enää pidetty tarpeellisena. Esimerkiksi LVM:n 
hallinnonalan vuosien 2013–2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa sana liikennejärjestelmä ja sen 
ohella esimerkiksi liikennejärjestelmätasot ja liikennejärjestelmäprosessit esiintyvät useasti, mutta niitä ei enää 
määritellä. 



22 OSA 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus 

netta. Yhdyskuntarakenteella ymmärretään tämän käsityksen mukaisesti hyvin pit-

källe samaa kuin maankäytöllä, joka on selvästi yhdyskunnan fyysiseen rakenteeseen 

perustuva lähestymistapa kaupunkiin. Maankäyttöön kytkettynä määrittely erottaa 

yhdyskuntarakenteen kaupungista, jolla on fyysisen hahmon lisäksi myös sosiaali-

nen ja taloudellinen ulottuvuutensa, jossa kaupungin asukkaiden ja muiden toimi-

joiden vuorovaikutussuhteet ovat oleellisia, ja jonka kuvaamisen tilalliset mallit ovat 

riittämättömiä. 

Hieman tuoreempi yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehittämistyöryhmän (ym-

päristöministeriö 2004, 7-8) määritelmä perustuu valtioneuvoston eduskunnalle 

antamaan selontekoon valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Sen mukaan 

yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, 

kaupunginosan tai muun taajaman rakennetta. Käsite sisältää asunto-, työpaikka-, 

asiointi- ja virkistysalueiden ja niitä yhdistävän liikenteen ja teknisen huollon järjes-

telmien muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden. Määrittely liittää fyysiseen 

rakenteeseen myös toiminnallisen ulottuvuuden. Tässä määrittelyssä ”liikenteen 

järjestelmät” ovat osa yhdyskuntarakennetta. 

Suomen lainsäädännön näkökulma käsitteiden suhteisiin on toinen: maankäyttö- 

ja rakennuslaki (MRL, 1999/132) ohjaa yhdyskuntien suunnittelua ja käsittelee 

myös yhdyskuntarakennetta. Laissa yhdyskuntarakenne esiintyy mielenkiintoisesti 

kahdessa eri merkityksessä. Lain 25 § käsittelee maakuntakaavoituksen yhteydessä 

”tarkoituksenmukaista alue- ja yhdyskuntarakennetta”, jossa yhdyskuntarakenteella 

tarkoitetaan yhdyskuntien sijoittumista suhteessa toisiinsa, siis yhdyskuntien muo-

dostamaa rakennetta. Lain 35 § käsittelee yleiskaavan yhteydessä ”kunnan tai sen 

osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteistä ohjaamista”. Käsittelen 

tässä tutkimuksessa yhdyskuntarakennetta MRL:n 35 § tarkoittamassa merkitykses-

sä eli kysymyksenä yhdyskunnan sisäisestä rakenteesta.  

Kun yhdyskuntarakenne määritellään sekä kaupungin fyysisten että toiminnallis-

ten ulottuvuuksien kautta, yhdyskuntarakenteen muutokset syntyvät paitsi julkisen 

(ja sen rinnalla yhä enemmän yksityisen) sektorin tekemän suunnittelun tuloksena 

myös yksittäisten ihmisten ja organisaatioiden tekemien sijaintipäätösten ja erilais-

ten palvelujen ja toimintojen käytön ja laajemmin koko arjen liikkumisen ja ihmis-

ten kanssakäymisen kautta. Näin suunnittelun teknisen perustan rinnalla on luonte-

vaa tunnistaa erilaisten toimijoiden roolit muutoksessa ja kaupungin kehittämisen 

intressit. Luonnontieteisiin perustuvien teknisten tieteiden lähtökohdista liikenne-

suunnittelu on lähestynyt kaupunkia ikään kuin toimijoita, erilaisia kasvukoalitioita, 

tai kehittämisen intressejä ei lainkaan olisi, tai niillä ei ainakaan olisi merkitystä 

suunnittelun tavoitteiden, sisällön ja lopputuloksen kannalta. Esimerkiksi Pääkau-
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punkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n (2005, 13) yhdyskuntarakennetta kä-

sittelevässä selvityksessä todetaan, että ”liikennetarpeet ja niiden suuntautuminen 

riippuvat eri toimintojen keskinäisestä sijainnista, toisin sanoen maankäytöstä. 

Toiminnot sijaitsevat siten, että sosiaalinen ja taloudellinen vuorovaikutus onnis-

tuu.” 

Kansainvälisessä kontekstissa yhdyskuntarakenteelle on erilaisia määritelmiä vas-

taavasti kuin Suomessakin. Esimerkiksi saksalaisen tutkimuslaitoksen Das Helmholz-

Zentrum für Umweltforschung (UFZ) tutkija Nina Schwartz (2010, 30) toteaa, että yh-

dyskuntarakenteen määritelmät vaihtelevat kirjallisuudessa suuresti. Hän tiivistää 

määritelmät siten, että toiset tarkastelevat yhdyskuntarakennetta vain fyysisenä ra-

kenteena, toiset sisällyttävät siihen myös väestön sijoittumisen tai asukastiheyden. 

Hän viittaa yhdyskuntarakenteen indikaattoreita käsittelevässä tarkastelussaan myös 

siihen, että yhdyskuntarakenne on käsitteenä staattinen ilmentäessään kaupunkia 

jonain tiettynä ajankohtana. Tämä näkökulma on luonnollinen siinä mielessä, että 

yhdyskuntarakenne on jatkuvassa muutoksessa, vaikkakin hitaassa. 

Tätä tutkimusta varten määrittelen yhdyskuntarakenteen kaupunkiseudun 

toiminnalliseksi rakenteeksi, jonka keskeinen sisältö on toimintojen sijoittumisessa 

ja niiden välisissä suhteissa, jotka puolestaan perustuvat fyysiseen maankäyttöön. 

Tämä määrittely merkitsee sitä, että yhdyskuntarakenne muuttuu, kun toimintojen 

– asumisen, työpaikkojen ja palvelujen – sijainti muuttuu ja sen seurauksena niiden 

keskinäisissä suhteissa tapahtuu muutoksia. Maankäytön muutokset aiheuttavat aina 

näissä suhteissa muutoksia, mutta maankäytön muutokset eivät ole välttämätön 

edellytys näiden suhteiden muutoksille. 

1.3 Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän väliset 
kytkennät tutkimuksen kohteena 

Puitteet kaupungin fyysiselle ja tilalliselle rakentumiselle luodaan maankäytön suun-

nittelulla ja siihen liittyvällä liikenneverkkojen suunnittelulla, mutta sen lisäksi toi-

mintojen sijoittumiseen vaikutetaan erityisesti asuntopolitiikalla ja veropolitiikalla, 

palvelujen sijoittamisella ja palvelujen jakelun rakenteilla sekä liikkumisen hinnoitte-

lulla. Lapintie (2003, 33) käyttää kaikista yhdyskunnan (kaupungin) toimivuuteen ja 

käytettävyyteen vaikuttavista politiikan sektoreista nimeä yhdyskuntapolitiikka, jolla 

hän viittaa esimerkkeinä asunto-, maankäyttö, vero-, kulttuuri-, alue- ja sosiaalipoli-
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tiikkaan. On huomion arvoista, että Lapintie ei mainitse liikennepolitiikka, joka on 

osittain maankäyttöpolitiikkaa, mutta osin myös siitä riippumatonta5.  

Kaupunki ja sen rakenne – yhdyskuntarakenne – ja liikennejärjestelmä kietoutu-

vat toisiinsa tavalla, josta kaupunkitaloustiede on esittänyt oman näkemyksensä 

kotitalouksien ja yritysten sijoittumista koskevien teorioiden avulla. Kaupunkien 

kehitys on kuitenkin muuttunut – viimeistään jälkiteollisessa yhteiskunnassa – mo-

niulotteisemmaksi, ja taloudelliset tekijät ovat vain yksi kaupunkia muovaava tekijä 

muiden joukossa. Liikennetekniikka on teknisenä tieteenä tutkinut omista lähtö-

kohdistaan yhdyskuntarakenteen ja erityisesti sen fyysisen rakenteen perustan, 

maankäytön, vaikutuksia liikennejärjestelmään, mutta ei niinkään liikennejärjestel-

män vaikutuksia maankäyttöön tai laajemmin yhdyskuntarakenteeseen. Maankäytön 

vaikutukset liikenteeseen tunnetaan siis melko hyvin, mutta liikenteen ja koko lii-

kennejärjestelmän vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sen sijaan huomattavasti 

huonommin. Syyt tähän ovat selkeät: liikenne syntyy toimintojen sijoittumisesta 

aiheutuvista liikkumis- ja kuljetustarpeista ja -mahdolli-suuksista, ja siihen vaikutta-

vat liikkumisen ja kuljetusten kustannukset sekä liikkumiseen liittyvät arvot ja elä-

mäntapavalinnat. Näitä analysoimalla on pystytty arvioimaan ja ennustamaan – 

ainakin jollain tarkkuudella – ihmisten liikkumisesta ja tavaroiden kuljetuksesta 

syntyvä liikennetuotos sekä matkojen ja kuljetusten suuntautuminen. Liikenne-

suunnittelu tukeutuu edelleen 1900-luvun puolivälin jälkeen kehitettyihin ennuste-

menetelmiin. Kaupungin muutos on kuitenkin syönyt perustaa liikenne-ennusteilta. 

Palaan tähän kysymykseen luvussa 9 käsitellessäni kaupungin verkostorakennetta. 

Liikennejärjestelmän vaikutus yhdyskuntarakenteeseen on huomattavasti vaike-

ampi hahmottaa. Yhtäältä yhdyskuntarakenteessa ja sen muutoksessa on kyse julki-

sen hallinnon harjoittaman suunnittelun tuloksena syntyvästä kaupungin fyysisestä 

rakenteesta (asunnoista, toimitiloista, liikenneinfrastruktuurista, viheralueista jne.). 

Toisaalta kyse on yksityisten ihmisten ja erilaisten organisaatioiden tekemistä sijain-

tipäätöksistä, joihin vaikuttaa suuri joukko tekijöitä, yhtenä keskeisenä liikennejär-

jestelmä, sekä arkielämän toiminnoista ja valinnoista, joihin liittyvät esimerkiksi 

kaupallisten ja julkisten palvelujen käyttöön liittyvät matkapäätökset ja laajemmin 

ihmisten koko sosiaalinen kanssakäyminen. Lisäksi yhdyskuntarakenteen muutos-

prosessit ovat kokonaisuutena hyvin hitaita, minkä vuoksi prosesseihin vaikuttavia 

tekijöitä on vaikea tunnistaa ja erotella. 

                                                   

 
5 Käsittelen liikennesuunnittelun sisältöä luvussa 4.3. 
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Vaikka yhdyskuntarakenteessa – toimintojen sijoittumisessa ja toimintojen kes-

kinäisissä suhteissa – tapahtuu jatkuvia muutoksia suunnittelusta riippumatta, yh-

dyskuntarakenne on ensi sijassa suunnittelun ja päätöksenteon ilmentymä. Yhdys-

kunta on siis paitsi toimintojen ja niiden välisten suhteiden fyysinen muoto myös 

prosessi. Tästä näkökulmasta on erityisen kiinnostavaa, miten liikennejärjestelmää 

koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa käsitellään liikennejärjestelmän ja 

yhdyskuntarakenteen välistä suhdetta. Kysymys on tällöin myös siitä, mikä eri toi-

mijoiden asema ja vaikutusvalta päätöksenteossa on. 

Teknisiin järjestelmiin liittyvän tutkimuksen voi nähdä perustutkimuksen, sovel-

tavan tutkimuksen ja suunnitteluun kytkeytyvän kehittämistyön kokonaisuudeksi. 

Liikennesuunnittelua ei voi käsitellä vain abstraktiona, mutta ei myöskään vain 

suunnittelun tulosten arviointina. Kun sitä lähestytään käytäntönä, jolla on oma 

sisäinen logiikkansa, suunnittelusta voidaan kertoa jotain, joka liittää suunnittelun 

sitä ympäröivään todellisuuteen. 

Kaupunkien liikennesuunnittelua tai yleensä infrastruktuurisuunnittelua on käsi-

telty hyvin vähän kaupunkitutkimuksen kentässä yleisesti tai erityisesti maantieteel-

lisessä tutkimuksessa. Kaupunkitutkimus ei tavallisesti näe tällaista suunnittelua 

relevanttina tutkimuksen kohteena. 

Asetelma on ristiriitainen arjen kokemusten kanssa: liikennesuunnittelu on usein 

esillä julkisuudessa – on sitten kyse joukkoliikennepalveluista, kadun tai tien raken-

tamisesta tai vaikkapa tiemaksujärjestelmistä. Toisaalta teknologiset järjestelmät 

otetaan kuitenkin usein annettuina, ja tämä saattaa vaikuttaa myös niiden näkymät-

tömyyteen tutkimuskohteena (Lehtonen 2006, 17). Tutkimukselle liikennesuunnit-

telukin on yleensä black box, musta laatikko, jonka sisään ei edes pyritä katsomaan. 

Tekniikan filosofian tutkija Andrew Feenberg (2008, 23–24) selittää tätä siten, 

että mitä tahansa laitetta tai teknistä järjestelmää tarkastellaan standardoituneella 

tavalla, ja että monet näistä ”standardeista” heijastavat laitteen tai järjestelmän 

suunnitelmaan kohdistuvia yhteiskunnallisia vaatimuksia. Ne puolestaan määrittele-

vät ”teknisen koodin”, toisin sanoen laitteen tai järjestelmän tekniset ominaisuudet. 

Tekniset koodit ovat Feenbergin mukaan luonteeltaan pysyviä, mutta ne voivat 

muuttua yleisen mielipiteen vaikutuksesta. Tässä mielessä hän vertaa teknisiä koo-

deja demokraattisen valtion lainsäädäntöön, jonka asiantuntijamaailma reagoi 

(enemmän tai vähemmän) kansalaisten arkimaailmaan. 

Tavanomaisen määrittelyn mukaan standardi on jonkin tahon esittämä käsitys 

siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Feenbergin esimerkkinä käyttämän jääkaapin 

tapaan laite tai järjestelmä syntyy kuitenkin yhteiskunnallisista vaatimuksista riip-

pumatta. Vasta kun se on olemassa, yhteiskunnalliset vaatimukset alkavat muokata 
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sen ”teknistä koodia”. Näin on tapahtunut esimerkiksi henkilöautolle, johon tosin 

alettiin kohdistaa päästöjä ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia vasta yli puoli vuo-

sisataa sen keksimisen jälkeen. Teknologia on Feenbergin edellä kuvatun lähesty-

mistavan mukaan siis myös sosiaalinen konstruktio. Liikennesuunnittelun kannalta 

on oleellista, mistä lähtökohdista suunnittelun vakiintuneet ”tekniset koodit” ovat 

syntyneet, ja missä määrin niihin kohdistuvat yhteiskunnalliset vaatimukset muo-

vaavat koodia. 

Monitieteisen kaupunkitutkimuksen alueella ollaan siis yleistäen tilanteessa, jossa 

infrastruktuuriin kohdistuva tutkimus rajautuu yleensä vain teknisiin näkökulmiin, 

ja toisaalta laajemmista yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista lähtevä tutkimus ei ole 

kiinnostunut teknisistä järjestelmistä. Infrastruktuuri on kuitenkin erottamaton osa 

kaupunkia (Graham ja Marvin 2001, 179). Infrastruktuuri muodostaa kaupungin 

fyysisen ja sosioteknisen kudoksen; ”urbaani” ja infrastruktuuri kehittyvät yhdessä. 

Ne kumpikin tuottavat erikseen ja toisiinsa vaikuttaen kaupungin uusiutumisen. 

Tässä suhteena tutkimukseni astuu uudelle alueelle tuomaan laajempaa yhteiskunta-

tieteellistä näkökulmaa kaupungin infrastruktuurin tutkimukseen. 

Palaan tutkimuksen osassa 2 yksityiskohtaisemmin kaupunkiin ja liikenteeseen 

liittyviin käsitteisiin ja niiden merkityksiin. 

1.4 Strukturalistinen lähestymistapa 

Tiedonintressi määrittelee tutkijan ja kohteen välisen suhteen. Samaa kohdetta voi-

daan tutkia erilaisista intresseistä, jolloin myös metodologiset lähtökohdat ovat 

erilaisia. Yhteys tiedonintressien ja tutkimuksen metodologisten suuntautumisen 

välillä kuvataan yleensä Habermasin tiedonintressiteoriaan perustuen taulukossa 1 

esitetyllä tavalla. 

Taulukko 1.  Tiedonintressin ja tutkimuksen metodologian väliset yhteydet Habermasiin perustuen 
(Häkli 2004, 32; Schulman 1990, 60–61). 

Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

(tieteelliset lähestymistavat) Tiedonintressi Missä intressi välittyy 

Positivistinen (empiiris-analyyttinen) Tekninen Työ 

Humanistinen (historiallis-
hermeneuttinen) 

Käytännöllinen Kieli 

Strukturalistinen (kriittis-
yhteiskunnallinen) 

Kriittinen (vapauttava) Valta 
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Työllä käsitetään tässä yhteydessä laajasti fyysisen ja sosiaalisen ympäristön hal-

lintaa, hyväksikäyttöä ja muuttamista, eli juuri sitä toimintaa, johon myös (liiken-

ne)suunnittelun kautta pyritään. 

Yhdyskuntasuunnitteluun sovellettuna Schulman (1990, 60–61) kytkee tiedonin-

tressin suunnittelun vaiheisiin ja monikerroksellisuuteen. Suunnittelun vaiheet tai 

tasot voidaan hänen mukaansa ymmärtää myös ontologisesti erilaisina kommunika-

tiivisina ”kenttinä”. Normatiivisessa suunnittelussa korostuu kriittinen tiedonintres-

si vanhaan ajatteluun ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin nähden. Strategisessa suun-

nittelussa pääpaino on suunniteltavan kohteen hermeneuttisessa tulkinnassa. Ope-

ratiivisessa suunnittelussa suhteemme tietoon on puolestaan ensisijaisesti tekninen. 

Tämä näkemys on kuitenkin hyvin mekanistinen sekä suunnittelun tasojen että 

tasoihin liittyvän tiedonintressin näkökulmasta. Suunnittelun tasot eivät ole Schul-

manin esittämällä tavalla hierarkkisesti selvärajaisia, eivätkä ne välttämättä enää 

vastaa nykyistä työskentelytapaa kaupunki- ja liikennesuunnittelussa. Suunnittelun 

operatiivinen taso sisältää aina enemmän tai vähemmän myös strategisia ulottu-

vuuksia, ja toisaalta normatiivisen ja strategisen suunnittelun erottelu on keinote-

koista ylätason normatiivisen suunnittelun heikkouden vuoksi. Vastaavasti tiedon-

intressi ei ole operatiivisella tasolla vain tekninen, eikä strateginen suunnittelu liity 

yksin hermeneuttiseen tulkintaan. Toisaalta kriittinen tiedonintressi – jos sitä yli-

päänsä esiintyy – näkyy suunnittelussa erityisesti strategisella tasolla. 

Kaupunkia ja sen suunnittelua voidaan lähestyä monin eri tavoin. Langer6 (1984, 

100) on määritellyt sosiologisen kaupunkitutkimuksen näkökulmia toisaalta näkö-

kulman laaja-alaisuuden (jota hän kutsuu analyyttiseksi dimensioksi) ja toisaalta 

näkökulman kriittisyyden (evaluoivan dimension) kannalta. Näin hän päätyy taulu-

kossa 2 esitettyyn nelikenttään. 

Taulukko 2.  Sosiologisen kaupunkitutkimuksen näkökulmat Langerin mukaan. 

 Evaluoiva dimensio:  
näkökulman kriittisyys 

Positiivinen Negatiivinen 

Analyyttinen  
dimensio:  
näkökulman  
laaja-alaisuus 

Mikroskooppinen Kaupunki basaarina  

(City as Bazaar) 

Kaupunki viidakkona  

(City as Jungle) 

Makroskooppinen Kaupunki organismina  

(City as Organism) 

Kaupunki koneena  

(City as Machine) 

                                                   

 
6 Langer toimii edelleen apulaisprofessorina Massachusettsin yliopistossa Bostonissa. 
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Vaikka Langerin tulokulma on sosiologinen, se soveltuu myös omaan aluetie-

teelliseen tutkimusasetelmaani, joka asemoituu suhteessa Langerin nelikenttään 

siten, että näkökulmani liikennesuunnitteluun on toisaalta kriittinen (negatiivinen) 

ja toisaalta makroskooppinen. Langerin käsittein liikennesuunnittelun kaupunki on 

tästä tulokulmasta ensisijaisesti kone, jonka tulisi toimia mahdollisimman tehok-

kaasti. Langer (mt., 101) määrittelee kaupunkikoneen siten, että tavoitteena on or-

ganismin lailla pehmeästi toimiva kokonaisuus. Erona organismiin on Langerin 

kriittisessä näkökulmassa se, että konetta hallitsee pieni joukko ihmisiä, jotka ovat 

myös luoneet sen. Kaupunkikoneen tarkoitus ei ole tuottaa hyvinvointia kaikille; 

Langerin mukaan ”laskelmoivan määrätietoinen” toiminta tuottaa jotain, jonka 

hyödyt on suunnattu vain joillekin. 

Lähestyn kaupunkia ja sen suunnittelua strukturalistisesta näkökulmasta: yhteis-

kunnallisten rakenteiden kiinnittymisen kautta on mahdollista ymmärtää, miten 

liikennesuunnittelun kaupunki rakentuu ja millaista kaupunkia liikennesuunnittelu 

tuottaa. 

Strukturalistisessa metodologiassa tieteen tehtävänä on vallitsevien todellisuuden 

jäsentämistapojen kyseenalaistaminen. Näin tutkimus voi toimia myös yhteiskun-

nan aktiivisena kehittäjänä. Teknisten tieteiden – myös liikennesuunnittelun ja sen 

insinööritieteellisen perustan liikennetekniikan – metodologinen perusta on positi-

vismissa, jonka tiedon intressi rajautuu teknisten ratkaisujen määrittelyyn fyysisen ja 

sosiaalisen ympäristön hallitsemiseksi ja muuttamiseksi. Kriittisen näkökulman 

mukaan positivistinen tutkimus ei kuitenkaan tarjoa tietoa, jolla voitaisiin ratkaista 

yhteiskunnallisia ongelmia (Harvey 1973 Häklin 2006, 10 mukaan). Strukturalismi 

on puolestaan kiinnostunut vallitsevista, toiminnan näkyvien muotojen takana ole-

vista rakenteista. Kriittisen tiedonintressin ydin on yhteiskunnallisten valtasuhtei-

den näkyväksi tekemisessä ja tietoisuuden lisäämisessä yhteiskunnan valtarakenteis-

ta. Aluetieteessä tämä merkitsee tutkimusta, jonka kiinnostuksen kohteena on yh-

teiskunnalliset rakenteiden merkitys tilallisen järjestyksen muodostumisessa. (Häkli 

2004, 31, 33–34, 139, 142) 

Schulmanin (1990, 23) mukaan pätevä epistemologia on sisäisesti realistinen ra-

dikaalissa mielessä: yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa voidaan saavuttaa vain 

kehittämällä teorioita, jotka osoittavat yhteiskuntakehitystä ohjaavat voimat. Tutki-

jan tehtävänä on kehityksen ja nykytilan kuvailu ja dokumentointi sekä asiantilojen 

kriittinen analyysi ja uusien avauksien pohtiminen.  

Strukturalistisen lähestymistavan mukaisesti ainoa oikea tapa ymmärtää erilaisia 

merkityksiä ja käsitteitä on dekonstruoida ennakko-oletukset. Erityisenä kiinnos-

tuksen kohteena on merkitysten tuottaminen historiallisista prosesseista. Tämän 
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tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole kuvata liikennesuunnittelun aatehisto-

riaa kokonaisuudessaan, vaan tarkastella liikennesuunnittelua erityisesti kaupunkien 

tieverkon suunnittelun näkökulmasta. Pyrin osoittamaan tässä työssä, että liikenne-

suunnittelun käytännöt ovat tulos pitkästä historiallisesta kehityksestä, eivätkä ne 

ole muuttuneet kaupungin ja koko yhteiskunnan muutoksista huolimatta keskeisiltä 

yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavilta osiltaan. Jotta voisimme löytää vastauksen 

kysymykseen, miksi näin on, sekä liikennesuunnittelua, kaupunkia ja sen muutosta 

että näiden kietoutumista toisiinsa on siis tarkasteltava myös historiallisessa per-

spektiivissä. 

Pidän tärkeänä, että viimeistään nyt liikennesuunnittelun ja laajemmin kaupunki-

suunnittelun piirissä työskentelevät tai sitä tutkivat henkilöt tuntisivat nykyisten 

suunnittelukäytäntöjen laajemman taustan. Ilman sitä on vaikea arvioida kriittisesti 

suunnitteluun vaikuttavia arvoja ja suunnittelun muita lähtökohtia. Ilman kriittistä 

suhtautumista on vaikea kehittää nykykaupungin tarpeita paremmin vastaavia 

suunnitteluprosesseja ja suunnitelmia. 

Yhdyskuntarakenne ja todellisuuden kuvaukset 

Strukturalistisen metodologian pohjalta kaupunkisuunnittelun tutkimuksessa nou-

see esiin kaksi keskeistä näkökulmaa: yhteiskunnallisten rakenteiden yhteydet siihen 

toimintaan, jota ne ohjaavat, toisin sanoen rakenteiden merkitys yhteiskunnallisten 

prosessien – tämän tutkimuksen tapauksessa liikennesuunnittelun – tuottamiin 

tuloksiin, ja toiseksi yhteiskunnallisten rakenteiden sidokset aikaan ja paikkaan. 

Näin strukturalistisessa näkökulmassa nousee esiin myös asioiden historia – vakiin-

tuneet tavat, jolla luonnollisina tai itsestään selvinä pidetyt asiat – esimerkiksi kau-

punki – tuotetaan yhteiskunnallisesti ja jäsennetään vakiintuneen ajattelun tavoiksi. 

(Häkli 2004, 101, 135, 138) 

Strukturalismin tieteenfilosofisena perustana on realismi, jonka mukaisesti ha-

vainto on aina riippuvainen havaitsijasta, tämän käsityksistä, arvoista ja oletuksista 

(Häkli 2006, 99). Sen vuoksi havaintoaineistoon liittyy aina esiteoreettista päättelyä, 

joka perustuu havainnoitsijan arkitietoon. Näin myös tässä tutkimuksessa, jossa 

tutkimuksen tekijän pitkä kokemus liikennesuunnittelusta on ollut tätä esiteoreettis-

ta päättelyä rakentanutta ”arkitietoa”. 

Yhteiskunnallisen todellisuuden taustalla vaikuttavien rakenteiden tekemiseksi 

näkyviksi sovellan tässä tutkimuksessa induktiivista lähestymistapaa (ks. luku 3.2). 

Amerikkalainen yhdyskuntasuunnittelun professori Edward Soja (1989, 96) on 

todennut näistä kaupungin muutoksen taustalla vaikuttavista rakenteista, että kun 
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teollistumisvaiheessa yhteiskunnan muutos tuotti kaupungistumista, nyt taloudellis-

ta kasvua tuottaa ja muovaa kaupunkitilan yhteiskunnallinen tuottaminen. Osana 

sitä on maankäytön ja liikenteen suunnittelu, joka on julkisen hallinnon tehtävä. 

Liikennesuunnittelu perustelee toimintaansa ensisijaisesti liikkumisen nopeuteen 

perustuvilla taloudellisilla näkökohdilla, kuten tässä tutkimuksessa osoitan. Laa-

jemmassa kontekstissa se asemoi itsensä vallitsevaan taloudellisen kasvun ja kilpai-

lukyvyn tukemisen yhteiskunnalliseen valtavirtaan. 

Kaupunki tilana sekä sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä on osa yhteiskuntaa, ei 

vain sen pelkkä fyysinen ulottuvuus (Häkli 2006, 82, 99). Jos yhdyskuntarakenne 

nähtäisiin vain fyysisenä tilana, voidaan ajatella, että todellisuuksia olisi vain yksi. 

Kun yhdyskuntarakenne on kuitenkin ja erityisesti myös toimintojen välisiä suhtei-

ta, ja kun nämä suhteet ovat erilaisia eri ihmisille ja eri toimijoille, todellisuuksia on 

väistämättä monia. Poliittinen todellisuus sovittaa yhteen näitä todellisuuksia tai 

valitsee niistä haluamansa. Schulman (2003, 7) onkin korostanut pyrkimystä ym-

märtää erityisesti kaupunkikehityksen käännekohtia ja erityisesti poliittisissa käytän-

nöissä ilmenevää vallankäyttöä yhteisen tahdonmuodostuksen ja erityisintressien 

vuoropuheluna ja vastakkainasetteluna. 

Aiemmin väitöskirjassaan Schulman (1990, 4) on todennut, että yhteiskunnan 

eri tasoilla tehtäviä poliittisia päätöksiä arvioivassa suunnittelututkimuksissa joudu-

taan olettamaan, että on olemassa todellisuus, joka voidaan kuvata totena ja objek-

tiivisena tai ainakin intersubjektiivisena ja keskeisenä. Tällä todellisuudella on vasti-

neensa ”poliittisessa” todellisuudessa. Tässä mielessä todellisuuden kuvia on kui-

tenkin monia, ja ne sekoittuvat tavoitteellisiin kuviin, visioihin ja utopioihin. Yksi 

esimerkki tällaisesta todellisuuden kuvasta on liikennemalliin perustuva liikenne-

ennuste, jossa sekoittuvat ”tavoitteelliset kuvat, visiot ja utopiat”. 

Lapintie (2003, 34–35) kysyy, onko tutkimuksen edes syytä pyrkiä puhdasoppi-

seen sitoutumiseen todellisuuden deskriptiiviseen kuvaukseen. Taustana tälle kysy-

mykselle on pohdiskelu arvoista tai arvojärjestelmien näyttäytymisestä vapaan va-

linnan kohteena. Lapintie vastaa, että tällainen todellisuuden kuvaus ei ole mahdol-

lista. Hän jatkaa, että jos arvot pidettäisiin avoimesti mukana keskustelussa, myös 

vastakkaisia arvoja ja niiden relevanssia voitaisiin pohtia tieteellisesti, esimerkiksi 

yhtäältä valinnanvapauden ja toisaalta tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden välistä 

suhdetta. 

Strukturalistiseen näkökulmaan liittyvän kriittisen tiedonintressin kannalta La-

pintien kysymys mahdollisuudesta ”todellisuuden deskriptiiviseen kuvaukseen” on 

lähtökohtaisesti epärelevantti: strukturalistisen lähestymistavan mukaan yhteiskun-

nalliset rakenteet eivät ole riippumattomia siitä toiminnasta, jota ne ohjaavat. Näin 
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yhteiskunnalliset rakenteet ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan. Strukturalistinen 

maantiede korostaa, että tilaa ei voi ymmärtää erillään yhteiskunnasta: tila syntyy 

yhteiskunnallisesti ja sitä tulkitaan subjektiivisesti (Häkli 2004, 82). Tila on erotta-

mattomasti osa yhteiskuntaa, ei vain toiminnan kehys. Kaupunkirakenteeseen vai-

kutetaan hyvin erityyppisillä politiikkatoimilla. Tässä mielessä tilan yhteiskunnalli-

suus on itsestäänselvyys. Kaupunkitilan subjektiivisuus ja sen yhteiskunnalliset 

merkitykset nostavat esiin suunnittelun tutkimuksen kannalta merkittävämmän 

näkökulman: ilmiöitä ei voi selittää pelkästään niiden havaittavien ilmiasujen avulla; 

sen sijaan on tarkasteltava ilmiöiden rakenteellisia, usein näkymättömiä syitä (mt., 

99).  
 

Suunnittelu ja valta 

Suunnittelun suhdetta valtaan on käsitelty kaupunkitutkimuksessa jo pitkään. Tuon 

tässä esiin vain eräitä liikennesuunnittelun tutkimuksen kannalta tärkeitä näkökul-

mia. 

Häkli (1997, 44, 49; 2004, 157) on nostanut kaupunkisuunnittelun yhdeksi kes-

keiseksi tekijäksi siinä, miten valta konstituoituu modernissa yhteisössä. Asiantun-

temuksella (silloinkin, kun sillä viitataan professionaaliseen asiantuntijatietoon) on 

aina myös normatiivinen ulottuvuus, ja suunnittelun käyttämän tiedon tuottamiseen 

sisältyy piiloon jääviä yhteiskunnallisia valtasuhteita. Tieto rakentaa todellisuutta. 

Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa, minkä tai kenen maailmankuvan mukaista tuotettu 

tieto on. Häklin näkemys on samankaltainen kuin edellä esittämäni Lapintien to-

teamus, jonka mukaan arvojärjestelmistä vapaa todellisuuden kuvaus ei ole mahdol-

lista.  Haarni (1997, 89) on todennut vastaavasti, että kaupunkisuunnittelu on vain 

näennäisesti neutraalia. Erilaiset intressit piiloutuvat passiivimuotoisen ja normatii-

visen suunnittelun kielen taakse. Suunnittelun kaupunki on ”virallinen” tulkinta 

kaupungista, eikä vaihtoehtoisilla suunnitelmilla – tai näkemyksillä kaupungista – 

ole samanlaista statusta. Suunnittelu lähtee siitä, että on olemassa monoliittinen 

poliittinen auktoriteetti. Suunnittelu on osa tätä monoliittia. 

Myös Lapintie (2003, 24) on esittänyt, että suunnittelussa syyllistytään liian usein 

passiivissa puhumiseen. Suunnittelun taustalta löytyy kuitenkin todellisia toimijoita, 

jotka Lapintien sanoin ”toiminnassaan kytkeytyvät omiin ammattikuntiinsa ja niitä 

vastaaviin tietomuotoihin”. Oman tutkimusasetelmani kannalta on kiinnostavaa, 

millä tavoin liikennesuunnittelijat kytkeytyvät omiin tietomuotoihinsa, ja miten 

nämä tietomuodot heijastuvat suunnittelun tavoitteisiin ja sisältöön. Lapintie näkee 

erilaiset suunnittelukäytännöt – ja pyrkimykset niiden muuttamiseen – osana eri 
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ammattikuntien strategista ja taktista toimintaa osana pyrkimyksenä vahvistaa valta-

asemia tai säilyttää ne suunnittelussa. Kaupunkisuunnittelun valtakamppailuissa on 

kyse sosiaalisista, taloudellisista, kulttuurisista ja symbolisista arvoista, joiden perus-

teella toimijat pyrkivät erilaisiin päämääriin (Peltonen & Kangasoja 2004, 8). 

Graham (2004, 233) näkee myös valtaan liittyvän kytkennän teknokraattisen 

kaupunkisuunnittelun ja infrastruktuuriverkostojen välillä: nykyinen kaupunkisuun-

nittelu keskittyy erillisiin hankkeisiin eikä kattaviin strategisiin suunnitelmiin. Samal-

la suunnittelun huomio on yrityksissä saada muut toimijat toteuttamaan haluttuja 

palveluja tai infrastruktuuria. Viime mainittu näkökulma on erityisen tärkeä tarkas-

teltaessa suomalaisten, kuntarakenteeltaan hajanaisten kaupunkiseutujen liikennejär-

jestelmän suunnittelua: samaa järjestelmää hallinnoivat, siis suunnittelevat, rakenta-

vat ja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät tai muut yhteenliittymät ja valtio. Kaikkien 

toimijoiden kannalta on tärkeää saada muut toimijat omien tavoitteiden ja hankkei-

den taakse. 

Forester (Peltosen ja Kangasojan 2004, 10 mukaan) on todennut, että olennaista 

ei ole vallan läsnäolo kaupunkisuunnittelussa, mitä hän pitää itsestäänselvyytenä, 

vaan se, miten vallan prosessit toimivat, ja miten vallan rajat piirtyvät. Vallan läsnä-

olo suunnittelussa on sinänsä legitiimiä: kaupunkisuunnittelu on aina ollut pyrki-

mystä ohjata kaupunkikehitystä. Kaupunkisuunnittelu on myös läpinäkyvää ja tun-

nettua ainakin suunnittelun lopputuotosten, suunnitelmien, osalta ja siten altista 

valtasuhteiden analysoinnille. Foresterin näkemyksessä on tärkeää, että hän ei väitä-

kään kaupunkisuunnittelun olevan läpinäkyvää muuten kuin sen lopputuotosten 

osalta. Suunnitelmien synnyn ja muotoutumisen kannalta on kuitenkin nähtävä 

myös, minkälaisessa todellisuudessa suunnitelmia tuotetaan. Tässä työssä pyrin 

pääsemään kaupunkisuunnittelun yhden osa-alueen, liikennesuunnittelun, tuotosten 

ohi syvemmälle ja tunnistamaan näitä suunnittelua ohjaavia rakenteita.  

1.5 Tutkijan suhde tutkimuksen kohteeseen 

Tämän tutkimuksen rakentumiseen on vaikuttanut oma pitkäaikainen kokemukseni 

strategisesta liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelusta, ensin toistakymmentä vuotta 

kunnallishallinnossa ja sen jälkeen yli kaksi vuosikymmentä yksityissektorilla ja siitä 

suurimman osan julkiselle hallinnolle työskennelleenä konsulttina. Tämä tausta on 

luonnollisesti muovannut käsityksiäni siitä, millä tavoin liikennesuunnittelussa toi-

mitaan, ja mitä tekijöitä on tai on ollut vaikuttamassa toiminnan taustalla. Samoin 

se on muovannut käsityksiäni niistä taustalla olevista tekijöistä, jotka vaikuttavat 
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kaikkein keskeisimmin siihen, millä tavoin liikennesuunnittelu toimii erityisesti 

suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän suunnittelussa. Liikennesuunnittelun 

kolme kehystä, jotka määrittelen tutkimuksen osassa 3, eivät siten ole tulosta yksin 

tämän tutkimuksen yhteydessä muodostetusta teoriasta, vaan ne ovat olleet hyvin 

yleisellä tasolla tutkimuksena ajatuksellisena, alkuvaiheessa täsmällisesti hahmottu-

mattomana lähtökohtana. Kehysten sisällön rakentuminen ja perustelut muodosta-

vat tämän tutkimuksen keskeisen teoreettisen osan. 

Tutkimuksen taustalla on myös koulutustaustani, jossa näkyy kiinnostus yhdys-

kuntasuunnitteluun (diplomi-insinööritutkinnon sivuaine) ja yhteiskuntatieteisiin 

(toinen loppututkinto). Yhteiskuntatieteellinen tutkinto on puolestaan luonut pe-

rustan tutkimuksen yhteiskuntatieteelliselle tulokulmalle. 

Tämän tutkimuksen kannalta haluan nostaa esiin kokemustaustastani erityisesti  

- suunnittelun tavoitteet ja painotukset ja niiden muutoksen ajassa, 

- valtion ja kuntasektorin suhteet erityisesti väyläverkon suunnittelussa, 

- suunnittelun suhteen poliittiseen päätöksentekoon sekä 

- yhdyskuntarakenteen ja siihen kohdistuvien vaikutusten asemoitumi-
sen ja käsittelytavan suunnittelussa. 

Lisäksi yhtenä tärkeänä näkökulmana on yleisesti liikennesuunnittelusta vastaa-

vien viranomaisten toiminta kaikkein yleisimmällä tasolla, ts. mitä suunnitellaan ja 

mitä ei suunnitella. 

Ilman kuvaamaani kokemusta ja sen perusteella syntynyttä näkemystä liikenne-

suunnittelusta tämänkaltaisen tutkimuksen tekeminen tuskin olisi ollut mahdollista. 

Arvioni mukaan tämä liittyy erityisesti tutkimuksen monesta eri näkökulmasta lii-

kennesuunnittelua valottavaan aineistoon ja sen käsittelyyn. Tämän taustalla on 

puolestaan se, että välittömästi liikennesuunnittelua käsittelevää yhteiskuntatieteel-

listä tai maantieteellistä tutkimusta on hyvin vähän. 

Käsittelen seuraavassa luvussa muun muassa teknisten järjestelmien marginaalis-

ta asemaa kaupunkitutkimuksessa ja tämän tutkimuksen asemoitumista kaupunki-

tutkimuksen kenttään. Ne tuovat lisävaloa myös siihen, miksi Suomessa ei ole aikai-

semmin tehty tämän tutkimuksen kaltaista tutkimusta, ja miksi tämänkaltaisen tut-

kimuksen tekeminen olisi vähintäänkin haastavaa ilman kokemusta liikennesuunnit-

telusta. 

 



 

34 OSA 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus 

2. Asemoituminen kaupunkitutkimuksen kenttään 

2.1 Tekniset järjestelmät kaupunkitutkimuksen marginaalissa 

Tekniikka ei ole vain tekniikkaa – neutraaleja välineitä, joita me vain käytämme. 

Teknisten infrastruktuurijärjestelmien merkitystä kaupungin muutoksessa ja itse 

järjestelmien muutosta tutkineet brittiläiset maantieteilijät Graham ja Marvin (Leh-

tosen 2006, 20 mukaan) toteavat, että järjestelmät ja niihin sisältyvät verkostot mää-

rittävät ratkaisevasti, minkälaisia mahdollisuuksia nykyaikainen kaupunki tarjoaa 

yhdessä olemiselle ja kenelle näitä mahdollisuuksia tarjotaan. Kaupunkien infra-

struktuurijärjestelmät ovat heterogeenisiä aineiden, teknologioiden, sosiaalisten 

instituutioiden, kulttuurien ja maantieteellisten käytäntöjen muodostamia kokonai-

suuksia, siis paljon muutakin kuin tekniikkaa. 

Feenberg (2008, 23–25) esittää, että millä tahansa laitteella tai teknologialla, 

myös liikennejärjestelmällä, on kaksi kontekstia: kehittämisen (suunnittelun) ja val-

mistuksen tekninen konteksti ja arkielämän näkyväksi tekemisen ja käytön konteks-

ti. Hän toteaa, että moderni yhteiskunta on ainutkertainen siinä, kuinka suuren pai-

non se asettaa omien instituutioidensa rationaalisuudelle. Rationaalisuus muodostaa 

kuitenkin esteen kriittisen tietoisuuden kasvulle, ja sen vuoksi rationaalisten tuottei-

den ja instituutioiden vinoutuneita perusteita on vaikea tunnistaa. Voidaan ajatella, 

että hallitseva rationaliteetti muodostaa esteen myös sille, että tekniset järjestelmät 

vaikuttaisivat kiinnostavilta tutkimuksen kohteilta. 

Ihminen on suhteessa infrastruktuurijärjestelmiin ennen kaikkea tekniikan käyt-

täjä. Siinä roolissa hän samalla muuttaa sekä ympäristöään että itseään. Airaksinen 

(Mutasen 2011, 2 mukaan) esittää, että muutoksen aikaansaamisessa ei ole kyse 

intentionaalisesta toiminnasta siinä mielessä, että siihen sisältyisi jokin tietty yhtei-

nen tavoite. Kun kyse on jonkin laitteen kehittämisestä, kehittäjä tekee tavoitteellis-

ta työtä – joko kehittääkseen tiettyä laitetta tai tuottaakseen jonkin laitteen tiettyyn 

tarkoitukseen. Käyttäjilleen tekniikka ei kuitenkaan ole vain joukko välineitä, joita 

käytetään tarpeiden tyydyttämiseksi. Tekniikka muodostaa ympäristön, jossa olem-

me ja elämme. 

Entä jos ”laite” onkin liikennejärjestelmä? Onko se Airaksisen tarkoittamaa in-

tentionaalista toimintaa, jolla olisi jokin tietty tavoite, jota yhdessä toteutetaan. Mikä 
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sellainen tavoite olisi? Riippumatta siitä, onko tavoite olemassa, on selvää, että tek-

niikka – liikennejärjestelmä väylineen ja niihin kuuluvine laitteineen, kulkuvälinei-

neen ja palveluineen – muodostaa oleellisen osan päivittäistä toimintaympäristö-

ämme. 

Jauhiainen ja Harvio (2008, 31–32) jakavat suomalaisen kaupunkitutkimuksen 

aiheen mukaan kaupunkikulttuuriin ja -sosiologiaan, kaupunkipolitiikkaan ja -talou-

teen, kaupunkisuunnitteluun ja arkkitehtuuriin, kaupunkihistoriaan, kaupunkiluon-

toon ja -ekologiaan, kaupungin sosiaaliseen ja fyysiseen rakenteeseen sekä kaupun-

kiarkeologiaan. Aihepiirit on esitetty tässä niiden yleisyyden mukaisessa järjestykses-

sä. Kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin tyypillisiä aiheita ovat parin viime vuo-

sikymmenen ajan olleet osallistuva kaupunkisuunnittelu ja sen haasteet, kaavoituk-

sen tapaustutkimukset ja kaupunkialueiden, esimerkiksi keskustojen kehittäminen. 

Kaupungin sosiaaliseen ja fyysiseen rakenteeseen liittyviä aiheita ovat useimmiten 

kaupungistuminen, muuttoliike, väestörakenteen muutos ja työmatkaliikkuvuus. 

Kaupunkitutkimuksen erilaisina näkökulmina Jauhiainen ja Harvio nostavat esiin 

kulttuurisen, poliittisen, historiallisen, taloudellisen, ympäristö- sekä arkeologisen 

näkökulman. 

Merkille pantavaa tässä ryhmittelyssä – joka siis kuvaa suomalaisen kaupunkitut-

kimuksen kenttää kokonaisuudessaan – on kaupunkien teknisen infrastruktuurin 

tutkimuksen puuttuminen. 

Suomalaisten kaupunkitutkijoiden esittämissä tutkimustarpeiden painotuksissa 

tulee esiin kaupungin sosiaalinen ja fyysinen rakenne alue- ja yhdyskuntarakenteen 

muutosten näkökulmasta. Pohjoismaisessa aikaisemmassa katsauksessa on nostettu 

esiin viisi teemaa, joista ensimmäisenä mainitaan fossiilisten polttoaineiden jälkei-

nen kaupunki ja sen seuraukset sekä energiankäytön ja ilmastovaikutusten vaiku-

tukset. Nämä aihepiirit liittyvät välittömästi kaupungin liikennejärjestelmään ja tek-

niseen infrastruktuuriin, vaikka niitä ei tuodakaan eksplisiittisesti esiin. Mahdollises-

ti tätä yhteyttä ei kaupunkitutkijoiden keskuudessa edes tunnisteta. 

Miksi siis tuota Airaksisen ”laitetta”, liikennejärjestelmää, on tutkittu kovin vä-

hän? Kysymystä on pohdittu toisaalta yleisesti koko kaupunkitutkimuksen kentän 

näkökulmasta että kaupungin infrastruktuurin suunnittelun luoteen ja tarkoituksen 

näkökulmasta. Yhteistä näille näkemyksille on se, että asiaan on vaikuttanut sekä 

kaupunkisuunnittelun traditio että infrastruktuurijärjestelmien luonne teknisinä 

järjestelminä, jolloin ne ovat rajautuneet yhteiskunnallisesti suuntauneen tutkimu-

stradition ulkopuolelle. Kolmantena tekijänä on tuotu esille teoreettisen refleksiivi-

syyden puute suunnittelutoiminnassa ja ylipäänsä oman toiminnan kriittisen arvi-

oinnin puute suunnittelussa. 
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Graham (2004, 225) selittää vähäistä kiinnostusta infrastruktuuriverkostoihin 

historiallisella näkökulmalla: verkostot syntyivät huomaamatta standardisoituina ja 

kaikkialla samanlaisina rakenteina, jotka toivat kaikkien ulottuville modernin kau-

pungin ja vähitellen myös globaalin talouden. Infrastruktuuriverkostot muodostui-

vat julkisiksi hyödykkeiksi, jotka olivat kaikkien saatavilla samoilla kustannuksilla 

tietyllä paikallishallinnon alueella. Ne muodostuivat osaksi urbaania kulutusta ja 

kulttuuria. Niillä ei myöskään ollut vastaavaa paikkasidonnaista luonnetta kuten 

esimerkiksi koulu-, terveys- tai kirjastopalveluilla. Infrastruktuuriverkostoista muo-

dostui näin Grahamin (mt., 226–227) mukaan ”mustia laatikoita”, joita käsiteltiin 

suljettuina sosioteknisinä artefakteina. Hän esittää, että vasta nyt aletaan nähdä nii-

den tärkeys niin fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kuin politiikankin kannalta: infra-

struktuuriverkostot tulevat uudelleenproblematisoinnin kohteeksi ja ”mustia laati-

koita” avataan. Yksi mahdollinen tulkinta näiden ”mustien laatikoiden” avaamisen 

syistä on verkkojen yksityistäminen (tai Suomessa myös liikelaitostaminen ja yhti-

öittäminen) sekä tähän liittyen palvelujen hinnoitteluperusteiden muutos selvem-

min liiketoimintalähtöiseksi.  

Graham ja Marvin (2001, 16–21) erittelevät viisi syytä vähäiseen kiinnostukseen 

kaupungin infrastruktuuria ja liikkumisen teknologiaa kohtaan: 

1. Tieteidenvälisten rajojen muodostamat esteet ovat vaikeuttaneet huomatta-
vasti tieteidenvälistä tai monitieteistä lähestymistapaa vaativan aiheen ymmär-
rystä. 

2. Useimmat kaupunkia koskevat tutkimukset käsittelevät kaupunkisosiologiaa, 
taloutta, hallinnointia ja politiikkaa, kaupunkikulttuuria ja kaupunkiekologiaa 
ja -ympäristöä tutkimatta samalla vakavasti infrastruktuuriverkostojen merki-
tystä välittävänä tekijänä. 

3. Useat infrastruktuuriverkostot ovat näkymättömiä, eivätkä ne siksi ole nous-
seet tutkimuksen kohteeksi. 

4. Infrastruktuuriverkostoja käsitellään annettuina; ne sijoittuvat tutkimuksen 
ulkopuolelle jääviin ”mustiin laatikoihin”. 

5. Infrastruktuurin kriittinen tutkimus on usein tarkastellut historiaa eikä nyky-
hetkeä. Historiallisissa tutkimuksissa esiintyy usein teknologisen determinis-
min kapea näkökulma: esimerkiksi liikennejärjestelmää koskevissa tutkimuk-
sissa näkyy kapea-alainen näkemys, jonka mukaan muutokset infrastruktuuri-
teknologiassa johtaa väistämättä muutoksiin kaupunkirakenteessa. 

Grahamin ja Marvinin esittämissä syissä korostuu toisaalta infrastruktuuriver-

kostojen, siis myös liikennejärjestelmän, luonne ”mustina laatikkoina”. Liikennejär-

jestelmä ei ole näkymätön esimerkiksi vesihuoltoverkoston mielessä, mutta teknis-

sosiaalisena järjestelmänä sen tutkiminen edellyttää jonkinlaista ymmärrystä järjes-

telmän luonteesta ja ominaisuuksista, vähintäänkin miten sitä suunnitellaan ja miten 

suunnittelulla vaikutetaan järjestelmän ominaisuuksiin. Toisaalta infrastruktuuriver-
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kostojen tutkiminen ei välttämättä edellytä tieteidenvälistä tai monitieteistä lähes-

tymistapaa, mutta taustalla on oltava riittävä käsitys tutkimuksen kohteesta. 

Tutkija voi itse vaikuttaa näistä haasteiksi luokiteltavissa olevista tekijöistä kah-

teen ensimmäiseen ja kahteen viimeiseen. Tämän tutkimuksen olemassaolo on 

vastaus toiseen ja neljänteen kohtaan: tutkimuksen kohteena on liikennejärjestel-

män ja yhden sen keskeisen osan, kaupunkiseutujen sisäisen tieverkon suunnittelu. 

Ensimmäiseen kohtaan pyrin tällä tutkimuksella vastaamaan analysoimalla liikenne-

suunnittelun taustalla olevaa insinööritieteellistä ajattelua yhteiskuntatieteen näkö-

kulmasta. Viimeiseen kohtaan vastaan tutkimalla paitsi liikennesuunnittelun histori-

allista taustaa myös erityisesti nykyisiä käytäntöjä ja niiden taustalla olevaa ajattelua. 

Kaupunkitutkimuksen kirjallisuudessa on jo usean viime vuosikymmenen aikana 

pohdittu infrastruktuurin suunnitteluun kohdistuvan tutkimuksen vähäisyyttä. La-

pintie et al. (1994, 34) selittivät kaksi vuosikymmentä sitten infrastruktuurin tutki-

muksen heikkoa asemaa kaupunkitutkimuksessa sillä, että teknisesti orientoitunut 

suunnitteluteoreettinen tutkimus ja myös hallintotieteellinen tutkimus sivuuttavat 

usein laajemman yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Ehkä suurempi syy on kui-

tenkin se, että yhteiskuntatieteellisesti orientoitunut kaupunkitutkimus ei usein näe 

suunnittelua ja teknistä ongelmanasettelua relevanttina tutkimuskohteena. Tilanne 

ei ole muuttunut olennaisesti 2000-luvun puolellakaan. Ainakin osittain tätä voi 

selittää Grahamin näkemys infrastruktuuriverkoista ”mustina laatikkoina”: kiinnos-

tus teknisten järjestelmien yhteiskuntatieteellistä tutkimusta kohtaan voi puuttua tai 

edes yhteiskunnallisen näkemyksen esilletuominen niitä koskevassa tutkimuksessa 

on vaikeaa, jos näiden järjestelmien olemusta ei tunneta. 

Vielä varhaisemman sosiologin näkökulman liikennesuunnitteluun on esittänyt 

liikkumista tutkinut S. W. Town (1981, 30–31), joka on todennut, että kiinnostuk-

sen puutteeseen liikennejärjestelmään liittyvien yhteiskunnallisten tekijöiden tutki-

mukseen on kaksi syytä: liikennesuunnittelun pragmaattisuus ja sosiologisen näkö-

kulman rajoitukset. Jälkimmäisen voi rinnastaa Grahamin näkemykseen mustista 

laatikoista. Suunnittelun pragmaattisuuden osalta Town tuo esiin, että liikenne-

suunnittelun perusta on insinöörien harjoittamassa teiden suunnittelussa. (Käsitte-

len tätä luvussa 7.) Hän vertaa asetelmaa kaupunkisuunnittelijoiden taustaan, johon 

liittyy voimakas idealismi aina Ebenezer Howardin ja häntä varhaisempienkin ajat-

telijoiden ajoista alkaen. Näin kaupunkisuunnittelussa (erotettuna kaupunkisuunnit-

teluun sisältyvästä liikennesuunnittelusta) on aina sisältynyt laajempi ammatillinen 

katsanto yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Toiseksi syyksi Town esittää, että sosiologi-

assa on kyse siitä, miten ihmiset järjestävät päivittäisen elämän tietyssä yhteiskun-

nallisessa rakenteessa. Liikennejärjestelmää ei yleensä tarkastella osana tätä raken-
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netta. Tämä puolestaan johtuu siitä, että useimpien instituutioiden, esimerkiksi teol-

lisuuden tai koulutuksen, kohdalla institutionaaliset rajat muodostavat kontekstin, 

joka määrittelee vuorovaikutuksen muodon ja sisällön, mutta liikennejärjestelmän 

kohdalla tällaisia institutionaalisia rajoja ei ole. Ihmiset matkustavat joidenkin toi-

mintojen vuoksi, eivät matkustamisen vuoksi, eikä liikennejärjestelmä vaikuta oleel-

lisesti heidän arvomaailmaansa. 

Liikenteen ja liikkumisen sosiologiaa on sen sijaan tutkittu useissa yhteyksissä, 

Suomessa esimerkiksi Toiskallion (2002) ja Kalannin (2009) sosiologian alaan kuu-

luvissa väitöskirjoissa. Matkailun ja liikkumisen tutkija, sosiologi John Urry (2000, 

3) toteaakin, että liikkuvuuteen suhtaudutaan yleisesti sekä maantieteellisenä että 

sosiologisena ilmiönä. Hän arvostelee liikkumista ja liikkuvuutta käsittelevää yhteis-

kuntatieteellistä tutkimusta siitä, että se käsittelee yhteiskuntaa ”yhdenmukaisena 

pintana” (uniform surface), minkä vuoksi tutkimus ei tunnista alueen, kaupungin ja 

paikan maantieteellisiä kohtaamisia, joihin liittyy kaupungin asukkaiden luokka-

asema, sukupuoli ja etninen tausta. Urryn havainto on tärkeä siinä mielessä, että 

liikennesuunnittelua voidaan arvostella vastaavasti siitä, että se pitää aluetta, kau-

punkia ja paikkaa ”yhdenmukaisena pintana”, minkä vuoksi suunnittelu ei tunnista 

alueen, kaupungin ja paikan yhteiskunnallisia kohtaamisia. 

Brittiläiset (strategisen) suunnittelun tutkijat Breheny ja Hooper (1985, 1) ovat 

puolestaan tarkastelleet asiaa kaupunkisuunnittelun näkökulmasta: he ovat toden-

neet, että suunnittelu ei ole koskaan ollut filosofisesti tietoista omasta toiminnas-

taan. Teoreettisen refleksiivisyyden puute johtuu heidän mukaansa ainakin osittain 

positivismin dominoivasta asemasta suunnittelun teoreettisena perustana. Toiseksi 

he toteavat, että suunnittelu on kieltäytynyt arvioimasta omaa toimintaansa, eikä 

toimintaa myöskään dokumentoida siten, että sen ulkopuolinen arviointi olisi help-

poa. Tällä tutkimuksella pyrin osittain vastamaan kysymykseen, onko tämä arvio 

edelleen – yli neljännesvuosisata myöhemmin – oikea. 

Tutkimuksen heikkoa asemaa käytännön suunnittelun reflektiona kuvaa konk-

reettisesti Suomessa suoritettujen liikennetekniikan alan tohtorin tutkintojen määrä. 

Viime vuosina7 sekä Aalto-yliopistossa että Tampereen teknillisessä yliopistossa on 

kummassakin suoritettu keskimäärin 0,3 tohtorin tutkintoa, siis yksi tutkinto joka 

kolmas vuosi. Yhdyskuntasuunnittelussa suoritetaan Suomessa yhteensä keskimää-

rin 2,4 tohtorin tutkintoa vuosittain.  (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012c, 39) 

                                                   

 
7 Lähde vuodelta 2012 ei määrittele tarkemmin ajanjaksoa, johon ”viime vuosina” viittaa. 
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2.2 Tutkimuksen sijoittuminen ihmismaantieteellisen 
tutkimuksen kenttään 

Hall (2001, 19) jaottelee kaupunkia käsittelevän maantieteellisen tutkimuksen kiin-

nostuksen kohteet kolmeen alueeseen, (1) kuvailevaan (descriptive), (2) ymmärtävään 

(interpretative) ja (3) selittävään (explanatory) tiedonintressiin (Hall 2001, 19). Tässä 

jaottelussa ymmärtävässä tiedonintressissä näkökulma on kaupungin asukkaiden, 

toisin sanoen kuinka he tulkitsevat kaupunkia ja siihen sisältyviä prosesseja sekä 

minkälaisen kehyksen kaupunki tältä pohjalta muodostaa heidän toiminnalleen. 

Selittävässä tiedonintressissä on puolestaan kyse kaupunkilaisten toimintaan vaikut-

tavien prosessien alkuperän ja toiminnan tutkimuksesta. 

Oma tutkimusasetelmani liittyy Hallin jaottelussa sekä kuvailevaan että selittä-

vään lähestymistapaan – selittämiseen dialektisessa mielessä (ks. tutkimusmenetel-

mät luvussa 3.2). Tutkimusaiheen käsittely edellyttää rakenteiden ja niihin liittyvien 

prosessien kuvaamista ennen kuin on mahdollista tunnistaa niiden lähtökohdat ja 

taustat. Hallin jaottelu poikkeaa Habermasin tiedonintressiteoriasta, joka liittää 

tiedonintressin tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin (tieteellisiin lähestymista-

poihin). Habermasin jaottelussa tutkimukseni sijoittuu strukturalistisista lähtökoh-

distaan kriittisen tiedonintressin alueelle, kuten edellä luvussa 1.4 olen osoittanut. 

Lapintie jakaa suunnittelun sisältöä käsittelevät teoriat (theories in planning) sub-

stanssiteorioihin ja prosessiteorioihin (taulukko 3). Toisaalta hän tekee suunnittelun 

tutkimuksen osalta jaon positivististen ja normatiivisten teorioiden välillä (theories of 

planning). Näistä hän muodostaa seuraavan nelikentän: 

Taulukko 3.  Suunnittelun tutkimuksen jaottelu Lapintien (2003, 33) mukaan. 

 
Substanssiteoriat Prosessiteoriat 

Positivistiset teoriat Yhdyskuntien fyysinen rakenne; 
yhdyskuntatyypit jne. 

Yhdyskuntien sosiaalinen,  
taloudellinen ja tekninen toiminta 

Normatiiviset teoriat Yhdyskuntien tavoitetilat, utopiat, 
uudet asumisen mallit jne. 

Yhdyskuntien kehityksen arviointi ja 
kritiikki; vaihtoehtoiset käytännöt ja 
politiikat jne. 
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Tutkimukseni sijoittuu tässä nelikentässä prosessiteorioiden normatiivisen tut-

kimuksen alueelle, yhdyskuntien kehitykseen liittyvien käytäntöjen ja politiikkojen 

tutkimukseen. Tosin Lapintien nelikenttä on strukturalistisen lähestymistapani kan-

nalta suppea, koska se ei yllä suunnittelun taustalla vaikuttavien yhteiskunnallisten 

rakenteiden tasolle. Se on kuitenkin siinä mielessä hyödyllinen, että se auttaa sijoit-

tamaan tutkimukseni kriittisen tutkimuksen kenttään. 

Lapintietä väljästi tulkiten haen siis vastauksia liikennesuunnittelun suhteesta 

kaupunkiin erityisesti yhdyskuntarakenteen hajautumisen näkökulmasta. Tutkimuk-

sessani on kyse myös Lapintien (mt., 35) esittämästä toiveesta, että ”tutkimus on-

nistuisi muuttamaan politiikan hivenen argumentatiivisemmaksi – ehkä juuri puut-

tumalla rohkeasti niihin ongelmiin, joita poliitikot ja suunnittelijat joutuvat työssään 

pohtimaan”. 

2.3 Tutkimus ja suunnittelun normatiivisuus 

Suunnittelun tutkimus ja sen tehtävät ovat olleet esillä Suomessa lähinnä Yhdys-

kuntasuunnittelu-lehdessä käydyssä keskustelussa 2000-luvun alkuvuosina. Sen 

jälkeen keskustelu on hiipunut. Nostan seuraavassa esiin tästä keskustelusta ja sii-

hen liittyvistä kysymyksistä eräitä keskeisiä tutkimusasetelmaani liittyviä näkökul-

mia. 

Käsitellessään suunnittelun tutkimusta suhteessa poliittiseen päätöksentekoon 

Lapintie (2003, 31–33) kysyy, voiko tutkija pitäytyä vain havaitsemiinsa ”tosiasioi-

hin”, vai pitäisikö tutkijan ottaa kantaa myös arvoihin ja normeihin, toisin sanoen 

siihen, minkälainen on toivottava kaupunki. Lapintie korostaa, että tutkimuksessa ei 

voi olla kyse vain faktojen luovuttamisesta päätöksentekijöiden käyttöön, koska 

tutkijat rakentavat argumentteja ja vasta-argumentteja. Siitä huolimatta suora siir-

tymä ei-normatiivisesta tutkimustiedosta normatiivisiin poliittisiin johtopäätöksiin 

ei ole oikeutettua. 

Mäenpää (2003, 51) on puolestaan todennut, että kaupunkitutkimuksen tehtä-

vänä ei ole vastaaminen normatiivisiin kysymyksiin. Sen sijaan kaupunkitutkimuk-

sessa on aina mukana suunnitteluun liittyvä hyödynnettävyyden, käyttökelpoisuu-

den ja sovellettavuuden elementti. Kaupunkitutkimuksen epistemologialla on siis 

kytkös kehittämiseen ja sen taustalla olevaan suunnitteluun. Mäenpään näkökulma 

on vahvasti pragmatistinen. Se korostaa käytäntöön suuntautumista tutkimuksessa 

ja tiedon tuottamisessa. 
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Lapintie (2003, 33–34) esittää vastoin Mäenpään näkemystä, että normatiivisuus 

on yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen elinehto. Näin hän tekee eron ei-

normatiivisen suunnittelun ja normatiivisen, mutta silti argumentatiivisen suunnitte-

lun tutkimuksen välille. Hylkään Mäenpään näkemyksen kaupunkitutkimuksen 

sijoittumisesta normatiivisten kysymysten ulkopuolelle. Lapintien logiikkaa seuraten 

suunnittelun tutkimus voi ottaa – ja sen pitää ottaa – kantaa suunnittelun perustana 

eksplisiittisesti tai implisiittisesti ilmeneviin arvoihin ja normeihin ja tehdä ne näky-

viksi. Poliittisten johtopäätösten tekeminen ei sen sijaan Lapintien mukaan kuulu 

suunnittelun tutkimukselle, vaikka tutkimus voi esittää politiikan suuntaa ja paino-

tuksia koskevia suosituksia. Tässä katsannossa liikennesuunnittelun tutkimuksessa 

voi nähdä olevan kyse erityisesti näennäisesti positivistisen (ei-normatiivisen) tiedon 

suhteesta normatiiviseen suunnittelun sisältöön ja päätöksentekoon. 

Tulosten hyödyntämisen näkökulmasta Lapintie tekee mielenkiintoisen rajauk-

sen, kun hän esittää, että tutkimus voi esittää ”politiikan suuntaa ja painotuksia 

koskevia suosituksia”, mutta ei ”poliittisia johtopäätöksiä”. Kun tutkimus ei ole 

poliittista päätöksentekoa, on vaikea nähdä, mitä voisivat olla sellaiset ”poliittiset 

johtopäätökset”, jotka menevät pitemmälle kuin ”politiikan suuntaa koskevat suosi-

tukset”. 

Yhteiskunnan alueellisessa muutoksessa, siis myös yhdyskuntarakenteen muu-

toksessa, on kyse sekä yleisistä yleismaailmallisista prosesseista ja rakenteellisista 

muutoksista että ainutkertaisista, paikallisista tapahtumista (Schulman 1990, 5-6). 

Kaupunkirakenne – yhdyskuntarakenne – sekä ”kehittyy” että sitä ”kehitetään”. 

Kaupunkirakenne on neutraali, ellei siihen liitetä kulttuurista tai yhteiskunnallista 

tarkoitusta (Kostof 1993, 11). Ei ole siis mielekästä vertailla eri kaupunkien erilaisia 

yhdyskuntarakenteen muotoja, ellei samalla tarkastella rakenteen merkityksiä ja 

suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita. Olen asettanut tämän tutkimuksen lähtö-

kohdaksi yhdyskuntarakenteen hajautumisen havaittavissa olevana ja objektiivisesti 

todennettuna ilmiönä, joka suomalaisissa maankäytön suunnittelun ja sitä kautta 

myös liikennesuunnittelun tavoitteissa on määritelty kielteiseksi. 

Schulman (1990,7, 9) kannustaa tarkastelemaan kaupungin suunniteltua ja toteu-

tunutta kehitystä rinnakkain. Tämä auttaa ymmärtämään kaupunkikehitystä ja sen 

käännekohtia, niihin liittyviä tekijöitä sekä vallankäyttöön liittyvää vuoropuhelua ja 

vastakkainasettelua. Kaupunki tutkimusaiheena on silloin sekä tiedon objekti että 

subjekti. Objektina kaupunki ilmenee fyysisenä ympäristönä ja inhimillisen elämän 

kulisseina, säännönmukaisuuksiksi yleistettynä systeeminä. Tiedon subjektia edusta-

vat kaupunkilaiset, kaupungin hallinto tai kaupunkikehityksen erilaiset intressiryh-

mät. Tässä tutkimuksessa en pyri Schulmanin esittämään kaupungin kaksijakoiseen 
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jäsentelyyn, vaikka tarkastelenkin kaupunkia ensisijaisesti tiedon subjektina liiken-

nesuunnittelun näkökulmasta niin, että kaupunki ilmenee tavoitteellisesti yhdyskun-

tarakenteeltaan eheänä, mahdollisimman autoriippumattomana tiedon objektina. 

Esimerkiksi sosiologisessa kaupunkitutkimuksessa on pohdittu tilan merkitystä 

ihmisten keskinäisyyden muotojen kannalta. Lehtonen (2006, 6) esittää, että yhteis-

kunnallisia suhteita ei voi ymmärtää kokonaan, ellei myös toiminnan materiaalista 

kehystä oteta huomioon. Tilalla on siis merkitystä – space matters. Tilaa ei kuitenkaan 

voi eikä pidä abstrahoida vakioksi. Tilallisuuksia on monenlaisia, ja tilallisuuksien 

määrittelyllä ja ymmärtämisellä on merkitystä tapaan, jolla esimerkiksi poliittinen 

valta konkretisoituu erilaisiin tilallisuuden muotoihin. Kaupunkitutkija Leonie San-

dercock (2005, 161) on vastaavasti todennut, että se, miten kaupunki nähdään ja 

ymmärretään, vaikuttaa väistämättä siihen, miten kaupunkia (kaupunkitilaa) käsitel-

lään suunnittelussa. Tämä puolestaan tuottaa ”muokatun kaupungin” (modified city), 

joka ymmärretään aina uudelleen. Kaupunki on sekä empiirinen todellisuus että 

kuviteltu ympäristö. 

Kaupunkitutkimuksessa on ollut pyrkimystä kaupungin yleiseen teoriaan (urban 

theory), kaupungin luonteen ja sen muutoksen selitykseen. Yleisen teorian mahdolli-

suuksia pidetään kuitenkin vähäisinä jos ei kokonaan olemattomina johtuen juuri 

kaupungin muutoksesta. Esimerkiksi Body-Gendrot ja Beauregard8  (1999, 3) to-

teavat, että modernin jälkeisestä kaupungista on tullut epävakaa ajattelun ja toimin-

nan kohde. Yhtenä seurauksena tästä on, että kaupunkitutkijat välttävät ottamasta 

kantaa yhden näkökulman puolesta, jos se sulkee pois toisia. Myös Pakarinen (2007, 

28) on esittänyt, että kaupungista moniulotteisena ja laaja-alaisena ilmiönä ei voi 

esittää kattavaa teoriaa, vaan kaupunkia on kuvattava eri tulkintahorisonteista.  

Tässä tutkimuksessa on kyse yhdestä tulkintahorisontista, joka muodostuu in-

duktiivisen päättelyn avulla toiminnan kautta liikennesuunnittelun kaupunkia kos-

kevista tulkinnoista ja itseymmärryksestä. Induktiivisen päättelyn tarkoituksena on 

tehdä liikennesuunnittelua ohjaavat rakenteet näkyviksi. Kun johtopäätökset perus-

tuvat näihin näkyviksi tehtyihin asioihin, induktiivisen päättelyn luonteen mukaises-

ti päättely ei ole varmaa vaan todennäköistä. 

 

                                                   

 
8 Sophie Body-Gendrot on ranskalainen kaupunkitutkimukseen erikoistunut valtio-opin professori, 
Robert A. Beauregard amerikkainen yhdyskuntasuunnittelun professori. 
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3. Tutkimuksen toteutus 

3.1 Tutkimusongelman täsmennys ja tutkimuskysymykset 

Kaupungin muutokseen liittyy perinteisen kaupunki-esikaupunki-maaseutu-jaon 

hämärtyminen. Keskeiseksi liikennesuunnittelun tuottamaksi ongelmaksi – vaikka 

ei liikennesuunnittelun selkeästi tunnistamaksi ongelmaksi – on muodostunut se, 

että kaupunkien tieverkon merkitystä ei nähdä kaupunkirakennetta voimakkaasti 

muovaavana tekijänä. Tästä johtuen ei myöskään käydä keskustelua siitä, millä ta-

voin kaupunkien ja erityisesti niiden reuna-alueiden tieverkkoa ja teitä – ja laajem-

min koko liikennejärjestelmää – tulisi suunnitella, jotta haitalliset vaikutukset kau-

punkirakenteeseen, kaupunkiin ihmisten jokapäiväisen toiminnan ympäristönä ja 

ympäristön laatuun olisivat mahdollisimman vähäiset.  

Kun modernisoituvan yhteiskunnan tieverkkoa alettiin rakentaa, valtion tehtä-

vänä oli rakentaa kaupunkien välinen tieverkko. Koska kaupunki ei ole enää pitkään 

aikaan ollut selvärajainen, kaupunkikeskusten välistä tieverkkoa ei ole voinut raken-

taa tunkeutumatta kaupungin sisään. Valtion rooli ja intressit kaupunkien tieverkon 

ja yleisesti liikennejärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä on määritelty muuttu-

neessa kaupungissa huonosti. Kaupunkiseudun sisäistä tieverkkoa suunnitellaan 

edelleen pitkälti samoin periaattein kuin maaseudulla, vaikka alueet ovat osa kau-

punkiseutua ja tiet palvelevat ensisijaisesti kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Tie-

hallinnon vuonna 2008 julkaisemassa liikenne- ja tieolojen tavoitetilassa todetaan, 

että ”erityisesti kasvukeskuksissa ja niiden kehysalueilla maankäyttö muuttuu jatku-

vasti. Liikennejärjestelmässä tehdään sellaiset muutokset, jotka varmistavat turvalli-

suuden sekä toimivat ja monipuoliset yhteydet.” (Tiehallinto 2008, 20) Toimivuus 

on liikennesuunnittelussa lähes synonyymi nopeudelle. Nopeat yhteydet tukevat 

kaupunkirakenteen hajautumista, kun seudullisessa maankäytön suunnittelussa ei 

ole sellaisia todellisia institutionaalisia esteitä, jotka rajoittaisivat hajautumista. 

Tästä katsannosta tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kaupungin ja sen ra-

kenteen, yhdyskuntarakenteen, rakentumista liikennesuunnittelussa, toisin sanoen 

sitä, miten liikennesuunnittelu yhteiskunnallisena toimintana vaikuttaa suunnittelun 

omaan tapaan jäsentää maailmaa, ja miten tämä jäsennys vaikuttaa suunnittelun 
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tuotoksiin (suunnitelmien sisältöön) erityisesti yhdyskuntarakenteen hajautumisen 

näkökulmasta. 

Tutkimukseni kohteena on liikennesuunnittelun kaupunkia koskevat maail-

mankuvat, niiden rakentuminen ja maailmankuvien suhde kaupunkien muutokseen. 

Haastan liikennesuunnittelun vakiintuneen maailmankuvan, jonka perusteella lii-

kennesuunnittelu on pyrkimystä yhteisesti hyväksyttyihin tavoitteisiin luonnontie-

teiden pohjalta rakentuvien teknisten tieteiden määrittelemän rationaalisen ja arvo-

vapaan suunnittelun keinoin. 

Tutkimusongelmaa jäsentää seuraavaa kysymyksenasettelu: 

Miten strategisen liikennesuunnittelun tavoitteenasettelu, suunnitelmien sisältö 

ja suunnittelumenetelmät ilmentävät (a) kaupungin ja sen rakenteen (yhdyskuntara-

kenteen) suunnittelun kohteena ja (b) liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen 

välisen suhteen sekä (c) millä tavoin nämä näyttäytyvät erityisesti kaupunkiseutujen 

tieverkon suunnittelussa? 

Tämän kysymyksenasettelun pohjalta käsittelen tässä tutkimuksessa erityisesti, 

miten liikennesuunnittelun maailmankuvassa rakentuu se ”yhdyskuntarakenne”, 

johon liikennejärjestelmällä katsotaan olevan vaikutusta, ja miten tämä käsitys yh-

dyskuntarakenteesta heijastuu suunnittelun sisältöön. Tässä katsannossa yksi kes-

keinen näkökulma liikennesuunnitteluun on, sijoittuuko liikennesuunnittelu tekni-

seen infrastruktuuriin ja sen käyttöön kohdistuvana toimintana yksin taloudellisen 

ja teknisen suunnitteluparadigman kenttään. 

Lähestyn tutkimuskohdettani kahden kaupunkien muutokseen liittyvän 

avainkäsitteen, yhdyskuntarakenteen hajautumisen sekä verkostoitumisen (verkos-

tokaupungin) kautta. Näiden käsitteiden määrittelyiden ja keskinäisten suhteiden 

avaaminen tuottaa kuvan yhdyskuntarakenteen keskeisistä muutostekijöistä ja nii-

den sisällöstä ja muodostaa perustan asemoidessani liikennesuunnittelun suhteessa 

kaupunkiin. 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

”Metodin avulla data alkaa puhua, teorian avulla saamme puheesta selvää.” 

Alasuutari (1999, 53, 55) toteaa, että laadullisessa tutkimuksessa ei oleteta esitettä-

vän universaaleja lainalaisuuksia, vaan keskeistä on ilmiön ymmärtäminen, sen pai-

kallinen selittäminen. Hän kutsuu tätä merkitystulkintojen tekemistä arvoituksen 

ratkaisemiseksi. 
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Selittäminen voi yhteiskuntatieteissä viitata hyvin erilaisiin tieteenfilosofisiin pe-

rusteisiin. Ilmiön kausaalisessa selittämisessä on kyse siitä, että pyritään löytämään 

se ilmiötä ajallisesti edeltänyt ja siitä loogisesti riippumaton syy, joka on tuottanut 

ilmiön lainmukaisena seurauksenaan. Kausaalisessa selittämisessä on kyse positivis-

tisesta suuntauksesta. Hermeneuttiseen suuntaukseen perustuva teleologinen selit-

täminen pyrkii puolestaan selvittämään sen tarkoituksen tai funktion, jota täyttävä-

nä ilmiön olemassaolo voidaan ymmärtää. Näiden lisäksi on tunnistettavissa dialek-

tinen selittäminen, joka erään tulkinnan mukaan yhdistää kausaalisen ja teleologisen 

selitystavan. Siinä yhteiskunnallista toimintaa selitetään toisaalta kausaalisesti viit-

taamalla toiminnan ulkoisiin ehtoihin ja toisaalta teleologisesti viittaamalla toimijoi-

den tarkoituksiin ja päämääriin. (Pietilä 1981, 1-3) 

Tämän tutkimuksen näkökulma selittämiseen on dialektinen, johon myös edellä 

kuvaamani strukturalistinen lähestymistapa viittaa. Kyse on siis toisaalta toiminnan 

– liikennesuunnittelun – ”ulkoisten ehtojen” ja toiminnan tarkoituksen tunnistami-

sesta, toisaalta Alasuutarin esittämällä tavalla merkitystulkintojen tekemisestä. Tar-

koituksena on tehdä käsitettäväksi liikennesuunnitteluun vaikuttavat yhteiskunnan 

rakenteet että toiminnan ulkoiset ehdot, suunnittelun historiasta nousevat tekijät.  

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan aina tekemisissä merkitysten ja merkitykselli-

sen toiminnan kanssa. Tässä asetelmassa selittäminen perustuu ilmiön ymmärtämi-

seen ja tulkintaan. Tutkijan tehtävä on määritellä, miten merkityksiä lähestytään, ja 

johdattaa argumentaatiota tältä pohjalta. Keskeisenä mittapuuna tutkimuksen on-

nistumisessa on sen validiteetti, toisin sanoen pitävätkö tutkimuksen tulokset yhtä 

tutkittavan todellisuuden kanssa. 

 

Goffmanin tulkintakehysteoria 

Lähestyn liikennesuunnittelua Goffmanin jo 1970-luvulla esittämään tulkintakehys-

teoriaan tukeutuen soveltamalla tätä ensisijaisesti henkilökohtaista vuorovaikutusta 

käsittelevää teoriaa organisaatioiden ja instituutioiden toimintaan.  

Lähtökohtana tulkintakehyksissä on se, että tieto – tässä tapauksessa ”tieto” 

kaupungista ja yhdyskuntarakenteesta sekä niiden merkityksestä – kietoutuu yhteen 

intressien ja arvojen kanssa. Tiedosta, intresseistä ja arvoista muodostuu ”kimppu-

ja”, jotka ovat usein yhteismitattomia. Tästä riippumatta ne voivat kiinnittyä tiettyi-

hin tilanteisiin, jotka voivat olla myös historiallisesti rakentuneita. Nämä kimput 

voivat olla näkökulmasta riippuen narratiiveja, diskursseja tai goffmanilaisia tulkin-

takehyksiä. Oleellista näissä ”kimpuissa” on, että ne ovat osaltaan rakentamassa ja 



 

46 OSA 1 Tutkimuksen lähtökohdat 

ohjaamassa poliittisia prosesseja, suunnittelu mukaan lukien. (Laine & Peltonen 

2003, 58–59) 

Goffmanin mukaan kokemukset jäsentyvät erilaisten havaintoja ohjaavien tul-

kintakehysten varaan. Tulkintakehykset puolestaan heijastavat niitä olosuhteita, 

jotka ovat välttämättömiä merkitysten muodostumiselle. Koska kehykset rakentu-

vat tiedon ohella arvoista ja intresseistä, kehykset voivat olla tietyille ammattiryh-

mille yhteisiä, myös historiallisesti muotoutuneita jäsentämisen tapoja. Kehysten 

avulla tilanteet ja toiminta tulevat ymmärrettäviksi ja saavat merkityksen. Kehykset 

paitsi jäsentävät havaintoja myös ohjaavat toimintaa. Sama teko voi näyttää eri ke-

hysten läpi tulkittuna hyvin erilaiselta. Ongelmien kehykset toimivat myös refleksii-

visen toiminnan välineinä: tiettyjen tilanteiden tai ongelmien määrittely, arvottami-

nen ja kehystäminen ovat strategista toimintaa. (Goffman 1974, 8-11; Peltonen & 

Villanen 2004, 23) 

Englannin frame-sanan vakiintunut käännös kehys on sikäli ongelmallinen, että 

se ohjaa ajattelun helposti maalauksen kehyksiin. Karvonen (2000, 1) toteaa, että 

kehyksissä oleva maalaus on pääasia ja sellaisenaan muuttumaton. Kehyksillä on 

maalauksen kannalta vain marginaalinen merkitys. Goffmanin kehyksen idea on sen 

sijaan se, että yksittäinen asia saa merkityksensä relationaalisesti kokonaisuuden 

osana. Karvonen esittääkin, että osuvampi suomennos olisi runko tai kehikko, jon-

ka varaan kaikki rakentuu. Runko tai kehikko olisi Goffmanin käsitettä paremmin 

kuvaava myös siinä mielessä, että (esimerkiksi talon) runko tai kehikko ei kantavana 

rakenteena näy yleensä ulospäin, vaan jää piileväksi. Frame-sanan käännösverbeistä 

Karvonen pitää onnistuneimpina ympäröimistä, muodostamista tai järjestämistä. 

Hän pitää mahdollisina käännöksinä myös sanoiksi pukemista ja lavastamista.  

Kehystämisessä on Karvosen (mt., 5) mukaan kyse valikoivasta kontekstu-

alisoinnista. Viestijä, tässä tapauksessa suunnitteluinstituutio tai suunnittelija, voi 

tiedostaen tai tiedostamatta suostutella yleisöä ajattelemaan haluamallaan tavalla 

luomalla sille tarkoitukseen sopivan tarkastelukontekstin, kehykset. Se, onko kehys-

täminen muodostamista, sanoiksi pukemista vai lavastamista, voi olla myös liiken-

nesuunnittelun kaupunkia koskevien käsitysten analyysin lopputulos. Toiminta ja 

sen intentionaalisuus näyttäytyy eri tavoin riippuen siitä, onko suunnittelun kehyk-

set muodostettu tai ovatko ne muodostuneet jossain prosessissa tapauskohtaisesti 

tai historiallisen kehityksen perusteella, vai onko kehykset lavastettu (siinä tarkoi-

tuksessa, että toiminta näyttäisi halutunkaltaiselta). 

Goffmania pidetään Georg Simmelin kaltaisena mikrososiologina, joka yhteis-

kunnan makrotason kuvausten sijaan keskittyi tutkimaan ihmisten arjen toiminnan 

logiikoita. Goffmanin tulkintakehykset liittyvät alkuperäisessä muodossaan henki-
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lökohtaiseen vuorovaikutukseen. Goffman (1974, 27) liittää kehykset kuitenkin 

myös väestöryhmiin, kun hän toteaa, että tietyn väestöryhmän ensisijaiset kehykset 

muodostavat sen kulttuurin keskeisen elementin. Hän puhuu ”kehysten kehyksis-

tä”, joissa keskeisenä ovat uskomusjärjestelmät, ”kosmologiat”.  

Goffmanin tulkintakehysteoriaa on sovellettu myös laajemmissa yhteyksissä. 

Esimerkiksi Karvonen (2000, 2) toteaa, että yhteiskunnallinen keskustelu on muo-

doltaan periaatteessa vastaavaa kuin arjen toiminta. Toisaalta liikennesuunnittelu tai 

mikä muu tahansa suunnittelu on toimintaa, jossa toimintaa ohjaavat käsitykset ja 

käytännöt välittyvät suunnitteluinstituution puitteissa toimivien ihmisten kautta. 

Koulutus rakentaa perustan, joka muokkautuu ammatillisessa toiminnassa suunnit-

telijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa vahvistaen joitain käsityksiä ja konven-

tioita ja vastaavasti jättäen jotkut toiset vaille mahdollisuutta nousta esiin.9 

Karvonen (mt., 5) määrittelee kehystämisen suunnitteluun helposti sovellettaval-

la tavalla. Kehystämisessä kyse on joidenkin puolien valitsemista havaitusta todelli-

suudesta ja niiden tekemistä muita näkyvämmäksi viestivässä tekstissä niin, että 

suositaan ja edistetään tiettyä ongelmanmäärittelyä, kausaalista tulkintaa, moraalista 

arviota ja/tai toimintasuositusta. Kehystäminen korostaa todellisuuden joitakin 

puolia ja häivyttää toisia.  

Tulkintakehykset 

- määrittelevät ongelmia, 

- diagnostisoivat syitä (eli tunnistavat ne voimat, jotka luovat ongelman), 

- tekevät moraalisia arvostelmia sekä 

- ehdottavat keinoja ongelmiin, oikeuttavat menettelytapoja ja ennusta-
vat niiden todennäköisiä vaikutuksia. 

Tulkintakehyksen jäsennyksen voi todeta soveltuvan monenlaiseen toimintaan 

(esimerkiksi Karvosen käsittelemään mediatutkimukseen), myös kaupunkisuunnit-

teluun tai liikennesuunnitteluun. Suunnittelussa on kyse perimmiltään ongelman-

määrittelystä, ongelman syiden analysoinnista, ”moraalisista arvostelmista” eli ta-

voitteiden asettamisesta sekä ongelmanratkaisun keinojen määrittelystä.  

Kehyksen käsite on lähellä diskurssia, jonka tausta on kielitieteessä. Molemmat 

ovat luonteeltaan konstruktionistisia. Karvonen (2000, 6) tekee eron näiden käsit-

                                                   

 
9 Suomessa tähän aihepiiriin liittyviä merkittävimpiä tutkimuksia on Puustisen (2006) väitöskirja 
Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne. Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat 
ja mahdollisuuden suurten kaupunkien kaavoittajien näkökulmasta, jossa käsitellään suomalaisen kaavoittaja-
kunnan ominaispiirteitä, sen kehitysvaiheita sekä suurten kaupunkien kaavoittajien näkemyksiä omas-
ta työstään. 
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teiden välille siten, että diskurssin käsitteessä merkitysyksiköt saavat identiteettinsä 

sillä perusteella, miten ne eroavat toisistaan. Kehyksen käsite sen sijaan operoi 

hahmojen tunnistamisella, yhtäläisyyksillä. Diskurssin perustana ovat sosiaaliset 

käytännöt, kehyksen lähtökohtana tilannekonteksti ja sen ymmärtäminen. 

Lähestymistapani empiiriseen aineistoon (ks. luku 1.1.3) on Levinin (1981, 13) 

käsittein tuotosperusteinen (output-based). Levin kuvaa lähestymistapaa tietyn politii-

kan, tässä tapauksessa liikennepolitiikan, analysoinnin kannalta siten, että kyse on 

ensin politiikan muotoiluun ja soveltamiseen liittyvän prosessin tunnistamisesta. 

Sen jälkeen tutkijan tehtävänä on selvittää, (a) missä määrin politiikan sisältöä voi 

selittää valmistelu- ja päätöksentekoprosessilla, ja (b) missä määrin valmistelupro-

sessia voi selittää ajankohdan hallinnon rakenteilla ja toimintaympäristöllä. Levin 

pitää lähestymistavan erityisenä arvona sitä, että se antaa mahdollisuuden arvioida, 

mikä hallinnon rakenteiden merkitys on politiikan muotoilussa ja myös sitä, missä 

määrin rakenteet haittaavat tai estävät eri politiikka-alueiden koordinaatiota. Jäl-

kimmäinen kysymys on erityisen mielenkiintoinen yhdyskuntarakenteen eheyttämi-

seen tähtäävien politiikkalohkojen, suunnittelussa erityisesti liikennesuunnittelun ja 

maankäytön suunnittelun ”yhteensovittamisen” kannalta. 

Lähestymistavan vaikeutena on yleisesti se, että suunnittelu ei itse dokumentoi 

toimintaansa muuten kuin suunnitelmina. Tämän tutkimuksen kannalta ongelma ei 

kuitenkaan ole merkittävä, koska kiinnostuksen kohteena ovat toisaalta ne Goff-

manin tulkintakehysteorian mukaiset kehykset, joiden puitteissa suunnittelu toimii, 

tai joita suunnittelu tuottaa perustellakseen toimintaansa, ja toisaalta ne tosiasialliset 

tuotokset, joita liikennesuunnittelun tuloksena syntyy. 
 

Suunnitteluinstituutio tapaustutkimuksena 

Kun tutkimuksen kohteena on suunnittelu, tutkimuksen voi ajatella olevan singu-

laarinen tapaustutkimus. Tutkimukseni ei ole kuitenkaan tapaustutkimus sanan 

kaikkein tavanomaisimmassa merkityksessä. ”Tapaus” on tässä yhteydessä rajattu 

kokonaisuus eli liikennesuunnittelu laajasti, mutta silti vain osittain tarkasteltuna 

(ks. luku 4.3). Tavoitteena ei ole muodostaa kokonaisteoriaa liikennesuunnittelusta, 

mutta ei myöskään rajoittua johonkin rajattuun suunnittelutilanteeseen tai suunni-

telmaan. Siksi ”kaikkien tosiasioiden välisten suhteiden osoittaminen oikeaksi” 

(Castells 1984, 340–341) muodostettavan teorian valossa rajautuu niihin näkökul-

miin, joista liikennesuunnittelua tarkastelen, toisin sanoen tieverkon suunnitte-

luun kaupunkiseuduilla, joilla (suomalaisessa kontekstissa) valtio rakentaa ja yllä-

pitää maanteitä.  
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Laine et. al (2007, 9-10) toteavat, että tapaustutkimusta luonnehtii sen perusteel-

linen ja tarkkapiirteinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Heidän mukaansa tutkittava 

kohde voi olla yksilö, yhteisö, organisaatio, kaupunki, valtio, sivilisaatio tai tapah-

tumakulku. Tämän tutkimuksen tapauksessa kohde on suunnitteluinstituutio (väl-

jästi tulkittuna). Amerikkalaista kasvatustieteen professori Robert E. Stakea (1998) 

lainaten he esittävät, että tapaustutkimuksiin liittyy keskeisesti kysymys, mitä voim-

me oppia tapauksesta. Päämääränä on lisätä tapausta koskevaa ymmärrystä sekä 

myös sitä, miksi tutkittavasta tapauksesta on tullut sellainen kuin on tullut. Juuri 

tästä on kyse tässä liikennesuunnittelua käsittelevässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksessani tapaus – liikennesuunnittelu – ei rajaudu vain yhden kaupunki-

seudun analysointiin. Tarkastelun kohteena on erityisesti Helsingin seutu, mutta 

liikenteen suunnitteludokumenttien yleistysten ja yleispiirteisyyden kautta tarkaste-

lun kohteena ovat kaikki suomalaisittain suuret kaupunkiseudut. 

Tyypillistä tutkimusasetelmalleni on tapaustutkimuksen kannalta, että vaikka en 

pyrikään yleistettävyyteen samassa mielessä kuin esimerkiksi survey-tutkimuksen 

tekijä, tavoitteenani on tutkimuskohteen kuvailu, joka kertoo ilmiöstä, liikenne-

suunnittelusta, sen toiminnan perusteista, omista ”lainalaisuuksista” ja mekanis-

meista jotain yleistä, jolla on merkitystä suunnitteluprosessien ja suunnittelun tulos-

ten ymmärtämisen kannalta. Tapaustutkimus onkin sopiva menetelmä, kun halu-

taan ymmärtää kohdetta syvällisesti ja huomioida siihen liittyvä konteksti (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
 

Sisällönanalyysi 

Analysoin liikennesuunnittelun tuottamaa aineistoa soveltaen semioottista teksti-

analyysia, joka tarjoaa mahdollisuuden merkityksellistää suunnittelun puhetta mää-

rittelemäni lähestymistavan pohjalta. 

Sisällönanalyysin lähtökohtana on se sosiaalinen konteksti, jossa dokumentin 

tuottaja tai puhuja itsetietoisena toimijana suuntaa sanomansa lukijakunnalleen. 

Tekstin kommunikatiivinen sisältö koostuu tekstin suhteesta muihin teksteihin ja 

muihin kirjoittajiin sekä ulkopuoliseen todellisuuteen. Aineistoa tulkitaan tarkoituk-

senmukaisissa osissa tavoitteena saavuttaa toistettavia ja päteviä päätelmiä koko 

tutkimusaineiston suhteesta sen asia- ja sisältöyhteyteen. Tekstin perusyksikkö voi 

olla keskeinen väite tai johtopäätös, asia, johon väitteen tai johtopäätöksen nähdään 

perustuvan tai keskeistä väitettä tai johtopäätöstä laajempi ympäröivä väite. 

Tässä tutkimuksessa on kyse liikennesuunnittelun tuottaman laajan aineiston 

analysoinnista poimien siitä tutkimusasetelman kannalta relevantteja sisältöjä ”suh-
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teessa muihin teksteihin ja muihin kirjoittajiin sekä ulkopuoliseen todellisuuteen”. 

”Relevantit sisällöt” muodostuvat puolestaan liikennesuunnittelun julkilausutuista 

tavoitteista, liikennesuunnittelua ohjaavista strategioista, ohjelmista, linjauksista ja 

muista vastaavista dokumenteista sekä suunnittelun todellisuutta havainnollistavista 

suunnitelmista ja selvityksistä (ks. aineisto luvussa 1.1.3). 

Semioottinen tekstianalyysi jakaa diskurssianalyysin eri suuntausten kanssa useita 

lähtökohtia (Siitonen 2013): 

- Kielenkäytöllä rakennetaan sosiaalista todellisuutta. 

- Sama ilmiö voidaan kuvata, tunnistaa, kehystää tai nimetä useilla eri tavoilla. 

- Maailman merkitysvälitteinen rakentaminen on kontekstisidonnaista. 

- Tekstit sekä rakentavat sosiaalista todellisuutta että subjektiasemia siinä toi-
mimiselle. 

- Kielenkäyttöön sisältyy vallankäyttöä. 

Semioottisen tekstianalyysin keskeisiä käsitteitä on subjektiaseman rakentumi-

nen, jota kehystää kaksi ulottuvuutta: erottautuminen muista (difference, rupture) ja 

asemoituminen historiaan (continuity, re-telling the past). Subjektiaseman rakentumi-

seen liittyy asemoituminen tilaan, paikkaan, alueeseen tai merkitysmaailmaan (vas-

takkainasettelut), asemoituminen ajan/historian kulkuun (toiminta) sekä asemoitu-

minen näkökulmaan tai näkökulmiin.  

Subjektiaseman omaksuminen tapahtuu käyttämällä retorisia keinoja. Niiden 

avulla puhujat asemoivat itsensä ja muut puhujat erilaisiin suhteisiin: suhteet voivat 

olla valtasuhteita (vallankäyttäjä - alistettu), asiantuntijasuhteita (tietävä - tietämä-

tön), tasavertaisia suhteita (tasapuolinen keskustelu ja kuuntelu) jne. 

Tämän tutkimusasetelman kannalta subjektiaseman rakentumisessa korostuu 

asemoituminen historiaan toiminnan jatkuvuuden mielessä sekä asemoituminen 

suhteessa liikennesuunnittelun tavoitteiden eri näkökulmiin – yhdyskuntarakenteen 

hajautuminen tutkimuksen keskiössä.  

Käytännössä liikennesuunnittelun tuottamien dokumenttien analysointi 

on tapahtunut siten, että dokumenteista on haettu Goffmanin tulkintakehysten 

edellä kuvaamiani ominaisuuksia, toisin sanoen millä tavoin asiakirjoissa on määri-

telty suunnitteluongelma tai -ongelmat, mitä tekijöitä on esitetty olevan ongelmien 

taustalla, minkä ”moraalisia arvostelmia” eli tavoitteenasettelua dokumentteihin 

sisältyy sekä minkälaisia ratkaisujen määriteltyihin ongelmiin on esitetty ja minkälai-

sia vaikutuksia ratkaisuilla arvellaan olevan. Yksittäisissä dokumenteissa kaikki nä-

mä tekijät tulevat usein esiin vähintään implisiittisesti. Niitä on arvioitu suhteessa 

tämän tutkimuksen näkökulmaan liikennesuunnitteluun, toisin sanoen millä tavoin 

esitetyt toimenpiteet – ovat ne sitten strategisella tai operatiivisella tasolla - suhteu-
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tuvat yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisen tavoitteeseen, ja millä tavoin 

niissä (mahdollisesti) näkyvät käsitykset kaupungin muutoksesta. 

Liikennesuunnittelun dokumenttien taustalla kulkee analyysi kaupunkitutki-

muksen teorianmuodostuksesta näkökulmana yhdyskuntarakenteen muutoksen 

ja liikennejärjestelmän välinen suhde. Kuten edellä olen todennut, kaupunkitutki-

muksessa ei juurikaan käsitellä suoranaisesti liikennejärjestelmää, vaan yleensä liik-

kumista tai vuorovaikutusta (fyysisenä ilmiönä), mutta liikkumisenkin perusteella on 

mahdollista tehdä päätelmiä liikennejärjestelmän vaikutuksesta kaupungin muutok-

seen. Toisaalta näkökulmana on havaitun tai ennakoidun kaupungin muutoksen 

heijastuminen liikennejärjestelmään (liikkumiseen) ja edelleen, miten muutos tulisi 

ottaa huomioon liikennesuunnittelussa. 

Esitellessäni edellä tutkimuksen aineistoa totesin, että kaupunkitutkimukseen 

liittyvä aineisto ulottuu suhteellisen pitkälle ajanjaksolle 1900-luvun puolivälistä 

alkaen. Korostin samalla lukuisten 1900-luvun jälkipuoliskoon sijoittuvien lähteiden 

käytön viittaavan siihen, että tässä tutkimuksessa kysymys on jo pitkään kaupunki-

tutkimuksessa esillä olleista teemoista, joita aikaisempi tutkimus ei ole käsitellyt 

liikennesuunnittelun näkökulmasta. Lähestymistapa on yhdenmukainen tutkimuk-

sen strukturalististen lähtökohtien kanssa erityisen kiinnostuksen kohteen ollessa 

merkitysten tuottaminen historiallisista prosesseista. 

 

Tulkinta – induktio  

Teorianmuodostuksen kannalta on tärkeää havaita, että tekstianalyysi edellyttää 

tulkintaa. Kuten luvun 2 lopussa totesin, tässä tutkimuksessa on kyse yhdestä tul-

kintahorisontista, joka muodostuu liikennesuunnittelun kaupunkia koskevista tul-

kinnoista ja itseymmärryksestä. 

Tulkinnan merkitystä voi lähestyä myös aineistolähtöisyyden ja induktiivisen 

päättelyn näkökulmista. Aineistolähtöisyys merkitsee käytännössä induktiivista 

päättelyä, joka sisältää aina myös tulkintaa. Puhdas, vailla tulkintaa oleva päättely ei 

ole mahdollista, koska se edellyttäisi havaintojen kuvaamista ilman ennakkoon 

hahmottunutta käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. Havaintoihin sisältyy kuitenkin esi-

teoreettista päättelyä, kuten tässä tutkimuksessa käsitykset liikennesuunnittelua 

taustalla rakenteina ohjaavista tekijöistä ja niiden jäsentymisestä goffmanilaisiksi 

kehyksiksi. Nämä käsitykset ovat aineistolähtöiselle teorianmuodostukselle välttä-

mättömiä johtoajatuksia, joihin uudet tieteelliset löydöt perustuvat. Tässä mielessä 

teorianmuodostus ei siis ole puhdasta induktiivista päättelyä, vaan havaintojen koh-
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distamista esiteoreettisen päättelyn avulla tärkeiksi oletettuihin asioihin. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006) 

3.3 Tutkimusmenetelmän arviointi 

Tutkimusmenetelmään liittyvä peruskysymys on, kuinka luotettavan kuvan teksti-

analyysiin perustuva menetelmä antaa liikennesuunnittelusta ja sen merkityksestä 

yhdyskuntarakenteen hajautumisessa. Lähestymistapani perustuu laajaan aineis-

toon, joka käsittelee toisaalta kaupunkisuunnittelua ja sen tutkimusta, liikenne-

suunnittelun tutkimusta (siinä määrin kuin sitä ylipäänsä on) sekä kaupunki- ja 

liikennesuunnittelun historiaa, toisaalta liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun hallin-

non tuottamia dokumentteja. Jälkimmäisten osalta aineisto on kokonaisuutena 

hyvin yhdenmukainen siinä mielessä, että suunnitelmat ja niitä ohjaavat asiakirjat 

dokumentoivat täsmällisesti suunnittelun julkilausutut tavoitteet ja kuvaavat niiden 

sisällön. Vaikka suunnitelmadokumenttien luonteeseen kuuluu, että ne painottavat 

suunnitelman myönteisiä puolia ja vähättelevät kielteisiä, niiden sisältö on yhdys-

kuntarakenteen hajautumisen kannalta paljastava. Ne kertovat, millä tavoin kau-

punki ja sen rakenne, yhdyskuntarakenne, nousee esiin suunnitelmissa – tai usein 

jää nousematta, ja millainen ymmärrys suunnittelussa on yleisesti liikennejärjestel-

män, tieverkon ja yhdyskuntarakenteen välisistä suhteista. 

Tämän perusasetelman vuoksi en analysoi tässä tutkimuksessa yksittäisiä kau-

punkiseutujen tieverkkoon liittyviä suunnitelmia, vaan tuon esiin suunnitelmista tai 

erityisesti niitä ohjaavista dokumenteista esiin nousevia tekijöitä teoreettisia näkö-

kulmia tukevina esimerkkeinä. Tutkimuksen toteutusta esitellessäni totesinkin, että 

”tutkimukseni ei ole kuitenkaan tapaustutkimus sanan kaikkein tavanomaisimmassa 

merkityksessä. ’Tapaus’ on tässä yhteydessä rajattu kokonaisuus eli liikennesuunnit-

telu laajasti, mutta silti vain osittain tarkasteltuna.” Empiirinen aineisto muodostuu 

siten monipuolisesti liikennesuunnittelua valottavasta aineistosta. 

Totean tässä tutkimuksessa, että kaupunkisuunnittelun kokonaisteoriaa ei ole 

olemassa. Sen vuoksi kaupunkisuunnittelua (yhdyskuntasuunnittelua) käsittelevä 

kirjallisuusanalyysi perustuu laajaan ja ajallisesti monilta osin myös muuhun kuin 

aivan viimeaikaisimpaan aineistoon. Vanhempi aineisto myös osaltaan osoittaa, että 

kaupungin olemukseen ja sen muutokseen liittyvät ilmiöt olisivat olleet myös lii-

kennesuunnittelussa havaittavissa jo pitkään, jos niitä kohtaan olisi ollut riittävästi 

kiinnostusta. 
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Tekstianalyysi merkitsee aina valintoja, kun se liittyy teoreettiseen kirjallisuuteen. 

Lähtökohtanani on luvussa 1.4 kuvaamallani tavalla kriittinen tiedonintressi. Pyrin 

etsimään systemaattisesti niitä tekijöitä, jotka ohjaavat liikennesuunnittelua kaupun-

kiseuduilla tuloksiin, joita monet eivät pidä hyvinä, mutta jotka monet ovat silti 

valmiit hyväksymään. Suunnittelun sisäänrakennettu lähtökohta on päinvastainen: 

suunnittelu perustelee itse, miksi valittu ratkaisu on hyvä ja parempi kuin muut 

ratkaisut. Suunnittelun tehtäväksi ei ole nähty – ainakaan sen pitkään vakiintuneessa 

toimintamallissa – oman toimintansa kriittinen arviointi. Kriittinen suhtautuminen 

omaan toimintaan on erityisen vierasta liikennesuunnittelulle. Tämä näkökulma 

nousee vahvasti esiin aineistosta. Tavoitteiden tasolla toimintaperiaatteet vaikutta-

vat selkeiltä esimerkiksi juuri yhdyskuntarakenteen eheyttämisen osalta. Käytäntö-

jen tasolta puuttuu kuitenkin analyyttinen näkemys siitä, mitä eheyttäminen liiken-

nesuunnittelulta edellyttää. Liikennesuunnittelun näkökulma liikennejärjestelmän ja 

yhdyskuntarakenteen välisiin suhteisiin on toistuvasti se, että tarvitaan lisäymmär-

rystä maankäytön ratkaisujen liikenteellisistä vaikutuksista. On varmasti totta, että 

sitäkin tarvitaan, mutta liikennesuunnittelussa ei tule esiin, että tarvitaan myös ym-

märrystä liikenteen ratkaisujen yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvista vaikutuksista, 

liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutuksesta sekä aivan erityi-

sesti verkostokaupungin luonteesta. Toisaalta liikennesuunnittelun vakiintuneet 

käytännöt esimerkiksi yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arvioinnin menetelmi-

en osalta asettavat autoliikenteen nopeuden edelleen suunnittelun keskiöön. Tältä 

osin kriittinen oman toiminnan arviointi puuttuu liikennesuunnittelusta. 

Kriittiseen tiedonintressiin liittyy kysymys, onko tutkimukseen voinut vaikuttaa 

tutkimuksen tekijän esitutkimuksellinen näkemys liikennesuunnittelun kehyksistä. 

Tämä tutkimus – kuten niin monet väitöskirjat – on rakentunut pitkän ajan kulues-

sa ja vaeltanut erilaisia polkuja. Goffmanin kehysteoria tarjosi mahdollisuuden jä-

sentää liikennesuunnittelua ohjaavia metatekijöitä, kun tutkimuksen varhaisessa 

vaiheessa olivat ensin nousseet esiin ne tekijät, jotka asemoituivat vähitellen liiken-

nesuunnittelua ohjaaviksi kehyksiksi sekä yhdeksi liikennesuunnittelusta puuttuvak-

si kehykseksi. 

Habermasiin viitaten Aaltio-Marjosola (2002) esittää, että subjektiivisten mielipi-

teiden karsiminen tieteellisestä ajattelusta voi johtaa harhaan, sillä silloin menete-

tään objektiivisuuden mahdollisuus, joka saa voimansa juuri subjektiivisuudesta. 

Tämän tutkimuksen lähtökohdat perustuvat vahvasti kokemuksen tuottamaan nä-

kemykseen liikennesuunnittelusta. Tutkimusasetelmaa on määrittänyt käsitykseni 

yhdyskuntarakenteen hajautumisesta ongelmana, jonka syntyyn ja kehitykseen lii-
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kennesuunnittelu on osaltaan vahvasti vaikuttanut. Tältä osin tutkimuksen lähtö-

kohdat ovat siis sidoksissa henkilöhistoriaani. 

Miten muuten liikennesuunnittelua voisi tutkia teorian muodostamiseksi kau-

punkiseutujen liikenneverkon suunnittelun merkityksestä yhdyskuntarakenteen 

hajautumisessa? Olen edellä todennut, että hylkäsin esimerkkisuunnitelmien ana-

lysoinnin. Sen sijaan käytin suunnitelmia ja niitä ohjaavia dokumentteja teoriaa vah-

vistavina esimerkkeinä. Yhtenä varteenotettavana mahdollisuutena olisivat olleet 

liikennesuunnittelun asiantuntijoiden haastattelut. Hylkäsin ne perusteilla, jotka 

liittyvät Goffman (1974, 201) kuvamaan kehysten ulkopuoliseen aktiviteettiin (out-

of-frame activity): 

Ottaen huomioon sen runsaan tietyllä tavalla kehystetyn aktiviteetin, joka tuottaa 
huomion pääkohteen asianomaisille, on myös väistämätöntä, että samanaikaisesti ta-
pahtuu muunlaista aktiviteettia erillään virallisesti dominoivasta aktiviteetista. Sitä 
kohdellaan jonain erillisenä. Toisin sanoen osanottajat tuottavat aktiviteettia, joka on 
kehyksen ulkopuolista ja alisteista päätoiminnalle. 

Oma kokemukseni viittaa vahvasti siihen, että haastattelut eivät ole toimiva me-

netelmä tämänkaltaisessa kriittiseen tiedonintressiin perustuvassa suunnittelun tut-

kimuksessa ainakaan ainoana tutkimusmenetelmänä. Edellä esittämääni Goffmanin 

lainausta tulee tässä tapauksessa soveltaa niin, että haastatteluissa päätoiminta (se 

mikä kuva halutaan antaa toiminnasta) tulee esiin, mutta sille alisteinen muunlainen 

aktiviteetti (se miten todellisuudessa toimitaan) ei pääse esille. Sen vuoksi haastatte-

luilla on hyvin vaikea muodostaa analyyttista kuvaa suunnittelusta ja sen tuloksista. 

Kyse on siitä, että kriittinen tiedonintressi on vierasta suunnittelulle. Suunnittelua 

käsittelevä haastattelu voi tuottaa jonkinlaisen ideaalimallin suunnittelusta, mutta ei 

riittävää kuvaa suunnittelusta hyvine ja huonoine puolineen, vahvuuksineen ja 

heikkouksineen. 

Goffmanin kehysteoria antaisi mahdollisuuden muodostaa kehyksen liikenne-

suunnittelun "puheesta" ja tutkia, mitä kaikkea liikennesuunnittelussa tehdään tä-

män kehyksen ulkopuolella. Tämä olisi ollut toinen mahdollinen lähestymistapa 

tutkimuksen aiheeseen. Tutkimus olisi rakentunut toisin kuin nyt käsillä oleva tut-

kimus, esimerkiksi diskurssianalyysiin perustuvaksi tulkinnaksi toiminnan sisällöstä. 

Liikennesuunnittelu olisi kehystynyt toisin. On vaikea nähdä, että havainnot kau-

punkiseutujen tieverkon suunnittelun merkityksestä yhdyskuntarakenteen hajautu-

misessa ja suunnittelun itseymmärryksestä hajautumiseen johtavista syistä olisivat 

oleellisesti muuttuneet. 
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Osa 2:  Keskeiset käsitteet 
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4. Kaupunki, liikenne, liikennejärjestelmä ja 
liikennesuunnittelu 

4.1 Kaupunki 

4.1.1 Kaupunki, kaupungin representaatiot ja suunnittelu 

"Kaupunki: oman kuntansa muodostava, tiheään (suunnitelmallisesti) rakennettu, 
tav. suuri asutuskeskus." Kielitoimiston sanakirja (2006)10 

"Kunta voi käyttää nimitystä kaupunki, kun se katsoo täyttävänsä kaupunkimaiselle 
yhdyskunnalle asetettavat vaatimukset." Kuntalaki (365/1995), 5§ 2 mom.11 

Edellä olevat lainaukset kertovat siitä, kuinka suomalainen näkökulma kaupungin 

määrittelyyn on hallintokeskeinen. Näin on ollut siitä lähtien, kun kruunu alkoi 

keskiajalla myöntää kaupunkioikeuksia. Tämän tutkimuksen tarkoitusta ajatellen on 

kuitenkin selvää, että kaupungin määrittely ja tarkastelukulma ei voi perustua hal-

linnollisiin rajoihin. Usean kunnan muodostaman kaupunkiseudun hallinnointi ja 

sitä koskeva päätöksenteko on tämän tutkimuksen ytimessä, joten tarkastelukulman 

on oltava ylikunnallinen. Toisaalta määrittelyssä ei ole tärkeää, miten kaupunki alu-

eena täsmällisesti rajautuu. Tärkeää sen sijaan on se, minkälaisena seutuistunut kau-

punki ilmenee liikennesuunnittelussa, toisin sanoen minkälaisia ulottuvuuksia kau-

pungilla on tai sillä ymmärretään olevan sekä alueellisessa että muussa mielessä. 

Liikennesuunnittelun näkökulmasta kaupungin määrittelyssä nousee ensimmäi-

seksi esiin ajatus kaupungista fyysisenä ja tilallisena rakenteena. Kaupungilla on 

kuitenkin myös muita ulottuvuuksia, joilla on vähintäänkin yhteys, mutta myös 

merkityksiä kaupunki- ja liikennesuunnittelun kannalta: tällaisia ulottuvuuksia ovat 

ainakin kaupunki ekologisena systeeminä, kulttuurisena muotona, sosiospatiaalisena 

järjestelmänä ja kulutuksen tilallisena yksikkönä (Ilmonen 1998, 4). 

                                                   

 
10 Lähde: Kielitoimiston sanakirja. 1. osa A-K. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki 2006, 
482. 

11 Lähde: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365; viitattu 2.11.2013 
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”Kaupunki on suhteellisen suuri, tiheä ja pysyvä sosiaalisesti heterogeenisten ihmis-
ten muodostama asutus.” L. Wirth 1938 (Oswaldin & Baccinin 2003, 11 mukaan). 

”Kaupunki on yhteisön vallan ja kulttuurin maksimaalinen keskittymä.” L. Mumford 
193812. 

Nämä klassiset määritelmät kuvaavat kaupunkia toisaalta maantieteellisenä il-

mentymä, toisaalta yhteiskunnallisena ilmiönä. Lehtonen (2004, 101) onkin toden-

nut, että kaupunki ei ole pelkkiä järjestelmiä ja maan käyttötarkoituksia. 

Schulman (1990, 180–184) on lähestynyt kaupunkeja fyysisinä kokonaisuuksia, 

jotka ovat syntyneet tuotannollisissa prosesseissa ja joita tuotetaan kaupunkisuun-

nittelun ja -politiikan sosiaalisissa konstruktioissa. Hän jäsentää kaupungin alueelli-

sen ulottuvuuden seuraaviksi perustyypeiksi: 

1. Fyysisen todellisuuden mitattava, aktuaalinen esineellisyys 

2. Todellisuuden funktionaalinen, prosesseina ja vuorovaikutuksena ilmenevä 
luonne 

3. Kaupungin kokeminen ”elettynä järjestyksenä”; oleellista on subjektiivisesti 
koettu ja arvotettu semioottinen ympäristö 

Schulman pitää kaupungin neljäntenä alueellisena ulottuvuutena kaupungin ta-

loudellisia suhteita, joiden voi näkökulmasta riippuen katsoa sisältyvän em. kolmi-

jaon toiseen, kaupunkia prosesseina ja vuorovaikutuksena kuvaavaan perustyyppiin. 

Schulman liittää nämä kaupungin tilakäsityksiin ja suunnitteluun siten, että  

- esineellistä kaupunkia vastaa absoluuttinen tila ja operatiivinen suun-
nittelu, 

- funktionaalista kaupunkia vastaa strateginen suunnittelu ja 

- ”arvottavaa” (semioottista) kaupunkia vastaa normatiivinen suunnitte-
lu. 

Kaupunkiin liittyy tila, jota jaetaan suunnittelulla, ja jota kaupunkilaiset ja kau-

pungissa vierailevat käyttävät. Lefebvren (1991, 70–71, 84–85) käsittein tila on tuo-

te (product), ei työ (work). Tuote on mahdollista tuottaa yhä uudelleen sitä varioiden. 

Kaupunkisuunnittelulla ja osana sitä liikennesuunnittelulla on keskeinen asema 

kaupunkitilan tuottamisessa ja uudelleentuottamisessa. Tilaa ei tuotteena voi sen 

vuoksi käsitellä passiivisena taustana. Tila – johon myös kaupungin tieverkko liittyy 

hyvin vahvasti – yksilöidään aina suunnittelussa, ja tätä kautta on myös mahdollista 

nähdä tilan tuottamisesta johtuvat tai siihen liittyvät konfliktit, kamppailut tai risti-

riidat. Tilan tuottaminen on hallintaa, vaikuttamista siihen, millaisia tiloja kaupun-

                                                   

 
12 Lainauksen lähde: Kostof, S.: The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. 
Boston 1993, 37–41. 
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keihin muodostetaan. Siksi tilat, erityisesti kaupunkitilat, ovat poliittisten taistelui-

den kohteita. Taistelut konkretisoituvat intressiristiriidoissa kuntien sisällä ja kunti-

en kesken. Osallisina ovat eri toimijat, niin kiinteistönomistajat, yritykset, erilaiset 

järjestöt kuin asukkaatkin. 

Kaupungin representaatiot ja suunnittelu 

Lefebvre (1991, 33–39) jakaa yhteiskunnallisen tilan kolmeen käsitteelliseen kent-

tään, henkiseen, yhteiskunnalliseen ja fyysiseen tilaan (dialectique de triplicité, tilan 

kolminaisuuden trialektiikka). Näitä hän luonnehtii käsitteillä tilalliset käytännöt, 

tilan representaatiot ja representaation tilat13. Tilalliset käytännöt liittyvät arkielä-

mään: kyse on siitä, miten tila käsitetään jokapäiväisessä toiminnassa. Tilan rep-

resentaatiot ovat suunnittelijoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden tekemiä käsitteellistä-

misiä kaupunkitilasta: representaatiot edustavat tietoa ja ideologioita. Representaa-

tioiden tilat ovat välittömästi koettuja kaupunkitiloja, joihin liittyvät kuvat ja sym-

bolit, joita tuottavat ennen kaikkea taiteilijat, kirjailivat ja filosofit kuvatessaan kau-

punkitilaa.  

Olen koonnut taulukkoon 4 (seuraavalla sivulla) Healeyn (2007, 204–206) esit-

tämät määrittelyt Lefebvren tilakäsityksistä sekä Healeyn samassa yhteydessä esit-

tämät tulkinnat niistä. 

Taulukko 4.  Lefebvren tilakäsitykset ja Healeyn niistä esittämät tulkinnat. 

Lefebvren tilakäsitys Lefebvren määritelmä Healeyn tulkinta 

Havaittu tila 

(Spatiaaliset käytännöt) 

Päivittäiset rutiinit sekä vuoro-

vaikutus urbaanin realiteetin, 

reittien ja verkostojen kanssa 

Rutiininomainen materiaali-

nen yhteys ja kokemus 

olemisesta ja liikkumisesta 

kaupunkialueella 

Käsitteellinen tila 

(Tilan representaatiot) 

Tieteellisesti orientoituneiden 

ammattilaisten käsitykset (teo-

reetikot, suunnittelijat, urbanis-

tit, teknokraatit, insinöörit) 

Intellektuaaliset käsitykset 

urbaaneista alueista, tuotet-

tu analyyttisiin ja hallinnolli-

siin tarkoituksiin 

Eletty tila 

(Esittämisen tilat) 

Kokemuksellisuus, mielikuvat ja 

symbolit ilmaistuna symboleina 

ja merkkeinä 

Kulttuuriset ilmaisut paikois-

ta, niiden ominaisuuksista ja 

spatiaalisista merkityksistä 

                                                   

 
13 Käytän Villasen ja Ilmosen (2002, 38) esittämiä suomennoksia. 
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Leskinen (2004, 21) puolestaan kutsuu Lefebvren esittämää jakoa konkreettisek-

si tilaksi, metaforiseksi tilaksi ja mielikuvien tilaksi. Suunnittelun tutkimuksen kan-

nalta oleellista on, että suunnitelmien ja strategioiden tilat ja niistä puhuminen si-

joittuvat käsitteelliseen tilaan, tilan representaatioihin. Villasen ja Ilmosen (2002, 

39) tulkinnan mukaan tilan representaatiot edustavat vallan skeemoja tilasta ja tilan 

käsitteitä. 

Näin myös tämä tutkimus sijoittuu Lefebvren jaottelussa käsitteelliseen tilaan 

(tilan representaatioihin), jossa oleellisesta on ”tieteellisesti orientoituneiden am-

mattilaisten”, tässä tapauksessa insinööri- ja muun koulutuksen saaneiden liikenne-

suunnittelijoiden käsitykset tilasta. Tutkimus asemoituu täsmällisesti myös Healeyn 

tulkintaan jaottelusta: tarkoituksena on tutkia ”analyyttisiin ja hallinnollisiin tarkoi-

tuksiin tuotettuja intellektuaalisia käsityksiä urbaanista alueista”. 

Kun tilaa tuotetaan (vrt. Lefebvre edellä), sitä käsitteellistetään. Erityisesti tämä 

liittyy niihin toimijoihin, jotka suunnittelevat kaupunkitilaa. Näin suunnittelijat sa-

malla käyttävät (vaikutus)valtaansa muokatakseen urbaania materiaalista todellisuut-

ta, johon muiden on sopeuduttava. (Leskinen 2004, 36–38)  

Sandercock (2005, 161) on esittänyt vastaavan ajatuksen kuin Leskinen, mutta 

käänteisesti. Hän väittää, että tavat, joilla kaupunki nähdään ja ymmärretään, toisin 

sanoen käsitteellistetään, vaikuttavat väistämättömästi siihen, millä tavoin tilaa tuo-

tetaan. Tämä taas vaikuttaa siihen, millä tavoin tilaa käsitteellistetään. Sen vuoksi 

kaupunki edustaa sekä empiiristä todellisuutta että kuviteltua ympäristöä. Lähesty-

mistapa on selkeästi Lefebvren tilakäsityksen mukainen: suunnittelu tapahtuu käsit-

teellisen tilan tasolla. 

Kaupunkisuunnittelun suhde kaupunkiin määrittyy siis kaupungin kuvaamisen 

tavoissa, kaupungin representaatioissa. Ne eivät ole todellisuuden peilikuvia, vaan 

Lefebvren esittämällä tavalla tiettyä tarkoitusta, suunnittelua varten, tietoisesti tai 

tiedostamatta tietystä näkökulmasta tuotettuja kaupungin kuvauksia (esim. Häkli 

2004, 148–149). Näin tuotettu kuva kaupungista on yksi rajallinen todellisuus mo-

nien rajallisten ja usein lomittuvien todellisuuksien joukossa: kaupunki ei merkitse 

koskaan vain yhtä asiaa. 

Body-Gendrot ja Beauregard (1999, 4–5) esittävät, että kaupunkitutkimus on 

kohdentunut erityisesti kaupungin representaatioihin. Se puolestaan on merkinnyt 

yhdyskuntarakenteen asettumista erityisen kiinnostuksen kohteeksi. Heidän mu-

kaansa kiinnostus tilalliseen rakenteeseen ei ole johtunut pelkästään kaupungin 

fyysisen rakenteen pysyvyydestä ja näkyvyydestä, vaan myös siitä, että rakenteen 

taustalla olevat taloudelliset, kulttuuriset ja hallinnoinnin suhteet ilmentyvät kau-

punkirakenteessa. Body-Gendrot ja Beauregard (mt., 18) myös arvioivat, että hajau-
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tuneet käsitykset kaupungista ovat johtaneet aikaisempaa normatiivisempien kau-

punkirakenteen mallien eksplisiittiseen esiinnousuun. Body-Gendrot’n ja Beaure-

gardin näkemys on strukturalistinen siinä, että he korostavat taloudellisia, kulttuuri-

sia ja hallinnollisia suhteita kaupungin fyysisten rakenteiden taustalla. 

Suunnittelun tehtävää on kuvattu pyrkimykseksi luoda järjestystä kaupunkiin. 

Kaupunkisuunnittelija ja -tutkija Kevin Lynch (1960, 158) kuitenkin esittää näke-

myksen, että arvokas (valuable) kaupunki ei ole tiukasti järjestetty, vaan sellainen, 

jonka rakenne avautuu, mitä enemmän sitä kokee. Lynchin mukaan kaupungin 

järjestyksen tulisi olla ”avautumisen järjestystä” – rakenne, johon voi mennä yhä 

syvemmälle asioita yhdistellen. Myös tästä Lynchin esittämän näkemyksen tulokul-

masta on selvää, että jokainen kokee kaupungin eri tavoin, myös suunnittelija. Kun 

käsitykset kaupungista ovat hajautuneet, myös käsitykset kaupunkiin liittyvistä on-

gelmista hajautuvat. Yhden ongelma ei ole lainkaan ongelma jollekin toiselle. Kau-

punki on representaatio, käsitteellinen tila. 

Lynchiä seuraten Lapintie et al. (1994, 41) näkevät kaupunkisuunnittelun taustal-

la kysymyksen ”kasvavan urbaanin epäjärjestyksen muuttamisesta prosessiksi, jonka 

kanssa saattaa tulla toimeen”. Kaupunkiin kuuluvat ristiriitaiset tavoitteet, kaupun-

gin elementit ja kaupunkia muovaavat prosessit. Kuitenkin kaupunkisuunnittelu 

epäjärjestyksen välttämistä tai vähentämistä tavoittelevana toimintana lisää epäjär-

jestystä toisaalla. Suunnittelu ei yhteen kysymykseen tarttuvilla suunnitelmillaan voi 

hallita kaupunkia yhtenä prosessina, koska kaupunki ei ole yksi prosessi. Kaupunki 

on yhtä aikaa monta asiaa ja eri asioita sen asukkaille ja toimijoille. 

Myös kaupunkiin liittyvät keskeiset käsitteet ovat hämärtyneet. Kaupunki, esi-

kaupunki, lähiö tai maaseutu ei enää liity yksiselitteisesti johonkin fyysiseen sijain-

tiin: telekommunikaation kehityksen myötä on mahdollista olla ”lähellä”, vaikka 

fyysisen etäisyyden mielessä olisikin ”kaukana”. Vastaavasti kuin modernistisen 

suunnittelun perusteet ovat haihtuneet ja korvautuneet kilpailevilla epistemologioil-

la, moninaiset urbaanit rationaliteetit kilpailevat tyhjentyneestä tilasta. Edes vakiin-

tuneina pidetyt kaupungin kuvaukset eivät sisällä vain yhtä kaupungin kuvausta. 

Esimerkiksi toimittaja ja kaupunkitutkija Joel Garreau on jakanut reunakaupunkinsa 

(Edge City) kolmeen tyyppiin: reuna-alueisiin, jotka vähitellen ovat sulautuneet laaje-

nevaan kaupunkirakenteeseen, ”perinteisiin” reunakaupunkeihin moottoriteiden 

risteysten tuntumassa sekä kokonaan uusiin, irrallaan kaupunkirakenteesta oleviin 

alueisiin. (Flusty & Dear 1999, 26–30) 
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4.1.2 Tulkintojen merkitykset liikennesuunnittelun kannalta 

Ilmonen (1998, 4) on todennut, että kaupunkitutkimuksen historiasta on turha etsiä 

yhteisesti hyväksyttyä kaupungin määritelmää. Kaupungilla ei myöskään ole ole-

massa tiettyä yksittäistä ominaisuutta, joka tekisi kaupungista kaupungin. Liikenne-

suunnittelun näkökulmasta pyrkimyksessä kaupungin määrittelemiseksi nousee 

ensimmäiseksi esiin ajatus kaupungista fyysisenä ja tilallisena rakenteena, mutta 

kaupungilla on kuitenkin myös muita ulottuvuuksia. Viittasin Schulmanin kolmija-

koon kaupungin alueellisen ulottuvuuden perustyypeistä, (1) kaupunkiin fyysisenä 

ja aktuaalisena esineellisyytenä, (2) kaupunkiin prosesseina ja vuorovaikutuksena 

ilmentyvänä todellisuutena sekä (3) kaupunkiin subjektiivisesti koettuna ja arvotet-

tuna ympäristönä. Tila ei ole toiminnan taustalla oleva vakio, vaan tiloja koettuna 

tilallisuutena on monenlaisia. Kaupunki on läsnä sen asukkaiden elämässä fyysisenä 

rakenteena mutta myös yhteiskunnallisena tosiasiana, joka määrittelee yksilön toi-

mintaa ja suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Kaupunki merkitsee eri asioita eri 

ihmisille. 

Liikennesuunnittelun tutkimuksen kannalta pidän oleellisena toisaalta Lefebvren 

näkemystä kaupungista tuotteena, joka voidaan tuottaa aina uudelleen sitä muun-

nellen. Tässä uudelleentuottamisessa, joka tekee samalla kaupungista prosessin, on 

suunnittelulla keskeinen asema. Toisaalta myös Lefebvreen viitaten on tärkeää ha-

vaita suunnittelussa ilmenevä kaupunkitilan luonne käsitteellisenä tilana, tilan rep-

resentaationa. Kuten Sandercock on esittänyt, tavat, joilla kaupunki nähdään ja 

ymmärretään, siis käsitteellistetään, vaikuttavat siihen, miten tilaa tuotetaan suunnit-

telussa. Nämä käsitteelliset tilat ovat tietystä näkökulmasta suunnittelua varten tie-

toisesti tai tiedostamatta tuotettuja kaupungin kuvauksia, jotka ovat yksi todellisuus 

rajallisten ja lomittuvien todellisuuksien joukossa. Myös liikennesuunnittelun kan-

nalta on merkittävää, että tavat, joilla kaupunki käsitteellistetään, vaikuttavat siihen, 

millä tavoin tilaa tuotetaan. 

Merkittävää liikennesuunnittelun kannalta on myös se, että kaupunki on toimiva 

kokonaisuus, jossa kaikki on suhteessa kaikkeen muuhun. Näin ihmisten, tavaroi-

den ja informaation liikkuminen tapahtuu suhteellisessa tilassa. Tila on yhteiskun-

nallinen rakenne, mutta yhteiskunnallisten rakenteet eivät määrää yksin tilan raken-

tumista, vaan yhteiskunnalliset prosessit ja tilan rakentuminen ohjaavat toisiaan 

vuorovaikutuksessa. 

Tutkimuksen kolmannessa osassa luvuissa 6-8 käsittelen liikennesuunnittelua 

ohjaavia kehyksiä eli suunnittelun taustalla olevia rakenteita, joiden pohjalta kau-

punkia käsitteellistetään liikennesuunnittelussa. Ennen tutkimuksen päätelmien 
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esittämistä käsittelen liikennesuunnittelusta puuttuvan kehyksen yhteydessä luvussa 

9, millä tavoin käsitykset kaupungista ovat konkretisoituneet sellaisiksi kaupungin 

kuvaamisen tavoiksi, kaupungin representaatioiksi, joiden myös tulisi esiintyä lii-

kennesuunnittelua ohjaavina rakenteina. Erityisen huomion kohteena ovat liikenne-

järjestelmän merkitystä konkretisoivina lähestymistapoina Castellsin käsitys kau-

pungista tila-aikajärjestelmänä sekä Dupuyn verkostourbanismi. 

4.2 Liikenne ja liikennejärjestelmä 

4.2.1 Liikenne käsitteenä 

Suomen kielessä liikenteellä on käsitteenä kaksi eri merkitystä. Liikenne on toisaalta 

henkilöiden ja tavaroiden kuljetusta paikasta toiseen, toisaalta kulkuneuvojen ja 

jalankulkijoiden liikkumista kulkuväylällä. Esimerkiksi ruotsin, saksan ja englannin 

kielissä näille eri käsitteille on omat sanansa, ruotsissa transport ja trafik, saksassa 

Transport ja Verkehr, englannissa transport ja traffic.  

Lähellä liikenteen käsitettä toimintana on logistiikka, joka on ”materiaalivirtojen, 

rahavirtojen ja tietovirtojen hallintaa tehokkaalla tavalla. Logistiikka-termiä käyte-

tään yleisesti puhuttaessa tavaroiden kuljetuksesta ja varastoinnista, ja nämä ovatkin 

usein näkyvin osa organisaatioiden logistisia toimintoja.”14 Logistiikka liittyy siis 

materiaalivirtoihin, mutta logistiikassa ei ole kyse vain tavaran siirtämisestä, vaan 

myös aineettomista virroista, rahasta ja informaatiosta. Toisaalta logistiikkaa ei 

yleensä yhdistetä ihmisten liikkumiseen. 

Kun Viren (2005, 52) kuvailee, että ”liikenne on rationaalista tarvetta kuljettaa 

tavaroita kuluttajille, raaka-aineita tehtaalle, kirjeitä rakastetulle tai tarvetta mennä 

töihin, ostoksille, harrastuksiin”, hän viittaa liikenteen transport-merkitykseen. Kun 

suunnitelmaraportissa todetaan, että ”liikenteen sujuvuus, matka-ajan ennustetta-

vuus ja liikenneturvallisuus heikkenevät tulevaisuudessa liikennemäärien kasvaessa” 

(Tiehallinto 2009b, 22), kyse on liikenteen trafik/Verkehr/traffic -merkityksestä, 

kulkuneuvojen liikkumisesta kulkuväylällä. 

Samaan kokonaisuuteen liittyy vielä kolmas englannin kielen käsite, transportation. 

Vaikka sanalla on englannin kielessä useita merkityksiä, sillä on liikennesuunnitte-

                                                   

 
14 www.tse.fi/FI/yksikot/laitoksetjaaineet/log/Pages/default.aspx; viitattu 26.8.2012. Turun yliopis-
ton logistiikan yksikkö. 
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luun liittyen suomen kielessä myös liikennejärjestelmää tarkoittava merkitys. Palaan 

liikenteen käsitteen pohjalle rakentuvaan liikennejärjestelmän käsitteeseen lähem-

min luvussa 4.2.2. 

Liikenteen käsitteen erilaiset merkitykset eivät ole kiinnostavia vain etymologi-

sesta näkökulmasta. Liikennesuunnittelu määrittelee omalla toiminnallaan, miten se 

tarkastelee liikennettä. Ongelmanmäärittelyn, suunnittelun tavoitteiden ja suunnitte-

lun sisällön kannalta on oleellista, onko suunnittelun kohteena kulkuneuvojen liik-

kuminen kulkuväylällä (traffic) vai ihmisten liikkuminen ja tavaroiden kuljetus pai-

kasta toiseen (transport) tai tilanteet, joissa nämä molemmat näkökulmat ovat esillä 

eri tavoin keskenään painottuen.  

Liikennesuunnittelun käsikirja Liikenne ja väylät I (Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto RIL 2005, 15–18) lähtee liikkeelle kysymyksestä, mistä liikenne syntyy. Käsi-

kirjan mukaan ”liikenteen, liikkumisen ja kuljetusten katsotaan johtuvan tarpeesta 

kuljettaa raaka-ainetta tehtaalle, tavaraa kuluttajille, toimittaa asioita toisessa paikas-

sa kuin asuu jne. Liikennettä voidaan teoreettisesti mallintaa lähtemällä olettamuk-

sesta, että ihminen liikkumisen valinnoissaan ja yritykset kuljetusten valinnoissaan 

toimivat rationaalisesti hyötynsä maksimoiden.” Tässä kuvauksessa esiintyvät lii-

kenteen molemmat merkitykset ensin rinnakkain, jos ajatellaan, että kirjoittaja on 

tarkoittanut liikenteellä sanan traffic-merkitystä. Toisaalta jälkimmäisessä lauseessa 

viitataan suoraan liikenteen mallintamiseen, jonka perinteisenä lähestymistapana on 

liikennesuunnittelussa ollut ja on edelleen käyttäytymisen tai toiminnan havainnoin-

ti liikennetutkimuksilla ja niihin perustuvat ajoneuvoliikenteen tai tapauskohtaisesti 

myös joukkoliikenteen ennusteet (esim. RIL 2005, 211–267). Liikenne-ennusteissa 

liikenne on siis kulkuneuvojen liikkumista kulkuväylillä. 

Herman Knoflacher (2009, 176–177), taitavana kärjistäjänäkin tunnettu Wienin 

teknillisen yliopiston liikennetekniikan emeritusprofessori, väittää, että liikenteellä 

(Verkehr) tarkoitetaan saksalaisella kielialueella vain ja ainoastaan henkilöautoliiken-

nettä. Hänen mukaansa tämä käsitereduktio on levinnyt liikennesuunnittelun am-

mattilaisten maailmasta yhteiskuntaan ja mediaan. Knoflacher pitää tätä merkittä-

vänä indikaationa siitä, kuinka henkilöautolla on ollut syvällisiä vaikutuksia yhteis-

kuntaan. Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, vanhusten, lasten ja liikuntaesteisten liik-

kumiseen liittyvät kysymykset ja ongelmat eivät ole koskaan muodostaneet ”liiken-

neongelmaa”. Pikemminkin näiden ryhmien liikkumista on tarkasteltu Knoflacherin 

mukaan eräänlaisena itse aiheutettuna kohtalona. 

Konkreettisesti kysymys liikenteen käsitteen sisällöstä suunnittelussa kiertyy lii-

kenteen palvelutason määrittelytavan ympärille. Liikennesuunnittelun ”käsitereduk-

tion” mukainen tarkastelutapa ilmenee esimerkiksi valtatien 3 Ylöjärven ja Hä-
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meenkyrön välisen osuuden parantamisen vaikutuksia käsittelevässä ympäristövai-

kutusten arviointiselostuksessa (kuva 1). 

”Liikenteen palvelutaso” kuvaa tässä yhteydessä yksiselitteisesti autoliikenteen 

sujuvuutta ns. palvelutasoluokkien perusteella. Palvelutasoluokat (kuva 3: A-F) 

puolestaan kuvaavat, kuinka tasaisena ja häiriöttömänä autojen nopeustaso säilyy 

autoliikenteen ollessa kaikkein vilkkaimmillaan. Palvelutasolla on tässä mielessä 

vain vähän tekemistä sen kanssa, miten tähän väyläosuudella tapahtuvat matkat ja 

kuljetukset toteutuvat, ja miten parannettu väylä esimerkiksi saattaa estää muiden 

kuin autoa käyttävien liikkumista. 

 

Kuva 1.  Liikenteen palvelutason kuvaus; esimerkkinä valtatien 3 parantaminen Ylöjärven ja 
Hämeenkyrön välillä (Tiehallinto 2009b, 23). 

Liikenteen palvelutasoa on käsitelty 2000-luvulla ja erityisesti vuoden 2010 jäl-

keen laajasti valtion liikennehallinnossa. Tiehallinto teki vuonna 2003 esiselvityksen 

palvelutason määrittelystä (Nevala et al. 2003) ja vuonna 2007 selvityksen palvelu-

tason eurooppalaisista määrittelyistä (Ojala et al. 2007). Näissä selvityksissä palvelu-

tasoa lähestyttiin ahtaasti ajoneuvojen liikkumisen ulottuvuutena. 

Vuonna 2010 toimintansa aloittaneessa Liikennevirastossa on kiinnitetty run-

saasti huomiota palvelutason määrittelyyn siten, että määrittely kuvaisi liikkumisen 

ja kuljetusten tilaa kokonaisuutena, eikä vain autoliikenteen sujuvuutta. Virastossa 

on ollut käynnissä strateginen hanke Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso, jonka yhte-

nä tuloksena on liikkumisen ja kuljetusten palvelutasotekijöiden määrittely. Palvelu-
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tasotekijöiden tunnistamisessa on siirrytty autoliikenteen ominaisuuksista matkojen 

ja kuljetusten ominaisuuksiin (kuva 215). 

 

 
 

Kuva 2.   Matkojen ja kuljetusten keskeiset palvelutasotekijät Liikenneviraston mukaan (Iikkanen et 
al. 2012, etukansi). 

Tapa, jolla palvelutason määrittely aikanaan konkretisoituu, määrittelee myös 

sen, miten liikenteen määrittely mahdollisesti muuttuu liikennesuunnittelussa. Lii-

kenneviraston uusissa määrittelyissä liikenne on alkanut irrottautua käsitteen traffic-

sisältöön rajautuneesta tulkinnasta. Tästä huolimatta esimerkiksi liikennehankkei-

den yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arvioinnissa käsitteen tulkinta kiinnittyy 

edelleen selkeästi vanhaan ajoneuvojen liikkumisen merkitykseen (ks. luku 7.4). 

4.2.2 Liikennejärjestelmä 

Liikennevirasto määrittelee liikennejärjestelmän verbaalisti ja kuvana (kuva 3) seu-

raavasti: 

Liikennejärjestelmä muodostuu liikenteen infrastruktuurista ja sitä käyttä-
västä henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä niitä ohjaavista järjestelmistä. Lii-
kenne syntyy ihmisten ja elinkeinoelämän toiminnasta, minkä vuoksi maan-
käytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun pitää kulkea yhtä jalkaa.16 

                                                   

 
15 Palvelutasotekijöiden jäsennystä on kehitetty edelleen kuvan 2 pohjalta myöhemmissä Liikennevi-
raston selvityksissä. 

16 http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/liikennejarjestelma; sivu päivitetty 
10.8.2012. 
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Kuva 3.  Liikennejärjestelmän määrittely Liikenneviraston mukaan. 

Tehtävistään liikennejärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä Liikennevirasto 

kertoo, että 

Liikenneviraston tehtävänä on kehittää kaikista liikennemuodoista yhtenäi-
nen ja toimiva järjestelmä, jossa korostuvat liikennemuotojen väliset syner-
giat ja tehokkuus. 

Tässä määrittelyssä kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelu asettuu kokonaisuu-

teen, johon kuuluvat myös henkilöliikenteen palvelut (joita tuottavat kunnat, kun-

tayhtymät ja kuljetusyritykset) sekä maankäyttö ja aluerakenne (jonka suunnittelusta 

maankäytön osalta vastaavat kunnat ja maakunnan liitot, aluekehityksen osalta 

maakunnan liitot ja valtio), ja jonka tarkoitus on olla Liikenneviraston sanoin ”yh-

tenäinen ja toimiva järjestelmä”. 

Tieverkon suunnittelua välittömästi ohjaavina lakeina maantielaki (2006/503) 

määrittää maanteitä koskevan suunnittelujärjestelmän ja maankäyttö- ja rakennusla-

ki maankäytön suunnittelua ohjaavan kaavajärjestelmän, jossa määritetään tilavara-

ukset myös liikenneväylille. 

Maantielaissa (2006/503) todetaan, että maantiet ovat osa liikennejärjestelmää. 

Lain 17 § määrittää, että tien suunnittelun tulee tarpeen mukaan perustua liikenne-

järjestelmän kehittämistä koskevaan suunnitteluun. Erityisen mielenkiintoinen on 

sille suunnittelussa annettavan painoarvon kannalta lain 13 §, jonka mukaan uusi 

maantie tehdään, jos olemassa oleva maantieverkko ei täytä enää yleisen liikenteen 

tai maankäytön tarpeita eikä tien parantamisella tai muutoin liikennejärjestelmää kehit-
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tämällä voida tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä tarpeita taikka poistaa tai riittä-

västi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja. Pykälän lopussa esiintyvä ”liikenne” 

viittaa selvästi ajoneuvoliikenteeseen, siis sanan traffic-merkitykseen, koska ”liiken-

teestä” aiheutuvat haitat ovat ajoneuvojen aiheuttamia haittoja. Sen sijaan pykälässä 

aikaisemmin esiintyvä määrittely uuden maantien tekemisen tarpeesta (”jos … 

maantieverkko ei täytä enää yleisen liikenteen … tarpeita”) on tulkinnaltaan hieman 

epäselvempi: se voisi viitata myös sanan transport-merkitykseen, mutta toisaalta il-

maisu ”yleinen liikenne” kytkee sanan traffic-merkitykseen. Hallituksen esityksen 

(HE 17/2004) mukaan ”yleiselle liikenteelle on tunnusomaista liikennettä harjoitta-

van henkilöpiirin laajuus ja rajoittamattomuus. Vaikka yleistä liikennettä voidaankin 

rajoittaa tekemällä vain tietynlainen liikenne sallituksi, täytyy sallittu liikenne olla 

mahdollista jokaiselle eikä vain jollekin rajoitetulle henkilöpiirille.” Tässäkin yhtey-

dessä siis ”liikenteen tarpeet” ovat suoraan sidoksissa ajoneuvojen liikkumiseen. 

Yleisperustelujen tasolla hallituksen esitys (mt.) asemoi maanteiden suunnittelun 

liikennejärjestelmän kokonaisuuteen:  

Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa pitkän aikavälin yhdyskuntasuun-
nittelua. Laajimmillaan se on kaikkien liikennemuotojen samanaikaista 
suunnittelua, jossa tieliikenne on yksi osa-alue. Liikennejärjestelmän suun-
nittelun tuloksena syntyy liikennepoliittisia päämääriä ja tavoitteita, jotka 
koskevat liikennetarvetta ja liikennemuotojen työnjakoa, tavoitteellisia lii-
kenneverkkoja, toteuttamisstrategioita ja vaikutusarvioita. Järjestelmäsuun-
nittelun tulokset ovat tien suunnittelussa erilaisten ohjelmien ja hankekoh-
taisen suunnittelun lähtökohtana. 

Vuonna 2005 julkaistussa liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä Liikenne-

järjestelmäosaamisen kehittäminen liikennejärjestelmä määriteltiin seuraavasti (liikenne- 

ja viestintäministeriö 2005a, 9): 

Liikennejärjestelmä on käsitteenä hyvin laaja kattaen kaiken liikkumisen, lii-
kenteen, väylät ja terminaalit. Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö kytkeyty-
vät liikennejärjestelmään saumattomasti muodostaen koko liikennejärjes-
telmän olemassaolon ja toimivuuden perustan: yhdyskuntarakenne vaikut-
taa liikennejärjestelmän ominaisuuksiin ja päinvastoin. 

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä Liikennejärjestelmän tilan kuvaus lii-

kennejärjestelmän sisältöä ei problematisoida. Selvitykseen (LVM 2010a, 25–65) 

sisältyvässä ehdotuksessa liikennejärjestelmän tilan seurannan tavoista käytetään 

kuitenkin jäsentelyä, johon sisältyy toimintaympäristön, liikenteen ulkoisvaikutusten 

(liikenneturvallisuus, ympäristövaikutukset) sekä taloudellisuuden ja tehokkuuden 

ohella keskeisinä tekijöinä liikkujien ja elinkeinoelämän näkökulmat (henkilöliiken-

ne; logistiikka ja kuljetukset) ja liikennejärjestelmänäkökulma. Kiteytettynä liikenne-
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järjestelmän tilan kuvaukseen sisältyy siis liikennejärjestelmänäkökulma ja joukko 

muita näkökulmia. 

Mikä sitten on tämä liikennejärjestelmänäkökulma? Siinä käsitellään ”motorisoi-

dun henkilöliikenteen”17 kulkutapajakaumaa, kulkutapojen käyttöosuuksia kotimaan 

matkoilla, tavaraliikenteen kuljetusmuotojakaumaa, työmatkojen pituutta ja au-

tonomistusta aluetyypeittäin, henkilöliikenteen18 suoritteen muutosta suhteessa 

bruttokansantuotteeseen muutokseen sekä vastaavasti tavaraliikenteen suoritetta 

suhteessa bruttokansantuotteeseen (mt., 43–47). 

Kun näitä tekijöitä verrataan liikkujien ja elinkeinoelämän näkökulmaan sisälty-

viin tekijöihin (mt., 29–42), liikennejärjestelmänäkökulma ei hahmotu edellä kuvat-

tujen liikennejärjestelmän määrittelyjen kautta. Kyse on tässäkin yksittäisistä, henki-

löliikenteestä sekä logistiikasta ja kuljetuksista heikosti erottuvista tekijöistä.  

Liikennejärjestelmän käsitteen suhteellisen selkeästä määrittelystä huolimatta kä-

sitteen haltuunotto suunnittelussa on erittäin vaikeaa. Liikennejärjestelmä koostuu 

niin monista osajärjestelmistä ja osista, että suunnittelun taustalla vaikuttava ratio-

nalistinen lähestymistapa ajaa helposti mitattavien ja seurattavien indikaattoreiden 

käyttöön, vaikka indikaattoreiden yhteys liikennejärjestelmän tavoitteisiin, toimi-

vuuteen ja palvelutasoon sekä erityisesti tässä kokonaisuudessa tapahtuvien palvelu-

tasomuutosten merkittävyyden arviointiin voi olla kyseenalainen. 

Toisen tärkeän näkökulman palvelutason kuvaamiseen muodostaa palvelutasoa 

kuvaavien indikaattoreiden suhde liikennejärjestelmän toimivuuden ja kehittämisen 

tavoitteisiin. Esimerkkinä tähän liittyvästä problematiikasta voidaan ottaa esiin mat-

kojen nopeuden ja suoritteen käyttö palvelutason indikaattorina (mt., 29–30). Jul-

kaisussa todetaan kuuden vuoden välein tehtävien valtakunnallisten henkilöliiken-

netutkimusten perusteella, että suomalaisten tekemien matkojen keskinopeus ja 

keskimääräinen matkasuorite ovat kasvaneet jatkuvasti. Samalla matkojen lukumää-

rä on pysynyt ennallaan, joten matkat ovat sekä pidentyneet että nopeutuneet. Joh-

topäätöksenä tästä julkaisussa todetaan, että päivittäisten matkojen keskinopeuden 

kasvu indikoi liikennejärjestelmän palvelutason jatkuvaa kehittymistä. Samassa yh-

teydessä tuodaan esiin, että ”yleisesti” tavoitellaan liikkumisen ja eritoten työmatko-

jen sujuvuutta, vaikka matkojen palvelutasolle ei olekaan asetettu täsmällisiä tavoit-

teita. Toisaalta todetaan, että ”kehitys voidaan yhdistää liikenteen ja maankäytön 

                                                   

 
17   Ilmaisua ”motorisoitu henkilöliikenne” on käytetty sen vuoksi, että aikaisemmin oli tavanomaista 
käsitellä henkilöliikennettä vain moottoriajoneuvoilla tapahtuvana liikkumisena. Myös jalankulku ja 
polkupyöräily ovat henkilöliikennettä. 

18 Tässä henkilöliikenteellä tarkoitetaan ”motorisoitua henkilöliikennettä”. 
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kehityksen vuorovaikutukseen: maankäyttö pidentää hajautuessaan matkoja mutta 

samalla siirtää ne nopeammille yhteyksille. Toisaalta liikenneyhteyksien nopeutta-

minen luo edellytyksiä pidemmille matkoille.”  

Selitys on liikenteen ja maankäytön suhteen osalta puutteellinen. Kun julkaisussa 

todetaan, että ”liikenneyhteyksien nopeuttaminen luo edellytyksiä pidemmille mat-

koille”, pitäisi myös todeta, että liikenneyhteyksien, erityisesti tieverkon, nopeutta-

minen luo edellytyksiä myös yhdyskuntarakenteen hajautumiselle, jonka seurausta 

pidemmät matkat osittain ovat. (Pidemmät matkat johtuvat myös siitä, että matkoja 

tehdään lisääntyneen liikkuvuuden mahdollistamissa puitteissa oman valinnan poh-

jalta entistä kauempana sijaitseviin kohteisiin.) Tämä liittyy välittömästi yhdyskunta-

rakenteen ja liikennejärjestelmän väliseen suhteeseen ja täsmällisemmin tieverkon 

merkitykseen yhdyskuntarakenteen hajautumisessa (ks. luku 5). Näin päädytään 

ristiriitaiseen asetelmaan, jossa matkojen nopeutuminen ei olekaan yksin liikenne-

järjestelmän palvelutason myönteistä kehitystä, vaan samanaikaisesti myös liikenne-

järjestelmän kielteisiä vaikutuksia kuvaava indikaattori. 

 

Miten liikennejärjestelmän palvelutasomäärittely liittyy ”liikenteen”  

määrittelyyn? 

Liikenne- ja viestintäministeriö tunnistaa rajoitukset palvelutason määrittelyssä ja 

seurannassa. Koko liikennejärjestelmän kattavan tilan kuvauksen (liikenne- ja vies-

tintäministeriö 2010a, 66–67) päätelmissä ja suosituksissa todetaan, että ”raportti 

on laaja mutta pinnallinen olemassa olevia tietoja ja aineistoja soveltava asiantunti-

jatyö. Liikennepolitiikan tavoitteita ja niiden mittareita taustoineen olisi jatkossa 

perusteltua lähestyä myös tieteellisesti pohtien, mitä Suomessa ei juuri ole tehty.” 

Lisäksi julkaisussa todetaan, että ”liikennehallinnon tutkimus- ja kehittämistoimin-

nassa kiinnitetään yleisesti huomio siihen, että eri aihepiirien tutkimuksissa ja selvi-

tyksissä pyritään löytämään asiaa hyvin kuvaavia ja seurattavia mittareita. Erityisesti 

tulisi tuottaa lisää tietoa sekä mittareita seurata kehitystä seuraavissa asioissa: mat-

kaketjujen palvelutaso, kansalaisten tyytyväisyys matkoihin/liikennejärjestelmään 

kokonaisuutena, alueiden saavutettavuus, joukkoliikenteen ja liikennetiedon palve-

lutaso, liikenteen vaikutus meluun ja ilman laatuun, liikennejärjestelmän tehok-

kuus.”  

Kaikkein keskeisimmin mittareiden määrittelyä ohjaavana tekijänä on ollut läh-

tökohta, jonka mukaan liikennejärjestelmän tilan kuvausta varten ”kiinnostavat 

asiat tulee määritellä sellaiselle tasolle, jota voidaan mitata tavalla tai toisella” (mt., 

7). Sitä, millä tavoin ”kiinnostavat asiat” määrittyvät, ei käsitellä. 
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Liikkumisen palvelutasoa kuvaavien indikaattorien määrittelyssä on oleellista 

myös se, mitä niissä ei käsitellä. Indikaattorit eivät käsittele muun muassa liikenne-

palvelujen saatavuutta alueittain ja/tai väestöryhmittäin, autottoman väestön liik-

kumista ja liikkumismahdollisuutta, jalankulun ja pyöräilyn palvelutasoa tai joukko-

liikenteen palvelutasoa (kokonaisuutena). Liikkumista koskevat indikaattorit on 

määritelty siten, että ne kuvaavat pääsääntöisesti viime kädessä autojen liikkumista 

liikenneverkoilla. Näin tässäkin liikenne- ja viestintäministeriön määrittelyssä lii-

kenne on saanut traffic-sisällön, ja transport-sisältö on vastaavasti jäänyt vähäiseksi tai 

kokonaan puuttumaan. Tähän näkökulmien eroon ei määrittelyissä ole kiinnitetty 

huomiota enempää, kuin mitä välittyy implisiittisesti tiedon ja mittareiden kehittä-

mistarpeista. 

4.3 Liikennesuunnittelu 

4.3.1 Liikennesuunnittelun tehtävät 

Liikennetekniikan (silloinen) professori Matti Pursula (1999, 64–65) on esittänyt 

seuraavan liikennesuunnittelun määrittelyn:  

Suunnittelu on yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna päätöksenteon valmiste-
lua, jossa tavoitteena on löytää havaittuun ongelmaan annetut reunaehdot ja asetetut 
tavoitteet täyttävä tehokas, tasapuolinen ja taloudellinen ratkaisu. Tästä näkökulmas-
ta katsottuna liikennesuunnittelu on liikennepalvelujen tarpeen arviointiin ja tyydyt-
tämiseen tähtäävää suunnittelua. 

Pursulan määrittely kuvaa suunnittelun luonnetta. Sisällöllisesti liikennesuunnit-

telu on sekä liikenteen suunnittelua ja hallintaa, liikennepalvelujen suunnittelua että 

osa yhdyskuntasuunnittelua. Liikennesuunnittelu ei ole varsinaisesti liikkumisen ja 

kuljetusten suunnittelua (jota edustaa logistiikka). Sen sijaan liikennesuunnittelussa 

on parin viime vuosikymmenen aikana noussut esiin liikkumisen hallinta (mobility 

management), jota voidaan luonnehtia liikkumiseen vaikuttavien tekijöiden suunnitte-

luksi. Liikennesuunnittelu on toimintana ja ammattina lähtenyt liikkeelle autoliiken-

teen hallinnasta amerikkalaisissa kaupungeissa, joissa ruuhkautumisen haitat alkoi-

vat olla näkyviä 1920-luvulla. 

Kaupunkien liikennesuunnittelu on kaikilta osin yhdyskuntasuunnittelua, jos yh-

dyskuntasuunnittelulla tarkoitetaan laajasti kaikkea yhdyskunnan toimintoihin koh-

distuvaa suunnittelua, ei vain maankäytön suunnittelua.  Taylor (1998, 167–168) 

määrittelee yhdyskuntasuunnittelun yhteiskunnalliseksi toiminnaksi, joka on puut-
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tumista maailmaan sen suojelemiseksi tai muuttamiseksi, siis maailman tekemiseksi 

joksikin muuksi kuin mitä se olisi ilman suunnittelua. Yhdyskuntasuunnittelu sisäl-

tää myös valintoja sen suhteen, mitä on parasta tehdä. Suunnittelussa on kyse arvo-

valinnoista sen suhteen, minkälaista ympäristöä (laajasti tulkiten) halutaan suojella 

tai luoda. 

Liikennesuunnittelua voi luonnehtia sekä osaksi maankäytön suunnittelua (väyli-

en suunnitteluun perustuvat aluevaraukset), osaksi kaupunkiympäristön suunnitte-

lua (kaavoituksessa väylille varatun tilan suunnittelu), liikenteen ohjauksen suunnit-

teluksi että liikennepalvelujen suunnitteluksi. Väylien aluevarausten määrittely ja 

väylän suunnittelu tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain ja maantielain periaattei-

den mukaisesti, mutta kaupunkiliikenteen suunnittelujärjestelmään kuuluu myös 

muita laissa tarkemmin määrittelemättömiä elementtejä, esimerkiksi liikennejärjes-

telmäsuunnittelu. 

Uusien – ainakin kaupunkien pitkässä historiassa uusien – teknologioiden, en-

nen kaikkea henkilöauton, mahdollistama valtavasti lisääntynyt liikkuvuus on muut-

tanut merkittävästi sitä, mitä kaupunki on, ja kenen ehdoilla se rakentuu tai ”kehit-

tyy”. Liikennesuunnittelu henkilöautoliikenteen hallinnasta lähteenä toimintana on 

yksi modernin ja edelleen myös jälkimodernin merkittäviä kaupunkia määrittäviä ja 

muokkaavia toimintoja. 

 

Liikennesuunnittelu hallinnon toimintana 

Liikennesuunnittelu on toimintaa, jota tehdään monella tasolla ja useissa eri organi-

saatioissa. Liikennesuunnittelun kohde on koko liikennejärjestelmä tai – useimmi-

ten – jokin sen toiminnallisesti tai alueellisesti rajattu osa. Laajan määrittelyn mu-

kaan liikennesuunnitteluun sisältyy myös liikennepolitiikka (Kallioinen 2002, 23).  

Liikennepolitiikan lisäksi liikennesuunnitteluun sisältyy strateginen planning-taso 

(normatiivinen taso) sekä hankkeiden tai toimenpiteiden toiminnalliseen tai fyysi-

seen muodonantoon liittyvä design-taso (operatiivinen taso). Esimerkiksi brittiläises-

sä käsitteistöissä esiintyy erottelu suunnittelun kaikkein ylimmällä tasolla tapahtuvan 

liikennepoliittisen suunnittelun ja hankekohtaisen tai hanketasoa lähestyvän plan-

ning-suunnittelun välillä. 

Strategisella liikennesuunnittelulla tarkoitan tässä erityisesti liikenne- ja viestin-

täministeriössä tehtävää suunnittelua, jonka tulokset kirjautuvat liikennepolitiikan 

kuvauksena valtioneuvoston liikennepoliittiseen selontekoon eduskunnalle (viimek-

si vuonna 2012) sekä ministeriön omiin koko liikennejärjestelmää tai jotain sen osaa 

käsitteleviin strategioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnalli-
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nen strategia 2020 (vuodelta 2011), Suomen lentoliikennestrategia (vuodelta 2015) tai 

Ajoneuvot 2015 –strategia (vuodelta 2009). 

Teräväinen (2006 2-3) erottelee maankäytön suunnittelua koskevassa jäsentelys-

sään planning- ja design-tason siten, että planning liittyy prosessin ohjaamiseen ja inter-

ventioihin, design taas projektin toteuttamiseen. Design-tasolla korostuvat Teräväisen 

mukaan enemmän muoto ja tila, planning-tasolla rakenne eli toiminnat, volyymit ja 

suhteet. Tasot linkittyvät siten, että designilla voi olla rooli myös planningin sisällä, 

jolloin designin tehtävänä on tehdä ideat näkyviksi, siis eräänlainen havainnollistami-

nen. 

Teräväisen jaottelu soveltuu sellaisenaan myös liikennesuunnitteluun. Kaikki lii-

kennesuunnittelun lukuisat toimijat tekevät jossain laajuudessa planning-tason suun-

nittelua. Väyliä, terminaaleja ja liikennepalveluja tuottavat organisaatiot vastaavat 

design-tason suunnittelusta. Maankäytön suunnittelussa tuotetaan lakisääteisiä  

planning- ja design-tason kaavoja ja niitä tukevia suunnitelmia, esimerkiksi kaupunki-

seutujen rakenneselvityksiä. Liikennesuunnittelu poikkeaa tässä suhteessa merkittä-

västi maankäytön suunnittelusta. Liikennesuunnittelun planning- ja design-tehtävät 

ulottuvat (ainakin periaatteessa) koko liikennejärjestelmän kattavasta suunnittelusta 

yksityiskohtaiseen liikenteenohjauksen suunnitteluun (liikennemerkit, liikennevalot) 

ja myös tehtäviin, jotka eivät dokumentoidu julkisesti käsiteltäviksi suunnitelmiksi 

(esimerkiksi katutilan käyttöä määrittävä liikennevalojen ajoitus). 

Kallioinen (2002, 23) on esittänyt liikennesuunnittelusta jaottelun, jonka mukaan 

suunnittelu voitaisiin jakaa toisaalta liikkumiskäyttäytymistä ohjaavien toimenpitei-

den suunnitteluun (esim. hinnoittelu, verotus, liikennesäännöt) ja toisaalta fyysisen 

ympäristön suunnitteluun (esim. maankäyttö, liikenneväylät ja niiden ylläpito, lii-

kenteenohjaus, joukkoliikennejärjestelmät, telemaattiset järjestelmät). Jotta jaottelu 

olisi kattava, liikkumiskäyttäytymistä ohjaavien toimenpiteiden suunnitteluun on 

tulkittava sisältyvän myös yksi liikennesuunnittelun keskeisistä tehtävistä, liikenne-

palvelujen suunnittelu. 

Liikennesuunnittelun sisältöä voidaan hahmottaa väylien suunnittelun näkökul-

masta kuvan 4 kaaviolla. Siinä on esitetty rengastettuna ne suunnitteluvaiheet ja  

-tehtävät, jotka edeltävät väylän toteuttamiseen tähtäävää suunnittelua ja väylän 

ylläpidon suunnittelua. 

Kuva liittyy maanteiden suunnittelun kokonaisuuteen, mutta sitä voidaan sovel-

taa laajemminkin koko liikennejärjestelmän suunnitteluun. Liikennesuunnittelun 

tehtävät päättyvät väylien rakentamisen valmisteluvaiheessa yleissuunnitteluun. Sen 

jälkeiset tehtävät (tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma) ovat väylän rakentami-

seen tähtääviä, yleissuunnitelmaa tarkentavia suunnitelmia.  Toisaalta väylien hoito  
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Kuva 4.  Liikennesuunnittelun tehtävät maanteiden suunnittelussa ennen väylän rakentamista 
(Ristikartano et al. 2010, 18).  

ja ylläpito ovat tehtäviä, joiden suunnittelu on käytännössä hyvin vähäistä ennen 

väylän rakentamista – poikkeuksena esimerkiksi tietunnelit – eikä niillä ole usein-

kaan tosiasiallista kytkentää liikennesuunnitteluun. 

Oleellista kuvassa on suunnittelun vaiheistuminen kolmeen päävaiheeseen, lii-

kennejärjestelmäsuunnitteluun, esisuunnitteluun sekä kolmanteen, siinä vaiheessa jo 

määritellyn hankkeen toteutukseen tähtäävään suunnitteluun. Edellä esitellyt suun-

nittelun kolme tasoa, liikennepolitiikka, planning-taso ja design-taso vastaavat kuvan 

kolmea tasoa. Liikennejärjestelmätason suunnittelun pitäisi pystyä vastaamaan ky-

symykseen, minkälainen liikennepolitiikka harjoitetaan. Esisuunnitteluvaiheen tulisi 

hakea vastauksia, miten tunnistetut ongelmat tai tarpeet parhaiten ratkaistaan. Vasta 

kolmannessa vaiheessa tulisi suunnittelun kohteena olla esisuunnittelun perusteella 

määritelty hanke.  

Vaiheistus on ideaalimalli, eikä se ole toiminut käytännössä kuvatulla tavalla. 

Liikennesuunnittelu on keskittynyt jo varhaisessa vaiheessa määriteltyihin hankkei-

siin, joiden taustalla on vaihtelevasti usko esimerkiksi väyläinvestointien tarpeelli-

suuteen tai hyödyllisyyteen myönteisen aluekehityksen edellytyksenä tai kaupunki-

seutujen toimivuuden turvaajana. 
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Suunnittelun todellisuudessa vallitsevaa tilannetta indikoi myös se, että liiken-

neministeri asetti vuonna 2013 liikennepolitiikan toimintatapojen uudistamisen ohjausryh-

män19. Tavoitteena oli ”varmistaa, että liikennepolitiikan toimintatapoja ja menette-

lyjä uudistetaan laajasti liikennepolitiikan tuottavuuden ja vaikuttavuuden tehosta-

miseksi. Päätöksenteon tueksi valmisteltavan aineiston tulee nykyistä paremmin 

perustua asiakkaiden tarpeisiin, laajaan yhteiskuntapoliittiseen näkökulmaan, toi-

menpiteiden optimaaliseen valintaan ja ajoitukseen sekä uuden teknologian, etenkin 

ict:n mahdollisuuksien huomioon ottamiseen.” Ydin tavoitteen määrittelyssä on 

liikennepolitiikan vaikuttavuuden tehostaminen, toisin sanoen liikennepolitiikan 

ohjausvaikutuksen vahvistaminen planning-tason suunnittelussa ja edelleen hankkei-

den suunnittelussa. 

Ideaalimalli liittyy liikennesuunnittelun asemoitumiseen osaksi yhdyskuntasuun-

nittelua (vrt. Kallioinen 2002 edellä tässä luvussa). Norjalaisen kaupunkisuunnitte-

lun professorin Petter Næssin (2006, 1-2) mukaan yhdyskuntasuunnittelun tarkoi-

tus on ”vaikuttaa yhdyskunnan tilalliseen rakenteeseen yhteiskunnan kannalta 

myönteisellä tavalla”. Tässä tarkoituksessa yhdyskuntasuunnittelussa on kyse 

- rakennusten maantieteellisestä sijoittumisesta ja kudoksesta (fabric) 

- erilaisten toimintojen sijoittumisesta rakennuskantaan ja toimintojen 
suhteesta toisiinsa (pattern of location) 

- liikennejärjestelmästä (kadut ja tiet, julkisen liikenteen palvelut, pysä-
köinti) 

- teknisestä infrastruktuurista (vesi, viemäri, energianjakelu, telekommu-
nikaatiojärjestelmät) 

- viheralueista ja ”sinisestä” (luonnonalueet/viheralueet). 

Næssin määrittely rajaa – niin kuin useimmiten tehdään – yhdyskuntasuunnitte-

lun yhdyskunnan fyysisen rakenteen suunnitteluksi. Tämän rajauksen pohjalta lii-

kennesuunnittelussa kysymys on ennen kaikkea siitä, missä vaiheessa liikennejärjes-

telmä määrittyy politiikkatason linjauksista konkreettisiksi infrastruktuurihankkeiksi. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ohjaa liikennesuunnittelun tarkkuustasoa impli-

siittisesti: 

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoi-
tetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakun-
nallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden 
kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. (MRL 5.2.1999/132 25§) 

                                                   

 
19 Liikenne- ja viestintäministeriön päätös LVM 042:00/2013, 30.5.2013. 
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Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota 

3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjeste-
lyihin. (MRL 5.2.1999/132 28§) 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäy-
tön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. (MRL 
5.2.1999/132 35§) 

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten 
laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoi-
tuksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, 
kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskan-
nan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. 
(MRL 5.2.1999/132 50§) 

MRL:n mukaan toimintojen yhteensovittaminen, jossa liikennejärjestelmällä on 

merkittävä rooli, tapahtuu siis yleiskaavassa. Asemakaava puolestaan määrittelee 

myös liikenteelle varattujen alueiden osalta alueiden käytön mm. kaavan ”muun 

ohjaustavoitteen” edellyttämällä tavalla. Tällaisia liikennejärjestelmään liittyviä ohja-

ustavoitteita sisältyy erityisesti MRL:n perusteella valtioneuvoston hyväksymiin 

valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Riippumatta siitä, kuinka hyviä tuloksia 

lain tarkoittamassa ”toimintojen yhteensovittamisessa” eri suunnittelutilanteissa 

saavutetaan, oleelliset valinnat kuitenkin tehdään pääasiassa yleiskaavatasolla. 

Maantielaki (23.6.2005/503 17§) määrittelee kaavatasojen ja tien suunnittelun 

suhteen: 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun 
alueiden käyttöön on selvitetty.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otet-
tava huomioon siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Yleissuunnitel-
maa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Kumpikaan laki ei käsittele täsmällisesti maakuntakaavan ja sitä tasoltaan vastaa-

van liikennesuunnittelun suhdetta. Maakuntakaavatasoinen suunnittelu on Tiehal-

linnon (nykyisen Liikenneviraston) esittämässä tiensuunnittelun ja kaavoituksen 

tasojen kytkentää esittävässä kuvassa (kuva 5) liitetty esiselvityksiin, kuvan 4 käsit-

tein esisuunnitteluun. Kuvassa 4 esitetty suunnittelutasojen kytkentä tiensuunnitte-

lun vaiheisiin puolestaan liittää esisuunnittelun planning-tasoon ja yleissuunnittelun 

design-tasoon. Toisaalta maakuntakaavan tasoon liittyy seudullinen liikennejärjestel-

mäsuunnittelu. Loogisesti liikennejärjestelmäsuunnitelman tulisi olla maakunnalli-

nen (tai seudullinen) liikennepoliittinen kannanotto.  
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Kuva 5.  Liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun tasojen liittyminen toisiinsa (Tiehallinto 
2006a, 65). 

Kuten edellä olen todennut, liikennejärjestelmätason suunnittelun pitäisi pystyä 

vastaamaan kysymykseen, minkälaista liikennepolitiikkaa harjoitetaan, ja esisuunnit-

teluvaiheen tulisi hakea vastauksia, miten tunnistetut ongelmat tai tarpeet parhaiten 

ratkaistaan. Liikenne- ja viestintäministeriön (2003, liite 1, 5) laatimassa liikennejär-

jestelmäsuunnittelun prosessikuvauksessa näin onkin esitetty (kuva 6). 

Käytännössä liikennejärjestelmäsuunnittelu on toteutunut planning- ja jopa design-

tasoisena suunnitteluna, jossa perustellaan tiedossa olevia väylähankkeita ilman, että 

vaihtoehtoisia liikennejärjestelmätason ratkaisuja haettaisiin puhumattakaan, että 

erilaisia mahdollisuuksia arvioitaisiin avoimesti liikennepolitiikkaa laajasti tarkastel-

len. Syytä tähän voi hakea paitsi väylähankkeiden helposta hahmotettavuudesta ja 

niiden merkityksestä resurssien kohdentamisessa myös siitä, että maakuntakaava ja 

yleiskaava ovat maankäytön suunnitelmia, joissa kaavakartalla on erittäin vaikea 

osoittaa muuta kuin tilavarauksia. Liikennepoliittisia kannanottoja voi esittää kaa-

van selostuksessa, mutta varsinainen ohjausvaikutus on kaavakartalla. 

Palaan kaupunkiseutujen hallintoon ja valtion rooliin kaupunkiseutujen tiever-

kon rakentajana lähemmin luvussa 8. 
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Kuva 6.  ”Liikennesektorin suunnittelujärjestelmä” (liikenne- ja viestintäministeriö 2003, liite 1, 5). 

Kuvaan 4 (sivulla 73) sisältyy vielä yksi liikennesuunnittelun luonteeseen ja sisäl-

töön oleellisesti liittyvä piirre. Kuvassa esitetty liikenteen hallinta viittaa käsitteenä 

olemassa olevan infrastruktuurin käyttöön tilassa ja ajassa. Maanteiden rakentami-

sesta ja ylläpidosta vastaavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset määrittele-

vät liikenteen hallinnan seuraavasti20: 

Liikenteen hallinnan toimien tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja su-
juvuutta, vähentää liikenteen päästöjä sekä hyödyntää väyläkapasiteettia tehok-
kaammin. Liikenteen hallinnan keinoilla hillitään liikenteen kysyntää sekä vaikute-
taan kulkutavan, reitin tai matkan ja kuljetuksen ajankohdan valintaan. 

Liikenteen hallinta muodostuu seuraavista osa-alueista: liikenteen tiedotus, liikenteen 
ohjaus, häiriön hallinta, kysynnän hallinta, kuljettajan tuki ja valvonta sekä kaluston 
ja kuljetusten hallinta. Liikenteen hallinnan edellytyksenä on luotettava ajantasainen 
tilannekuva liikennejärjestelmästä. 

Liikenteen hallinta osana liikennesuunnittelua kohdistuu merkittäviltä osin väyli-

en käyttövaiheeseen. Liikenteen hallinnan merkitys korostuu kaupunkien liikenne-

                                                   

 
20 www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Liikenteenhallinta/Sivut/default.aspx; viitattu 1.9.2012. 
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suunnittelussa, jossa oleellinen osa liikennesuunnittelua kohdistuu olemassa olevan 

liikennetilan jakamiseen eri käyttötarkoituksiin ja ajassa (esimerkkinä kuva 7).  

 

Kuva 7.  Liikennesuunnittelu tilan jakamisena (kuva: Seppo Lampinen). 

Maankäytön suunnitelmat (kaavat) määrittelevät liikenteen tilavarauksen, mutta 

tilan käyttö ratkaistaan pääsääntöisesti liikennesuunnittelussa. Myös olemassa ole-

viin väyliin liittyvässä liikennesuunnittelussa tehdään siis ratkaisuja, jotka määrittä-

vät, miten tilaa käytetään eri tarkoituksiin, minkälainen liikenne saa käyttää väylän 

eri osia, ja miten käyttöä säädellään eri ajankohtina. Palaan lähemmin liikennesuun-

nitteluun tästä tilan- ja ajankäytön jakamisen näkökulmasta kaupungin tila-

aikajärjestelmää käsittelevässä luvussa 9. 

Edellä tässä luvussa esitetty kuva 4 osoittaa osaltaan myös, miten läheisesti väy-

lien liikennesuunnittelu liittyy rakennustekniseen tiesuunnitteluun. Käsittelen tien-

suunnittelua liikennesuunnittelun perustana luvussa 7. Samassa yhteydessä otan 

esille myös liikennetekniikan opetuksen asemoitumisen suhteessa tiesuunnitteluun. 

Sitä ennen luvussa 6 tarkastelen kriittisesti modernistista liikennesuunnittelua ja 

erityisesti autoliikenteen ja sen väylien suunnittelun osuutta liikennesuunnittelun 

kokonaisuudessa. 

 

 

Ajoneuvoliikenteen kaistojen käyttö 

(ajoneuvolajit, ajankohdat) 

Väylän eri osien käyttö 

(tienkäyttäjät, ajoneuvolajit, 

ajankohdat) 

Tilan jakaminen ajassa 

(liikennevalot) 



 

OSA 2 Keskeiset käsitteet 79 

4.3.2 Suunnittelun rationaalisuus 

Liikennesuunnittelun tieteellisenä perustana on liikennetekniikan oppiaine, joka 

kuuluu insinööritieteisiin. Niiniluoto (Raatikaisen 2003, 78 mukaan) erottelee toisis-

taan toisaalta deskriptiiviset tieteet ja toisaalta suunnittelutieteet: siinä missä ensiksi 

mainitut pyrkivät kuvamaan todellisuutta, jälkimmäiset esittävät, mitä pitäisi tehdä, 

jotta saavutettaisiin tietty tavoite. Tässä jaottelussa insinööritieteet kuuluvat selkeäs-

ti suunnittelutieteiden joukkoon. Suunnittelutieteiden tuottama tieto on välineellis-

tä: tiedon tarkoituksena on ilmaista tavoitteiden ja keinojen välisiä yhteyksiä (Eskola 

2005, 65).  

Insinööritieteissä on Niiniluodon mukaan kyse joidenkin teknisten tai ammatil-

listen alojen vaatiman tietopohjan jäsentymisestä ensin opeiksi, jotka sisältävät 

normatiivisia toimintaohjeita, ja vasta sen jälkeen tieteiksi, jotka käyttävät tutki-

musmenetelmiä tavoitteiden ja keinojen yhteyksiä ilmaisevien normien toimivuu-

den ja tehokkuuden selvittämiseksi. Niiniluoto kutsuu kaikkia tällaisia soveltavaan 

tutkimukseen kuuluvia aloja suunnittelutieteiksi. Liikennetekniikkakin on syntynyt 

normatiivisia toimintaohjeita sisältävistä liikennesuunnittelun käytännöistä.  

Suunnittelutieteet osallistuvat todellisuuden kuvauksen lisäksi erityisesti toivot-

tavien tulevaisuuksien suunnitteluun (Lapintie 1995b, 62). Oleellista suunnittelun 

tutkimuksen kannalta on Niiniluodon havainto, jonka mukaan kukin tutkija – tai 

suunnittelija – asettaa ne tavoitteet, joiden toteuttamiseen hän etsii keinoja. Suun-

nittelussa tavoitteiden muodollinen asettaja voi olla myös kollektiivi, esimerkiksi 

kunnanhallitus, mutta joka tapauksessa tavoitteiden asettaminen tapahtuu suunnit-

teluinstituution sisällä. 

Breheny ja Hooper (1985, 8) käyttävät puolestaan käsitettä empiiris-analyyttiset 

tieteet, joihin insinööritieteetkin kuuluvat. Heidän mukaansa näiden tieteiden toi-

mintaan kuuluu tarkoitushakuinen (purposive) rationaalinen toiminta ja hypoteettis-

deduktiiviset järjestelmät, joiden kognitiivinen intressi on ennakoivaan tietoon pe-

rustuva tekninen kontrolli (technical control through predictive knowledge). Oleellista tässä 

lähestymistavassa on se, että kognitiivinen intressi perustuu tavallisesti vain impli-

siittisesti esiintyviin arvoihin. Kysymykset, jotka eivät sisälly teknisen tiedon piiriin, 

suljetaan tieteen ja rationaalisuuden ulkopuolelle. 

Suunnittelun maailmankuvaa on kutsuttu rationalistiseksi, loogis-empiristiseksi 

ja kokonaisvaltaiseksi (Mäenpää et al. 2000, 9). Jos liikennesuunnittelu nähdään 

rajoitetusti teknisenä suunnitteluna, loogis-rationaalinen suunnittelu on perusteltua, 

kuten esimerkiksi Koskiaho (mt., 33) on todennut. Sen sijaan jos liikkumisen ja 

kuljetusten suunnittelulla – koko liikennejärjestelmän suunnittelulla – nähdään yh-
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teyksiä laajemmin esimerkiksi tasa-arvon kysymyksiin, rationalismiin rajoittuva 

suunnittelu ei ole oikea lähtökohta. Rationalistinen suunnittelu puhtaimmillaan 

edellyttäisi, että suunnittelijalla olisi käytössään kaikki tieto, tavoitteiden tulisi olla 

ristiriidattomia ja kaikkien keinojen tulisi olla käytettävissä määritellyn ongelman 

ratkaisemiseksi tai tunnistetun tarpeen tyydyttämiseksi. Liikennesuunnittelussa on 

nähtävissä vähitellen piirteitä, jotka tunnistavat näiden lähtökohtien mahdottomuu-

den. Palaan näihin tunnusmerkkeihin sekä niistä tehtyihin johtopäätöksiin käsitel-

lessäni ”vanhaa” ja ”uutta” liikennesuunnittelua luvussa 6.3.3. 

Liikennesuunnittelussa sovelletussa perinteisessä tavoitteisiin ja keinoihin perus-

tuvan rationalismissa yksilö – tai yleisesti toimija – valitsee vaihtoehdon, joka vastaa 

parhaiten toiveisiin (asetettuihin tavoitteisiin). Klassisen rationaalisuuden mallin 

mukaisesti päätökset tehdään arvioimalla vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja yhteismi-

tallisin perustein. Tulos on optimaalinen, kun tavoitteet on määritelty täsmällisesti, 

tarvittavat tiedot ovat käytettävissä, vaikutukset voidaan arvioida (ennustaa) ja näin 

muodostaa kuva lopputuloksesta. Tämän ajattelun haastoi jo Weber, joka totesi 

rationaalisuuden olevan henkilökohtainen ominaisuus siinä mielessä, että kulttuuri-

set tekijät vaikuttavat aina valintoihin ja niiden perusteisiin. (Kurkinen 2010, 1-2) 

Simon esitti 1950-luvulla ajatuksen rajoitetusta rationaalisuudesta, jonka mukaan 

päättäjä – tai suunnittelija – ei etsi optimiratkaisua vaan tavoitetilan kannalta tyydyt-

tävää ratkaisua, johon oleellisilta osin liittyy jatkuva ongelman todennäköisesti rat-

kaisevien vaihtoehtojen etsintä. Suunnittelua määrittävät siinä tilanteessa ensisijai-

sesti keinot, eivät tavoitteet. Simon myös kyseenalaisti mahdollisuudet arvioida 

vaikutuksia kattavasti ja yhteismitallisesti. Taustalla on ajatus siitä, että toimijan 

valinnat perustuvat aina johonkin viitekehykseen, jolloin kaikki vaikutukset ja vaih-

toehdot eivät tule otetuksi huomioon. (Esim. Kurkinen 2010, 1-2) 

Forester (Breheny & Hooperin 1985, 9, 11–12 mukaan) arvostelee Simonin ra-

joitettua rationalismia sillä perusteella, että suunnittelussa rationaalisuus liittyy toi-

mintaan, eikä se ole epistemologinen kysymys. Forester ottaa esiin rationalismin 

suhteen relativismiin. Hänen mukaansa suunnittelussa ajauduttaisiin relativismiin, 

jos suunnittelun rajoitusten ja esteiden luonne vaihtelisi tilanteesta toiseen. Forester 

ei pidä tällaista relativistista suunnittelua hyväksyttävänä. Toisaalta Forester päätyy 

puolittain hyväksymään relativistisen ajatuksen sillä perusteella, että rationaalinen 

toiminta riippuu historiallisesta tilanteesta sekä toiminnan institutionaalisesta ja 

rakenteellisesta kontekstista. Hän liittää tämän näkökulman diskursiivisessa tai ar-

gumentatiivisessa mallissa suunnittelijan osallistuvaan rooliin poliittiseen ja yhteis-

kunnalliseen toimintaan ja hylkää suunnittelun eristäytymisen (disinterested) mallin 

rationaalisuuden perustana. 
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Reade (Brehenyn ja Hooperin 1985, 4-5 mukaan) on puolestaan esittänyt, että 

rationalistisen ajattelun perustana tulisi olla ”viisauden”, jolla hän tarkoittaa komp-

leksisiin interaktioihin liittyvän tiedon yhdistämistä arvoperusteisiin arviointeihin. 

Päätöksenteon tulisi perustua kumpaankin näkökulmaan, tietoon ja arvoihin. Näin 

”järkeily” (reason) viittaisi ajattelun loogiseen konsistenssiin. Lopputuloksena olisi 

toiminnan tehokkuus (effective action). 

Readen ajattelusta poiketen Darke (mt., 5) on esittänyt, että rationaalisuus on 

kontekstisidonnaista, eikä se voi tuottaa aina samaa lopputulosta Readen esittämän 

järkeilyn perusteella. Darke varoittaa, että rationaalisuutta ei saisi nähdä vain perus-

teluiden esittämisen prosessina, vaan rationaalisuutta tulisi arvioida perusteluiden 

sisällön ja riittävyyden perusteella. Näin Darke on lähellä Foresteria määrittelemällä 

rationaalisen toiminnan historiallisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta riippuvaksi. 

Taustalla näissä rationaalisuutta käsittelevissä pohdinnoissa on Faludin käsitys 

suunnittelun rationaalisuudesta. Faludi (mt., 6-7) on esittänyt, että suunnittelu on 

”tulevaisuuden toimintaan kohdistuvan vastuuntuntoisen päätöksenteon prosessi” 

(a process of responsible decision-making concerning future courses of action). Suunnittelun me-

todologiassa – ja kysymyksessä suunnittelun rationaalisuudesta – on tästä näkökul-

masta kyse päätöksenteon sääntöjen muotoilemisesta. Breheny ja Hooper pitävät 

Faludia hänen teoksensa Planning Theory (vuodelta 1973) perusteella positivismiin 

tukeutuvana ”perirationalistina”, joka pitää suunnittelua ja tiedettä analogisina toi-

mintoina. Faludin myöhempi (Brehenyn ja Hooperin vuonna 1985 toimittamassa 

teoksessa esittämä) näkemys asettaa vastakkain suunnitteluteorian muodostamisen 

empiirisenä projektina ja suunnittelun metodologiana, jossa rationaalisuus on me-

todologinen sääntö. Suunnittelun metodologiasta Faludi esittää, että rationaalisuu-

den periaatetta tulisi soveltaa suunnittelussa erottamaan vastuunalaiset päätökset 

perustelemattomista.  

Faludin lopputulema on kuten Readenkin (Brehenyn ja Hooperin 1985, 7 mu-

kaan), että päätöksenteko on kontekstisidonnaista, ja päätöksiä tekevät ainutkertai-

set subjektit ainutkertaisissa tilanteissa. Rationalismia ei Faludin mukaan kuitenkaan 

pidä käsitellä suunnittelun toimintasääntönä tai -mallina vaan nimenomaan meto-

dologisena sääntönä, koska rationalismin säännöt pätevät päätösten perusteluihin 

eivätkä havaintojen tekemiseen (context of discovery). 

Darke (1985, 20–21) nostaa esiin kaksi näkökulmaa, jotka kyseenalaistavat ratio-

nalistisen suunnittelun oikeutuksen. Ensiksi rationalismi voi olla väline, jonka avulla 

tekniset asiantuntijat pystyvät määrittelemään rationaalisuuden kriteerit. Käsittelen 

tätä kysymystä myöhemmin lähemmin väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisen 

taloudellisuuden arvioinnin yhteydessä luvussa 7.4. Toiseksi suunnittelijat voivat 
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uskoa, että oikeanlainen suunnitteluprosessi varmistaa suunnitelman oikean sisäl-

lön. Jälkimmäinen liittyy Faludin näkemykseen rationaalisuudesta suunnittelun me-

todologisena sääntönä menettelytavan sijaan. Myös tämä kysymys tulee esille myö-

hemmin samassa yhteydessä. Darke (mt., 26) esittää edelleen, että ”rationaalisuuden 

tekninen muoto”, kuten hän tavoite-keino-rationaalisuutta kutsuu, edellyttäisi ra-

tionaalisuuden absoluuttista määrittelyä. Toisaalta tämänkaltainen rationaalisuuden 

tulkinta edellyttäisi, että ero tosiasioiden ja arvojen välille sekä tekniikan ja politiikan 

välillä pystyttäisiin rajaamaan. Sen vuoksi Darke esittää, että rationaalisuus tulisi 

ymmärtää toiminnaksi, jossa esitetään hyviä perusteita valittujen toimenpiteiden 

tueksi sen sijaan, että esitettäisiin teknisistä lähtökohdista määriteltyjä oikeita tai 

vääriä perusteita. 

Tulkitsen suunnittelun rationaalisuuden Darken esittämällä tavalla hyvien perus-

teiden esittämiseksi valittujen toimenpiteiden tueksi. Liikennesuunnittelun tutki-

muksen näkökulmasta on oleellista, kykeneekö liikennesuunnittelu esittämään ”oi-

keita perusteita” suhteessa suunnittelulle asetettuihin tavoitteisiin kaupunkiseutujen 

tieverkon suunnittelussa. 

 
von Wrightin tekninen normi 

Suunnittelutieteiden perustana on von Wrightin esittämä tekninen normi (Eskola 

2005, 65): 

Jos haluat A:ta ja uskot olevasi tilanteessa B, sinun kannattaa tehdä X. 

Ehdottomista normeista poiketen tekniset normit ovat lauseita, joilla on to-

tuusarvo, jos X:n tekeminen on tilanteessa B välttämätön ehto A:n toteutumiselle. 

Normin pätevyyttä voidaan testata teorian ja kokeiden avulla tieteellisesti. Tekninen 

normi eroaa suunnittelun kannalta anankistisesta lauseesta, joka ilmaisee jonkin 

välttämättömän yhteyden tavoitteen ja keinon välillä. Samoin se eroaa Kantin hypo-

teettisesta imperatiivista, joka ilmaisee normin jollain kontingentilla (satunnaisella) 

ehdolla. Tekniseen normiin sisältyy tilannekohtaisuus, normia soveltavan toimijan 

määrittelemä tavoite sekä toiminnan rationaalisuuden ulottuvuus. Ongelmanratkai-

suksi tulkitussa suunnittelussa (ks. luku 6.3) perusteellaan A:n haluttavuutta sillä, 

että ollaan tilanteessa B (ongelmanmäärittely), ja sillä, että A:n saavuttamiseksi kan-

nattaa tehdä X (sopiva keino ongelman ratkaisemiseksi). Toisaalta A on usein 

suunnittelussa ainoa haluttu asia, ei jokin mahdollisista vaihtoehtoisista halutuista 

asioista tai tilanteista. (Lapintie 1995b, 65–66) 

Liikennesuunnittelussa teknisen normin totuusarvon toteutumisen kannalta on 

oleellista, tunnetaanko ”tilanne B” ja laajemmin, miten ”tilanne B” määritellään – 
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teknisenä vai yhteiskunnallisena kysymyksenä. Toisaalta tulevaisuussuuntautuneen 

suunnittelun kannalta ei ole riittävää, että tunnetaan nykyhetken ”tilanne B”. Olisi 

myös tunnettava tulevaisuuden ”tilanne B”. Samalla suunnittelun kannalta tulisi olla 

varmuus siitä, että ”keino X” on myös tulevassa tilanteessa sopiva keino saavuttaa 

”tilanne B”. 

Lapintie (mt., 66) arvioi von Wrightin teknistä normia siitä näkökulmasta, että se 

ei olisikaan suunnittelutieteiden ideaalimuoto, vaan deskriptiivinen kuvaus niiden 

tosiasiallisesta muodosta. Tässä tulkinnassa Lapintie näkee teknisen normin saavan 

kriittisen sävyn, jossa se kuvaa tilannetta, jossa näennäisen rationaaliset ja oikeutetut 

ratkaisut saattavat osoittautua irrationaalisiksi, kun toimenpiteiden toteuttamisen 

vaatimat uhraukset käyvät ilmeiseksi.  

Teknisen normin tulkinta muuttuisi siis rationaalista toimintaa selittävästä muo-

dosta rationaalisuuden perusteluksi. A:n määrittely tavoitteeksi ja tilanteen määritte-

ly B:ksi merkitsee suunnittelussa Lapintien (mt., 68–69) sanoin inhimillisten tarpei-

den reduktiota eli tiettyjen tarpeiden, ongelmien tai näkökulmien (arvojen) rajaa-

mista tarkastelun ulkopuolelle. Tällä perusteella on helppo todeta, että suunnittelu 

ja siihen liittyvä teknologia ovat arvosidonnaista yhteiskunnallista toimintaa. Näin 

suunnittelun tutkimuksen yhdeksi tehtäväksi nousee näiden usein julkilausumatto-

mien arvovalintojen analysointi ja kritisointi. 

4.3.3 Rationalistisen suunnittelun kritiikki 

Liikennesuunnittelun kannalta rationaalista toimintaa koskevien pohdiskelujen anti 

kiteytyy toteamukseen, että suunnittelun perustana on ollut tekninen näkemys eri-

laisista suunnittelutavoista. Teknis-rationaalista tietokäsitystä ei ole nähty kiistan-

alaisena lähestymistapana suunnitteluun, eikä sen erilaisia ulottuvuuksia ole pohdit-

tu. Suunnittelun ammattilaiset ovat ennalta sovittujen tai suunnitteluprosessin sisäl-

lä määriteltävien päämäärien teknisiä ratkaisijoita muuntamalla tieteellinen tieto 

suunnitelmien kautta sosiaaliseksi kehitykseksi (Puustinen 2007,4). 

Rationalistisen suunnittelun kritiikki kohdistuu keskeisiltä osin kolmeen teemaan 

(vrt. Puustinen 2007, 5): 

1. Ongelmat ja niiden perusteella määrittyvät suunnittelutehtävät ovat moni-
mutkaisia, uniikkeja ja niihin sisältyy arvokonflikteja. 

2. Ongelman ratkaisu on mahdotonta teknis-rationaalisesta näkökulmasta, jos 
tavoitteista ollaan eri mieltä. 

3. Täsmällinen tieteellinen tieto ei sovellu yhteiskunnallisten ilmiöiden ongel-
manratkaisuun. 
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Kritiikki osuu täsmällisesti liikennejärjestelmän suunnitteluun: 

1. Kaupunkien liikennejärjestelmän suunnittelussa ongelmat ovat monimutkai-
sia, uniikkeja ja arvosidonnaisia. Liikkumiseen vaikuttavat ainutkertaisissa 
ympäristöissä monet tekijät, joista useat, esimerkiksi veropolitiikka tai palve-
lujen suunnittelu, on käytännössä täysin liikennesuunnittelun ulottumattomis-
sa. Liikkumisessa tehdään valintoja, joiden taustalla vaikuttavat esimerkiksi 
ympäristöön liittyvät arvot. 

2. Erimielisyys tavoitteista liittyy liikkumiseen ja yleisesti kaupungin olemukseen 
ja kehittämiseen kytkeytyviin arvoihin. Toisaalta liikennesuunnittelun tavoit-
teet ovat käytännössä aina ristiriitaisia, kun esimerkiksi ympäristöön liittyvät 
tavoitteet edellyttäisivät autoliikenteen haittojen rajaamista autoliikennettä 
vähentämällä.  

3. Liikennejärjestelmän ongelmissa ja kehittämistarpeissa on kyse yhteiskunnal-
lisista ilmiöistä, vaikka niitä ratkaistaankin insinööritieteiden keinoin. Siksi 
luonnontieteisiin perustuva insinööritieteiden lähestymistapa on kaupunkien 
liikennesuunnittelussa riittämätön. 

Schöniä mukaillen Puustinen (mt., 3) näkee vaihtoehtona konstruktivismin ja 

muun muassa Foresterin edustaman kommunikatiivisen suunnittelunäkemyksen. 

Vaikka rationalistisen suunnittelun perusteet ja siihen liittyvät erilaiset tulkinnat 

antaisivat aihetta liikenne- ja kaupunkisuunnittelun sisällä käytävään keskusteluun, 

kysymys ei ole pelkästään rationalismista suunnittelun, vaan laajemmin rationalis-

mista yhteiskunnallisen järjestyksen ja sen muutoksen perusteena. Esimerkiksi Urry 

(2000, 195) on todennut, että yhteiskunnallisiin rakennelmiin, vaikkapa liikennejär-

jestelmään, kohdistuvat toimenpiteet voivat aiheuttaa vaikutuksia, joita ei ole tavoi-

teltu, ja vaikutuksia, jotka ovat luonteeltaan epälineaarisia. Muutoksista saattaa syn-

tyä bifurkaatioita, jotka johtavat kehityksen täysin ennakoimattomalle polulle. Ra-

tionalistinen suunnittelu ei kykene ennakoimaan muutoksia, jotka ovat historiallisen 

tiedon perusteella ennakoimattomia. Kuitenkin liikennesuunnittelu ja siihen liittyvä 

päätöksenteko perustuu nimenomaan historialliseen tietoon, joka tekee suunnittelu-

ratkaisuista ja päätöksistä legitiimejä. 

Oleellista tämän tutkimuksen näkökulmasta on se, millä tavoin suunnittelun ra-

tionaalisuus heijastuu liikennesuunnittelun käytäntöihin ja sitä kautta suunnittelun 

tuloksiin yhdyskuntarakenteen hajautumisen näkökulmasta. Nämä yhtymäkohdat 

tulevat esiin erityisesti yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arvioinnin kautta (luku 

7.4). 
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5. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen 

5.1 Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ongelma 

5.1.1 Kaupunkikehityksen piirteitä 

Modernin jälkeistä kaupunkia luonnehtii liikennejärjestelmän ja liikennesuunnitte-

lun näkökulmasta selkeimmin kaupunkirakenteen laajentuminen ja monikeskuksi-

suus. Vaikka kaupungin pääkeskus ei varsinkaan eurooppalaisissa kaupungeissa ole 

menettänyt suhteellisesti heikentyneenäkään asemaansa, yksikeskuksisen kaupungin 

tilalle on viime vuosikymmenien aikana kehittynyt verkostomainen kaupunki. Kau-

pungin muutosta ja sen nykyistä muotoa – tai rakennetta – on kuvattu kaupunki-

tutkimuksessa monin tavoin. Yhteistä niille on monikeskuksisuus. Niin kutsuttua 

uutta urbanismia edustavat amerikkalaiset Calthorpe ja Fulton (2001, xvii) ovat 

kuvanneet muutosta keskuskaupungin hajoamiseksi hybridiksi rakenteeksi, jossa 

alhaisella tehokkuudella tapahtuva rakentaminen on levinnyt koko kaupunkiseudul-

le pyyhkien samalla perinteisen erottelun kaupungin, esikaupungin ja maaseudun 

välillä. Muutokseen liittyy näin keskeisesti yhdyskuntarakenteen hajautuminen, joka 

on käsitteenä monimerkityksinen ja myös kiistelty. 

Kaupunkitutkimuksessa yhdyskuntarakenteen hajautumisen kielteiset vaikutuk-

set ovat olleet esillä jo 1920-luvulta alkaen. Amerikan seutusuunnittelun yhdistys, 

The Regional Planning Association of America RPAA, perustettiin vuonna 1923 tarkoi-

tuksenaan muun muassa tutkia kriittisesti kaupunkia poliittiseen toimintaan ja ra-

kennusprojekteihin liittyen. Lewis Mumford oli yksi keskeisiä henkilöitä RPAA:n 

varhaisissa vaiheissa. Mumfordin näkemyksen toivotusta kehityksestä voi nähdä 

olleen lähellä nykyistä käsitystä verkostokaupungista, ”eriytynyt mutta kuitenkin 

keskittynyt kaupunkikulttuuri integroituna luontoon”21. Mumford oli modernistisen 

kaupunkisuunnittelun keskeisiä varhaisia kriitikkoja. Palaan modernistiseen kau-

punkisuunnitteluun lähemmin luvussa 6. 

                                                   

 
21 en.wikipedia.org/wiki/Regional_Planning_Association_of_America; viitattu 26.6.2012. 
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Parin viime vuosikymmenen kaupunkikehitystä on kutsuttu monilla eri nimillä 

lähestymistavasta riippuen. Suurten kaupunkien rakenteellisia kehityspiirteitä on 

kutsuttu usein seutuistumiseksi (esim. Calthorpe & Fulton 2001). Seutuistumiseen 

liittyy samanaikaisesti keskittymistä ja hajautumista, jossa asumisen ja työpaikkojen 

keskittyminen kaupunkeihin saa aikaan myös kaupunkien sisäistä hajautumista. 

Kaupungin seutuistuminen ja monikeskuksisuus sekä niiden merkitys on ollut esillä 

kaupunkitutkimuksessa 1990-luvulta alkaen. Esimerkiksi Newman ja Kenworthy 

(1999, 36) toteavat kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän välisiä suhteita käsi-

tellessään, että nimenomaan informaatio-orientoituneista kaupungin eri osiin, käy-

tännössä usein liikenneverkon solmukohtiin, esimerkiksi moottoriteiden liittymien 

tuntumaan, sijoittuvista keskuksista on tullut kaupunkien näkyvä ominaisuus, jolla 

on merkittävä muutosvoima kaikissa globaaleissa kaupungeissa. 

Tosin kaupungin muutoksen havaitsi Edward Soja selkeästi jo 1980-luvun lopul-

la. Soja (1989, 173–183) tyypitteli pohjoisamerikkalaisen kaupungin yhdyskuntara-

kenteen muutoksen neljään vaiheeseen, joista viimeisimmän ”valtiojohtoisen  

fordistisen” kaupungin synnyn hän ajoitti huomattavasti aikaisemmaksi, vuoden 

1970 tienoille. Sojalle uusi kaupunkityyppi oli modernin jälkeinen, postmoderni, ja 

sen tunnusmerkkeinä olivat myöhemmin muiden tutkijoiden täsmällisemmin ku-

vaamat ilmiöt, esimerkiksi keskustan kansainvälistyminen, kaupallisten palvelujen ja 

toimistotyöpaikkojen hajautuminen keskustan ulkopuolisiin uusiin keskuksiin sekä 

rakennetun alueen laajentuminen. 

Alppi (2011, 3) on kuvannut ”perinteisen” ja ”kehittyvän”, so. verkostomaisen 

kaupunkirakenteen ominaisuuksia kuvassa 8 esitetyllä tavalla. ”Kehittyvää” kau-

punkirakennetta voi yleisesti luonnehtia Alpin kuvauksen perusteella erilaistuvaksi 

kaupungiksi, myös suunnittelun osalta. 

Kaupungin muutoksessa kyse ei ole siis vain perinteisestä esikaupungistumisesta 

vaan myös laadullisista muutoksista. Muutokset heijastuvat kaupunkien muuttumi-

sesta moninapaiseksi ja epäsymmetrisiksi keskuksiksi, joiden sisällä on monimutkai-

sia vuorovaikutussuhteita. Tällaisessa kaupungissa saavutettavuus on tärkeää, ja sen 

vuoksi teknisen infrastruktuurin merkitys korostuu. Samalla on muodostunut reu-

navyöhyke, joka ei ole enää perinteistä eurooppalaista kaupunkistruktuuria vaan 

kaupungin ja maaseudun välitilaa. 

Suomalaisessa keskustelussa seutuistumisen käsitteen nosti esiin Vartiainen 

1990-luvun alussa. Seutuistuminen on käsitteenä väljempi kuin kaupunki-maaseutu 

-dikotomia. Sillä viitataan koko yhteiskunnan alueellista järjestystä muokkaaviin 

prosesseihin, jotka kytkevät ylikansalliset ja kansalliset muutosvoimat paikalliseen 

kehitykseen – ja päinvastoin. Seutuistumiseen liittyy siten samanaikaisesti keskitty- 
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Kuva 8.  ”Perinteinen” ja ”kehittyvä” kaupunkirakenne (Alppi 2011, 3; alkuperäinen kaavio Graham 
& Marvin 2001). 

mistä ja hajautumista. Väestö keskittyy kaupunkiseuduille, ja samanaikaisesti kau-

punkiseutujen rakenne hajautuu. Voidaan sanoa, että väestön keskittyessä kasvu-

keskuksiin näiden kasvusta on seurannut kaupunkiseutujen samanaikainen laajen-

tuminen ja hajautuminen.  Kasvusta ei kuitenkaan kausaalisesti seuraa hajaantumis-

ta, vaan hajaantuminen liittyy ensisijaisesti kaupunkiseudun sisäiseen muutosdyna-

miikkaan. Liikennetekniikan kehitys, erityisesti nopeat moottoritiet, kehäväylät ja 

raideliikenneratkaisut kaupunkiseutujen lähiliikenteessä sekä tietoliikenneinnovaati-

oiden käyttöönotto ovat muuttaneet vanhojen sisäkaupunkien ja esikaupunki-

vyöhykkeiden keskinäisiä suhteita. Lapintie totesi jo kaksi vuosikymmentä sitten, 

että samalla kaupungin luonne on muuttunut niin, että aikaisempi selkeä jako kes-

kustaan ja esikaupunkeihin on vaihtunut monikeskuksisuudeksi ja verkostoituneek-

si rakenteeksi. (Lapintie 1995a, 90–95) 
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5.1.2 Seutuistuminen – hajautuminen – eheyttäminen 

Kaupunkien muutoksen taustalla on asumispreferenssien muutos ja esikaupunki-

asumisen mahdollistuminen ja niiden taustalla taloudellinen kasvu, kotitalouksien 

vaurastuminen ja sen seurauksena jatkuvasti kasvava asumisväljyys22.  

Asumisväljyys ei ole käsitteenä täsmällisesti määritelty. Siihen vaikuttavat myös 

tyhjät (asumattomat) asunnot sekä kakkosasunnot, joiden käyttäjät asuvat ensisijai-

sesti muualla. Muutossuuntaa, asumisväljyyden kasvua, voi kuitenkin pitää selvänä. 

Taloudellisesta kehityksestä riippumatta siihen vaikuttaa myös väestön vanhenemi-

nen ja myös sitä kautta vahvistuva pienten kotitalouksien osuuden kasvu. 

Asumisväljyyden kasvu voidaan tulkita kaupungin sisäiseksi kasvudynamiikaksi, 

joka pakottaa määrittelemään, miten kaupunki kasvaa. Kaupunkiseudun omilla 

ratkaisuilla vaikutetaan merkittäviltä osin siihen, millä tavoin yhdyskuntarakenne 

muuttuu tämän kehityksen seurauksena. Ratkaisut voivat ovat edullisia tai epäedul-

lisia. Kysymys ei siis tältä osin ole siitä, että jokin ulkoinen tekijä – kuten muuttolii-

ke – pakottaisi joihinkin kaupunkiseudun pitkän aikavälin kehityksen kannalta epä-

edullisiin ratkaisuihin. 

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa ratkaisevasti kaupunkien ympäristölliseen, talou-

delliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen (esim. Beatley 2007, 413; alkuper. 2003). Kau-

punkiin liittyvä ympäristökeskustelu sisältää tavoitteita, jotka tähtäävät yhdyskunta-

rakenteen eheyttämiseen. Keskustelu ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystynyt tuotta-

maan yhteisesti jaettua näkemystä siitä, mitä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

käytännön toimintana on. Ympäristöministeriö (2004) on aikaisemmin määritellyt 

eheyttämisen hajautumisen negaationa: ”Eheyttäminen on rakenteen hajautumises-

ta aiheutuneiden epäkohtien korjaamista ja uusien epäkohtien synnyn välttämistä”. 

Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden tarkistuksessa23 eheyttämiselle on 

annettu sisältö, jonka mukaan ”yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut 

                                                   

 
22 Esimerkiksi Helsingin seudulla (pääkaupunkiseutu Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa sekä 10 
niitä ympäröivää kuntaa) asumisväljyys oli vuonna 1990 keskimäärin 40,3 kerrosneliömetriä asukasta 
kohti. Vuonna 2008 keskiarvo oli 47,0 kerrosneliömetriä per asukas (Helsingin seudun liikenne 2010, 
19). Kasvu on ollut siis noin 0,4 kerrosneliömetriä vuodessa. Suuruusluokaltaan asumisväljyyden 
kasvu on merkinnyt Helsingin seudulla noin 400.000 asuntokerrosneliömetrin eli noin 5.000 asunnon 
vuosittaista rakentamistarvetta. Muuttoliikkeestä aiheutuu tähän verrattuna hieman pienempi asunto-
rakentamisen tarve. Helsingin seudun vuotuinen muuttovoitto on ollut 2000-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä 6.000 – 8.000 asukkaan tasolla. Suurimmillaan muuttovoitto oli 1990-luvulla yli 
10.000 asukasta vuodessa.  

23 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta; annettu 
13.11.2008. Valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä päätös jäi osittain voimaan. 
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ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mu-

kaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdol-

lisimman vähäinen”. Suunnittelussa ratkaistavaksi jää, milloin palvelut ja työpaikat 

ovat ”mahdollisuuksien mukaan” asuinalueen läheisyydessä, ja missä tilanteessa 

henkilöautoliikenteen tarve on ”mahdollisimman vähäinen”. 

Keskisuuretkin kaupungit ”seutuistuvat”, toisin sanoen ne laajenevat alueellisesti 

ja muodostavat usean kunnan alueelle sijoittuvan yhdyskunnan, kaupunkiseudun. 

Tätä muutosprosessia voi luonnehtia arjen seutuistumiseksi. Kunnat ovat kaupun-

kiseuduilla itsenäisiä yksiköitä vain hallinnollisessa mielessä, ja siinäkin yhä raja-

tummin. Työssäkäyntialueet laajenevat voimakkaasti, ja niitä myös pyritään laajen-

tamaan työvoimapoliittisin perustein24. Muutoksessa liikennejärjestelmällä on kes-

keinen merkitys muutoksen mahdollistajana. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen määrittelyä ongelmaksi on perusteltu viime 

aikoina usein ilmastonmuutoksella (tarpeella vähentää kasvihuonekaasupäästöjä). 

Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen 

yhteisessä ilmasto-oppaassa (2011) todetaan seuraavasti: 

Yhdyskuntien rakenne vaikuttaa ratkaisevasti rakennusten lämmittämisestä ja liiken-
teestä aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. … Asutuksen sijoittuminen työssä-
käyntialueiden reuna-alueille ja erityisesti haja-asutus-alueille lisää liikenteestä, raken-
nusten lämmityksestä ja teknisen huollon verkostoista aiheutuvia kasvihuonekaasu-
päästöjä. On arvioitu, että haja-asutus kuluttaa energiaa 60 % enemmän kuin taaja-
ma-asutus. … Liikkumisen päästöjen vähentämisessä yhdyskuntarakenteella on käy-
tännössä suurin merkitys. 

Heinonen (2012, 24) tuo väitöskirjassaan esiin toisen näkökulman kasvihuone-

kaasupäästöihin. Hän tarkastelee päästöjä yksittäisten kuluttajien näkökulmasta ja 

argumentoi, että yhdyskuntarakenteella ei itsessään ole vaikutusta päästöihin, vaan 

ratkaisevassa asemassa ovat kuluttajien valinnat. Hänen mukaansa korkeampi kulu-

tustaso (tulotaso) merkitsee suurempia päästöjä riippumatta asuinpaikasta. Heino-

nen väittää, että yhdyskuntarakenteella on suora vaikutus vain henkilöauton käytön 

määrään (ja siten autojen kasvihuonekaasupäästöihin). 

Heinosen väite perustuu Helsinkiä koskevan tarkastelun perusteella ajatukseen, 

että keskusta-asuminen on hiili-intensiivisempää kuin asuminen reuna-alueilla. Hän 

väittää, että Helsingin kaupunkirakenteessa tiheästi asutut keskusta-alueet houkutte-

levat varakkaita ja harvempaan asutut esikaupunkialueet matalamman tulotason 

                                                   

 
24 Esim. hallituksen periaatepäätös 30.8.2013 työttömän velvollisuudesta ottaa vastaa työtä niin, että 
yhdensuuntainen työmatka voi olla joukkoliikennevälineellä keskimäärin enintään 1,5 tuntia kokopäi-
väisessä työssä. 
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väestöryhmiä. Varakkaammat henkilöt asuvat suuremmissa asunnoissa, he käyttävät 

enemmän rahaa kulutustavaroihin ja erilaisiin palveluihin sekä tekevät enemmän 

ulkomaanmatkoja. Näin Heinonen päättelee, että yhdyskuntarakenteella ei ole mer-

kitystä kasvihuonekaasupäästöjen kannalta (muuten kuin henkilöautoilun osalta). 

Heinonen on oikeassa todetessaan, että tulotasolla on oleellinen merkitys kasvi-

huonekaasupäästöjen kannalta. Yhdyskuntarakennetta koskevien päätelmien teke-

minen olisi edellyttänyt erilaisilla alueilla asuvien saman tulotason kotitalouksien 

vertailua. Tällaista tarkastelua tutkimukseen ei kuitenkaan sisälly. 

Eri näkökulman Heinosen argumentaatioon tuo se, että yhdyskuntarakenteella 

ja väestöryhmien eriytymisellä on yhteys, joka liittyy nimenomaan korkeamman 

tulotason väestöryhmien muuttoon kaupungin reuna-alueille. Käsittelen tätä näkö-

kulmaa lähemmin yhdyskuntarakenteen hajautumisen syiden yhteydessä luvussa 

5.3. 

Yhdyskuntasuunnittelussa on jo pitkään ollut esillä myös laajempi näkökulma 

yhdyskuntarakenteen hajautumisen kielteisiin vaikutuksiin. Yhdyskuntarakenteen 

ohjauksen kehittämisohjelma (ympäristöministeriö 2004, 2) tiivisti hajautumisen 

vaikutukset seuraavasti: 

Suomen taajamissa käytetään maata asukasta kohden moninkertainen määrä muihin 
länsimaihin ja myös Pohjoismaihin verrattuna. Tämä merkitsee pitempiä työssäkäyn-
ti- ja asiointietäisyyksiä, korkeita infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitokustannuksia 
sekä korkeita yhdyskuntien päivittäisestä toiminnasta aiheutuvia liikennekustannuk-
sia. Samalla aiheutuu runsasta luonnonalueiden ja -varojen kulutusta ja päästöjä. Yh-
dyskuntarakenne on hajautunut nopeasti kasvavilla alueilla muuttoliikkeen, ikäraken-
teen ja asumisväljyyden kasvun tuloksena. 

Hajautumisen syistä kehittämisohjelma jättää mainitsematta suunnittelun. On 

totta, että hajautuneen yhdyskuntarakenteen muodostuminen on edellyttänyt uusien 

asuntojen ja toimitilojen rakentamistarpeen taustalla muuttoliikettä, ikärakenteen 

muutosta (asuntokunnan keskikoon laskua) sekä asumisväljyyden kasvua, mutta 

ilman suunnittelussa tehtyjä valintoja Suomen taajamien yhdyskuntarakenne ei olisi 

niin hajautunut kuin se nyt on. 
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5.1.3 Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja autoriippuvuus 

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen25 YTK:n tutkimus Auto-

riippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot (Kanninen et al. 2010, 9-10) kytkee yhdyskun-

tarakenteen muutoksen ekotehokkuuden käsitteeseen. Tutkimuksessa yhdyskuntien 

ekotehokkuus määritellään teknisten järjestelmien ekologiseksi tehokkuudeksi, joka 

puolestaan tarkoittaa luonnonvarojen ja energian käytön sekä jätteiden tuottamisen 

minimointia, sekä mahdollisuudeksi ekologisesti mielekkääseen elämään, joka liittyy 

asumiseen, työssäkäyntiin, palvelujen saantiin sekä virkistyksen ja harrastusten 

mahdollisuuksiksi. Yhdyskuntien ekotehokkuuden keskeisin toteutusväline on tut-

kimuksen mukaan eheyttävä suunnittelu, jonka tarkoituksena on suunnata raken-

tamispaineet ja kasvu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisälle, joko sen jatku-

moksi tai tiiviiksi satelliittiyhdyskunniksi. Yhteisenä piirteenä yhdyskuntarakenteen 

täydentymiselle on kasvun suuntaaminen joukkoliikenteeseen tukeutuvan kaupun-

kirakenteen piiriin. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisesta seuraa liikkumisen ja edelleen liikenteen li-

sääntyminen. Kaupunkirakenteen muutosprosessien tasolla kyse on itseään vahvis-

tavan kehityksen jatkumosta (mt., 10, 13): 

Hajautuminen lisää liikennettä, erityisesti liikennesuoritetta henkilökilometreinä mi-
tattuna. Lisääntyvät liikenneruuhkat ovat tästä johtuva seuraus – liikennetutkimuk-
sissa on esimerkiksi havaittu, etteivät julkisen vallan voimakkaatkaan satsaukset lii-
kenneväyliin estä ruuhkautumista pidemmällä aikavälillä. 

Itse itseään ruokkivan yhdyskuntarakenteen hajautumista aiheuttavan kiertokulun 
lopputuloksena on yhdyskuntarakenteen toiminnan yhä suurempi riippuvuus henki-
löauton käytöstä. 

Liikenteen lisääntyminen indikoi suoraan ongelman olemassaoloa, jos tarkastel-

laan liikenteen päästöjä suhteessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle asetet-

tuihin tavoitteisiin. Tosin aivan viimeaikainen kehitys osoittaa, että liikenteen ener-

giankulutuksen jatkaessa kasvuaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt eivät kasva 

enää samassa suhteessa. Tämä johtuu osin biopolttoaineiden käytön ja myös säh-

kökäyttöisen liikenteen lisääntymisestä (liikenne- ja viestintäministeriö 2012b, 5-6), 

osin henkilöautojen energiatehokkuuden parantumisesta. 

Yhdyskuntarakenteen ja liikennesuunnittelun välisissä suhteissa avainkäsitteeksi 

nousee autoriippuvuus, joka merkitsee erilaisten liikkumisen vaihtoehtojen kaven-

tumista ja samalla liikkumisen kustannusten ja liikkumiseen liittyvän onnettomuus-

                                                   

 
25 Nykyinen Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitoksen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutusryhmä 
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riskin lisääntymistä. Autoriippuvuudessa ei ole käsitteenä kyse vain yksilöiden liik-

kumismahdollisuuksista, vaan myös laajasti institutionaalisesta riippuvuudesta eli 

henkilöauton asemasta yhteiskunnan kehitystä määräävänä tekijänä. 

Institutionaalisen autoriippuvuuden käsitteen ovat aikaisemmin nostaneet esiin 

erityisesti Newman ja Kenworthy (1999, 60). He määrittelevät autoriippuvuuden 

tilanteeksi, jossa ”kaupunki kehittyy perustuen oletukseen, että henkilökäytön käyt-

tö on hallitseva kulkumuoto niin, että auto priorisoidaan sekä infrastruktuurin että 

yleensä kaupungin kehittämisessä”. Newman ja Kenworthy asemoivat autoriippu-

vuuden kielteiseksi ilmiöksi, kun he toteavat, että autoriippuvuuden oletettiin jos-

kus aikaisemmin kuuluvan moderniin maailmaan, mutta nyt se kyseenalaistetaan eri 

puolilla maailmaa.  

Autoriippuvuudessa on kyse vaihtoehdottomasta kaupunkirakenteesta, joka no-

jaa vahvasti henkilöauton käyttöön liikkumisessa ja samanaikaisesti luo tilanteen, 

jossa vaihtoehtoisten liikkumismuotojen käytölle ei ole edellytyksiä. Yhteiskunta on 

siis vähitellen sopeuttanut asukkaat muutoksiin, jotka ovat yhteydessä lisääntyvään 

henkilöauton käyttöön ja siihen yhteydessä olevaan toimintojen sijoittumisen hajau-

tumiseen. Näin saavutettavuus – liikkujan mahdollisuus saavuttaa erilaiset paikat ja 

toiminnot – on auton käyttäjillä jatkuvasti hyvä samalla, kun muilla kulkumuodoilla 

liikkuvien saavutettavuus heikkenee tai pysyy huonona. Autottomien heikkoihin 

liikkumismahdollisuuksiin liittyy myös lisääntyneen autojen määrän aiheuttama 

liikkumisen rajoittuminen. Ruotsalaisessa liikenneturvallisuustutkimuksessa on to-

dettu jo 1990-luvun alussa, että liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän 

vähenemiseen on vaikuttanut myös se, että lapset eivät ole voineet enää liikkua 

vapaasti asuinympäristössään, vaan heitä kuljetetaan autolla erilaisiin organisoituihin 

aktiviteetteihin. (Kanninen et al. 2010, 13; Hagson 2004, 12) 

5.1.4 Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ongelmasta ei vallitse  
yksimielisyyttä 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ongelma on poliittisesti kiistanalainen: hajau-

tumisen haitallisuudesta ei vallitse yksimielisyyttä. Yhdyskuntarakenteen hajautumi-

nen ei ole edes käsitteen määrittelyn tasolla yksiselitteistä. Ilmiö liittyy läheisesti 

suurten kaupunkiseutujen hallinnointiin ja hallinnon rakenteisiin. 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden kohdan 4.3 mukaan ”alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinym-

päristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa 
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olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. 

Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.” Kaupunkiseuduista tode-

taan tavoitteissa muun muassa, että ”kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina 

kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin.” 

Kun tavoite yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä kohdistetaan seututasolle, 

eheyttämisenä on pidetty verkostorakenteen vahvistamista yhteysverkostoa paran-

tamalla, kasvukäytäviä muodostamalla sekä solmujen strategisia ominaisuuksia ke-

hittämällä. Verkostokaupunkikehitys merkitsee kaupunkien moninapaisuutta ja 

epäsymmetrisyyttä, mistä seuraavat monimutkaiset kaupungin sisäiset vuorovaiku-

tussuhteet. Näin verkostoituminen, seutuistuminen ja yhdyskuntarakenteen hajau-

tuminen (tai sen eheyttäminen) kietoutuvat käsitteellisesti, mutta huonosti määritel-

tyinä, toisiinsa. 

Kunnat ovat itsenäisiä toimijoita – ohjausjärjestelmän määrittelemissä ja salli-

missa puitteissa – yhdyskuntasuunnittelussa ja suunnittelua koskevassa päätöksen-

teossa, eivätkä niiden kaupunkisuunnittelua koskevat tavoitteet ja toimintalinjat ole 

useinkaan yhdenmukaisia. Keskuskuntien intressit ovat erilaisia kuin reuna-alueiden 

kuntien. Liikennesuunnittelun eri suunnittelutasojen ja erilaisten yhteistyömallien 

kentässä kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmista on pyritty muodosta-

maan väline hallita sekä liikennejärjestelmän että yhdyskuntarakenteen muutosta. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien merkitystä yhdyskuntien muutosprosesseissa ei 

ole tutkittu, ei myöskään niihin liittyvää päätöksentekoa. 

Näitä taustoja vasten on kiinnostavaa, miten liikennejärjestelmän kehittämistä 

perustellaan yhdyskunnan suunnittelussa ja sitä koskevassa päätöksenteossa. Toi-

saalta liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen välisen suhteen kannalta on 

kiinnostavaa, mistä päätöksenteossa ei keskustella – tai mistä ei päätetä lainkaan. 

Mihin liikennesuunnittelu asemoi itsensä suunnittelun tavoitteiden moniulotteisessa 

ja ristiriitaisessa kentässä? 

 

Yhdyskuntarakenteen muutoksen ja liikennejärjestelmän välinen yhteys 

Yhdyskuntarakenteen muutoksen ja liikennejärjestelmän välistä yhteyttä on käsitelty 

laajasti kaupunkitutkimuksessa sekä teoreettisella että empiirisellä tasolla. Panoksen 

tähän keskusteluun on antanut väitöskirjassaan Joutsiniemi (2010, 241), joka koros-

taa, että saavutettavuus on avaintekijä yhdyskuntarakenteen muutoksessa. Joutsi-

niemi kuvaa suurkaupunkien kaupunkirakenteen viimeaikaista muutosta Francois 

Ascheria lainaten käsitteellä metapolis. Se tarkoittaa erillisten tilojen yhdistelmää, 

jossa asukkaat sekä taloudellinen toiminta integroituvat kaupunkiseudun (metropo-
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liksen) päivittäisen elämän tavanomaisissa toiminnoissa. Metapolis muodostaa siis 

yhden työssäkäynnin ja asumisen alueen, mutta alueet, jotka muodostavat metapo-

liksen, ovat heterogeenisia eivätkä välttämättä kiinni toisissaan. Ascherin metapolis 

on ainakin muutaman sadan tuhannen asukkaan kaupunki. Suomalaisessa konteks-

tissa käsitettä voisi soveltaa Helsingin seudun lisäksi ainakin Turun ja Tampereen 

seutuun, mahdollisesti myös Oulun seutuun noin 200.000 asukkaan seutuna. 

Joutsiniemen (mt., 242) mukaan useat ei-toivotut metapoliksen kehityspiirteet 

ovat yksinkertaista seurausta siitä tosiasiasta, että tieverkkoa koskevissa päätöksissä 

on kiinnitetty liian vähän huomiota siihen, millä tavoin tieverkko vaikuttaa kaupun-

gin keskusrakenteeseen (centrality) – tai ylipäänsä keskeisten paikkojen muodostumi-

seen. 

Kaupunkiseutujen tieverkkoa koskevia päätöksiä voidaan tehdä eri näkökulmia 

painottaen. Tieverkon asemoituminen suhteessa eri aluetasoihin ja liikennejärjes-

telmän eri osiin voidaan esittää esimerkiksi kuvan 9 kaavion tapaan: 

 

 

Kuva 9.  Tieverkon asemoituminen suhteessa aluetasoihin (Garrison & Levinson 2005, 5). 

Oleellista tieverkon ja yhdyskuntarakenteen suhteessa on se, millä tavoin valta-

kunnallinen eli pitkämatkaisen liikkumisen näkökulma (yhdessä maaseudun liikku-

misen näkökulman kanssa) ja kaupunkiseudun näkökulma tieverkon suunnittelussa 

painottuvat keskenään. Myös kansainväliset yhteydet liittyvät tosiasiassa kaupunki-

seutujen liikennejärjestelmään erityisesti satamien kuorma-autoliikenteen yhteyksien 

sekä lentokenttien maayhteyksien kautta. Vaikka Garrisonin ja Levinsonin kaavios-

sa kansainväliset yhteydet ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmä on erotettu sa-

moin kuin henkilöautoliikenteen ja kuorma-autoliikenteen verkot (järjestelmä), 

Kaupunkiseudun tieverkko, 

joka palvelee sekä kaupun-

kiseudun sisäistä, kaupunki-

seudun ulkopuolelta tulevaa 

että valtakunnallista (pitkä-

matkaista) liikennettä. 
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sama tieverkko palvelee niin ulkomaan kuljetuksia ja yleensä tavaraliikennettä kuin 

kaupunkiseudun henkilöautoliikennettäkin. 

Historiallisessa perspektiivissä liikennejärjestelmän vaikutus kaupunkirakenteen 

muutokseen on selvä: liikennejärjestelmä ja sen taustalla oleva teknologinen kehitys 

on vaikuttanut siihen, millä tavoin kaupungin on ollut mahdollista rakentua. Ennen 

rautateitä pienet, keskittyneet esikaupungit eivät olleet mahdollisia, ennen raitioteitä 

teollisuuskaupungin asunnot ja työpaikat olivat lähellä toisiaan, ennen henkilöautoa 

esikaupunkimattojen muodostumiselle ei ollut edellytyksiä. 

Viime vuosikymmenien autoliikennettä suosiva liikennepolitiikka on ollut kau-

punkirakennetta hajauttavaa. Suurten kaupunkiseutujen tieverkkoa laajennetaan ja 

olemassa olevien verkon osien kapasiteettia lisätään. Samalla luodaan edellytykset 

kaupunkirakenteen hajautumiselle. Kuten edellä luvussa 5.1.2 totesin, yhdyskunta-

rakenteen hajautuminen edellyttää rakentamistarpeita aiheuttavien muutosvoimien 

olemassaoloa, mutta hajautunut rakenne syntyy maankäytön suunnittelun ja siihen 

tukeutuvan ja sitä tukevan liikenneverkon suunnittelun tuloksena. Näin tieverkon 

laajentaminen on välttämätön, mutta ei riittävä ehto yhdyskuntarakenteen hajautu-

miselle. Vastaavasti myös muuttoliike ja väestönkasvu sekä asumisväljyyden kasvu 

ovat välttämättömiä, mutta eivät riittäviä ehtoja. Vasta yhdessä kaavoituksen ja 

liikennesuunnittelun kanssa asunto- ja toimitilarakentamista aiheuttavat muutos-

voimat johtavat yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. 

Liikennesuunnittelun omaan julkilausuttuun tavoitteistoon sisältyy jo lähes rutii-

ninomaisesti tavoite yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä (esim. liikenne- ja viestin-

täministeriö 2012a). Siksi on kiinnostavaa, miksi liikennesuunnittelu tuottaa edel-

leen kaupunkirakennetta hajautumista tukevia suunnitelmia. Tämän selvittämiseksi 

ei riitä, että tarkastellaan suunnittelua vain tämän päivän tilanteessa. On tarpeen 

ymmärtää myös historiallisten prosessien dynamiikka kaupunki- ja liikennesuunnit-

telun muovautumisessa nykyiseksi. Historia tekee tietyistä kehityspoluista hallitsevia 

samalla, kun toisista tulee marginaalisia tai kokonaan mahdottomia (Mäntysalo et al. 

2010, 29). Käsittelen liikennesuunnittelun pitkää historiaa ja liikennesuunnittelun 

liityntöjä kaupungin moderniin suunnitteluun luvuissa 6 ja 7. 
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5.2 Hajautumisen monet määrittelyt 

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ei ole uutta sen enempää käsitteen kuin yhdys-

kuntarakenteen muutokseen liittyvän ilmiön tasolla. The Free Dictionary26 määrit-

telee käsitteen ribbon development siten, että kyse on tien varteen jatkuvaksi nauhaksi 

rakennetuista taloista, ja toteaa ilmiöstä, että se oli yleistä Englannissa maailmanso-

tien välisenä aikana. Käsite on edelleen käytössä esimerkiksi Pohjois-Irlannin maa-

seutua koskevassa maankäytön strategiassa, joka suhtautuu ribbon development -ra-

kentamiseen ehdottoman kielteisesti. 

Englannin kielessä hajautumisesta käytetty käsite sprawl tarkoittaa hajautumista 

erityisesti hallitsemattomalla tai huolimattomalla tavalla27. Sprawl sisältää siis merki-

tyksen, joka viittaa epätoivottavaan kehitykseen. Calthorpe ja Fulton (2001, xv) 

antavat omassa määrittelyssään yhdyskuntarakenteen hajautumiselle tämän merki-

tyssisällön: kyse on tehottamasta ja ympäristön sekä liikkumismahdollisuuksien 

kannalta haitallisesta väestön leviämisestä kaupunkia ympäröiville alueille. 

Hajautumiselle on annettu monta muuta samansuuntaista määritelmää (Chris-

tiansen & Loftsgarden28 2011, 2). Amerikkalainen taloustieteilijä Jan K. Brueckner 

(2000, 161) esittää yksinkertaisesti, että yhdyskuntarakenteen hajautumista voi 

luonnehtia ”kaupunkien ylenmääräiseksi alueelliseksi kasvuksi”. Väestön kasvaessa 

ja asumisväljyyden lisääntyessä, kun varallisuus kasvaa, kaupungin on kasvettava 

tavalla tai toisella. Hajautumisessa kysymys on siitä, että kaupungit laajenevat alueel-

lisesti enemmän, kuin mitä pidetään jollain perusteella hyväksyttävänä tai järkevänä. 

Amerikkalainen kaupunkisuunnittelun professori Reid Ewing (199729, 108) mää-

rittelee hajautumisen kolmella ominaisuudella: (1) toisistaan erilliset alueet (leap-frog 

or scattered development), (2) kaupallisten palvelujen nauhamainen rakenne ja (3) laajat 

alhaisen rakentamistehokkuuden, vain asumiseen tarkoitetut alueet, joihin liittyy 

huono saavutettavuus ja avoimen toiminnallisen kaupunkitilan puuttuminen (lack of 

functional open space). 

Amerikkalaiset Galster et al. (2001, 685) puolestaan määrittelevät hajautumisen 

siten, että hajautuneilta alueilta puuttuu jotkut tai kaikki seuraavista kahdeksasta 

                                                   

 
26 www.thefreedictionary.com; viitattu 30.9.2013 

27 esim. Merriam-Webster; www.merriam-webster.com; viitattu 30.9.2013 

28 Christiansen ja Loftsgarden ovat norjalaisen Liikennetaloudellisen instituutin TØI:n (Transportøko-
nomisk Institutt) tutkijoita. 

29 Ewing puolustaa artikkelissaan näkemystä yhdyskuntarakenteen hajautumisen haitallisuudesta 
vastaten taloustieteilijöiden Gordonin ja Richardsonin päinvastaiseen näkemykseen. 
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ominaisuudesta: tiheys, jatkuvuus, keskittyminen, ryppäät (clustering), keskeisyys, 

ydin (nuclearity), toimintojen sekoittuminen ja läheisyys. On tietenkin määrittelyky-

symys, milloin esimerkiksi tiheys (jonka voi ajatella viittaavan asukastiheyteen) on 

sellainen, että se merkitsee hajautunutta rakennetta. Ehkä tästä syystä sekä Galster 

et al. että eurooppalaista tutkimusta edustavat Couch et al. (2007, 4-5) korostavat, 

että on hedelmällisempää ymmärtää hajautuminen prosessina kuin tietynlaisena 

maankäyttönä. Erilaiset yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristötekijät vaikutta-

vat siihen, että eri toimintojen vaatiman tilan kysyntä vähenee kaupungin ydinalueil-

la ja kasvaa reuna-alueilla. Kysymys on siitä, minkälaisen muodon reuna-alueille 

kohdistuvaa kysyntää vastaava tilankäytön tarjonta saa. (Christiansen & Loftsgarden 

2011, 3) 

Euroopan ympäristöviraston EEA:n julkaisussa Urban sprawl in Europe, The igno-

red challenge (2006, 6) hajautuminen määritellään alhaisella tehokkuudella tapahtu-

vaksi suurten kaupunkiseutujen alueelliseksi laajenemiseksi, joka tapahtuu markki-

naehtoisesti pääosin ympäröivillä maatalousalueilla. (Suomalaisittain konkretisoitu-

na määrittelyä voi täsmentää siten, että laajeneminen tapahtuu maa- ja metsätalous-

alueilla.) Kaupunkiseutujen kasvu perustuu ennen kaikkea rakenteen hajautumiseen, 

joka puolestaan perustuu vähäiseen maankäytön suunnitteluun ja pieniin toisiinsa 

liittymättömiin aluekokonaisuuksiin. EEA:n mukaan hajautuvat kaupungit ovat 

tiiviiden (compact) kaupunkien vastakohtia, täynnä tyhjää tilaa, joka kertoo kaupun-

gin kehittämisen tehottomuudesta ja korostaa kontrolloimattoman kasvun haitalli-

sia vaikutuksia. Vastaavalla tavalla Christiansen ja Loftsgarden tiivistävät hajautu-

neen yhdyskuntarakenteen tilanteeksi, jossa maankäyttö ei ole optimaalista, koska 

se voisi olla keskittyneempää ja tiiviimpää.  

Edellä esitetyn Christiansenin ja Loftsgardenin tiivistyksen ydin on ”optimaali-

suudessa” vastaavasti kuin Bruecknerin määrittelyn ”hyväksyttävyys” tai ”järke-

vyys”. Juuri näille tai vastaaville käsitteille annettu sisältö kuten myös se, mitä hajau-

tumisen ehkäisemiseksi olisi tehtävä, tekee yhdyskuntarakenteen hajautumisesta 

kiistanalaisen. 

Amerikkalainen Carruthers ja islantilainen Ulfarsson (2002, Christiansen & 

Loftsgardenin 2011, 2 mukaan) ovat antaneet hajautumiselle myös kaupungin muu-

tosta tukeviin prosesseihin liittyvän määrittelyn: yhdyskuntarakenteen hajautuminen 

on suunnittelematonta, kontrolloimatonta ja koordinoimatonta yksipuolista maan-

käyttöä, joka ei tue toiminnallisesti sekoittunutta rakennetta, joka ei liity muuhun 

(lähialueiden) maankäyttöön, ja joka ilmenee usein alhaisena rakentamistehokkuu-

tena, sekä nauhamaisena rakenteena (vrt. ribbon development) ja toisistaan erillisinä 
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alueina. Määrittelyn ongelma on, että se kytkee yhdyskuntarakenteen hajautumisen 

eksplisiittisesti maankäytön riittävän suunnittelun ja koordinoinnin puutteeseen.  

Hajautuminen on kuitenkin usein esimerkiksi suomalaisissa olosuhteissa päin-

vastoin tietoisen ja tavoitteellisen, kaupunkiseutujen hajautuneessa hallinnossa teh-

dyn suunnittelun tulosta. Tämä on tunnistettu kuntarakenteen uudistushankkeiden 

yhteydessä. Kuntajakolain uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 

31/2013) toistuu ns. yhdyskuntarakenneperuste eli tavoite ”vastata hajautumiskehi-

tykseen” ja tukea yhdyskuntarakenteen eheytymistä toiminnallisen työssäkäyntialu-

een muodostavilla uusilla kunnilla. Hallituksen lakiesityksen perustelujen mukaan 

”nykyisillä yhteistyömuodoilla, joissa päätöksentekovalta on viime kädessä yksittäis-

ten kuntien valtuustoilla, ei pystytä riittävästi estämään yhdyskuntarakenteen hajau-

tumista. Parhaiten ongelmia ratkaistaisiin kokoamalla päätöksentekoa ja kehittämäl-

lä kuntarakennetta siten, että kaupunkiseudun keskeinen taajamarakenne kasvu-

painealueineen kuuluisi hallinnollisesti yhteen kuntaan.” 

Galster et al. (2001, 682–683) ovat koonneet edellä kuvatun kaltaiset määrittelyt 

kuudeksi näkökulmaksi yhdyskuntarakenteen hajautumiseen (jota he kutsuvat ar-

tikkelinsa otsikossa vaikeaselkoiseksi käsitteeksi): 

1. Hajautuminen määrittyy hajautumisen ominaisuuksia sisältävän esimerkin pe-
rusteella (esimerkiksi Los Angeles). 

2. Hajautuminen kuvaa esteettistä arviota yhdyskuntarakenteesta. 

3. Hajautuminen aiheuttaa ulkoisvaikutuksia, esimerkiksi autoriippuvuutta, väes-
tön alueellista segregoitumista, asumisen ja työpaikkojen epätasapainoa tai 
ympäristön laadun heikkenemistä. 

4. Hajautuminen on seurausta jostain riippumattomasta tekijästä, esimerkiksi 
hajautuneesta paikallishallinnosta, huonosta suunnittelusta tai kaavoitusrat-
kaisuista. 

5. Hajautuminen määritellään yhdyskuntarakenteen muotona tai ominaisuutena, 
esimerkiksi alhaisena tehokkuutena, etäisyytenä keskuksista tai jatkuvana 
nauhakaupunkina. 

6. Hajautuminen määritellään kehitysprosessina, joka tapahtuu tietyn ajan kulu-
essa kaupunkirakenteen laajentuessa. 

Tämän tutkimuksen tulokulma yhdyskuntarakenteen hajautumiseen on luettelon 

kolmannen kohdannen mukaisesti hajautumisesta aiheutuvat kielteiset ulkoisvaiku-

tukset. Myös muut näkökulmat tulevat esiin käsitellessäni tässä luvussa hajautumi-

sen syitä ja seurauksia sekä myöhemmin luvussa 8 kaupungin hajautunutta hallin-

nointia. Galster et al. päätyvät määrittelemään hajautumisen luettelon viidennen 

kohdan mukaisesti yhdyskuntarakenteen ominaisuuksien perusteella, kuten edellä 

olen todennut. 
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Ei riitä, että hajautumisen käsitteelle on annettu lukuisia erilaisia sisältöjä. Myös 

koko käsitettä on kritisoitu: Joutsiniemi (2010, 250) arvostelee hajautumisen (sprawl) 

käsitettä siitä, että se viittaa liiaksi teollistumisen varhaisvaiheen hallitsemattomaan 

ja suunnittelemattomaan kehitykseen. Joutsiniemen jälkimodernissa metapoliksessa 

hajaantumisessa kyse on tavoitteellisesta ja rationaalisesta prosessista, jossa ei oteta 

huomioon kokonaiskuvaa, siis kaupunkiseutua toiminnallisena kokonaisuutena. 

Kyse on rationaalisuudesta yksittäisten ihmisten tai eri toimijoiden omasta näkö-

kulmasta. Joutsiniemi ei kyseenalaista ilmiötä eikä sen taustalla vaikuttavia tekijöitä, 

vaan pelkästään yhdyskuntarakenteen muutoksen kuvaamisessa käytetyn käsitteen. 

Hänen kommenttinsa hajaantumisesta tavoitteellisena ja rationaalisena prosessina 

osuu kohdalleen, kun hajautumista tarkastellaan suomalaisten kaupunkiseutujen 

hajautuneen hallinnoinnin näkökulmasta. 

 

Suomalainen kaupunkikehitys hajautumisen valossa 

Kaupunkien maa-ala kasvaa Euroopassa 0,5–0,7 prosenttia vuodessa. Tällä nopeu-

della kaupunkien vaatima maa-ala kasvaisi kaksinkertaiseksi 30–50 vuodessa. Kehi-

tystä ei leimaa enää pelkästään kaupunkialueen laajeneminen alueellisena jatkumo-

na. Leimallista on alueellisesti epäjatkuva asumisen laajentuminen, jonka aihetta 

käsittelevä tutkimus Peri-Urbanisation in Europe (Piorr et al. 2010, 7,10) määrittelee 

periurbaanisaatioksi – periferaaliseksi urbanisaatioksi – silloin, kun uudet yhdys-

kunnat ovat asukasluvultaan alle 20.000 ja asukastiheydeltään vähintään 40 henki-

löä neliökilometrillä. Tutkimus sijoittaa periurbaanit alueet varsinaisen urbaanin 

alueen ohella osaksi toiminnallista urbaania aluetta (Functional Urban Area FUA). 

Keskuskaupungin ympäristössä sijaitsevat pienet keskukset – hyrylät, klaukkalat, 

nummelat, lempäälät – ovat toiminnallisesti osa kaupunkiseutua, vaikka kaupunki-

rakenne ei jatkukaan yhtenäisenä reuna-alueiden pieniin keskuksiin saakka. Tämä 

merkitsee sitä, että liikkuminen tapahtuu hyvin laajalla alueella koko kaupunkiseu-

dulla. 

Eurooppalaisessa vertailussa Helsingin seutu sijoittuu kaikkein hajautuneimpien 

kaupunkiseutujen joukkoon, ja hajautumisen nopeudessa se sijoittuu keskitasolle 

(EEA 2006, 12–14). On kuitenkin syytä huomata, että tämänkaltaisissa vertailuissa 

tulos riippuu myös aluerajauksista. Esimerkiksi OECD:n aluekatsauksen yhteydessä 

vuonna 2002 ”Greater Helsinki Region” rajattiin hallinnollisin perustein neljäksi 

lähimaakunnaksi eli huomattavasti yli 100 kilometrin etäisyydelle Helsingistä ulot-

tuvaksi alueeksi. Helsingin seutu on määritelty kuntayhteistyössä hallinnollisesti em. 

OECD:n rajausta paljon suppeammaksi 14 kunnan alueeksi. Helsingin metropoli-
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alueesta ei ole siis olemassa yhtä, eri tarkoituksissa käytettävää rajausta. Tilannetta 

kuvaa mm. se, että metropolialueen selvityshenkilöiden (Asikainen et al. 2013b, 4) 

työn lähtökohtana oli Helsingin seudun 14 kunnan alue, mutta heillä oli myös 

mahdollisuus tehdä ehdotuksia muiden aluerajausten puitteissa. 

Oinonen et al. (2013, 40) esittävät, että aikavälillä 1990–2005 Suomen 34 suu-

rimmasta kaupunkiseudusta vain Jyväskylän ja Oulun kaupunkiseutujen asukastihe-

ys kasvoi. Muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla, myös Helsingin seudulla, asukastihe-

ys on laskenut taajamapinta-alan kasvaessa. Tämäkään pelkistys kaupunkiseutujen 

muutoksesta ei sellaisenaan kerro yhdyskuntarakenteen muutoksen laadusta, toisin 

sanoen mihin uudet asuntoalueet sijoittuvat yhdyskuntarakenteessa. 

Ristimäki ja Helminen (2007) viittaavat EEA:n käyttämään mittariin, väestön-

kasvun ja rakennetun alueen kasvun suhteeseen todeten – EEA:n johtopäätöksistä 

poiketen – että pääkaupunkiseudun kehitys näyttää varsin tasapainoiselta. Vuotui-

nen väestönkasvu oli vuosina 1950–1995 keskimäärin 1,7 prosenttia, kun rakenne-

tut alueet kasvoivat 1,8 prosenttia vuodessa. He toteavat edelleen, että uudemmat 

Suomen ympäristöhallinnon seurantatiedot osoittavat, että pääkaupunkiseudun 

yhdyskuntarakenne on etenkin vuosina 1980–2005 tällä mittarilla mitattuna tiivisty-

nyt eikä hajautunut. Helsingin seudun ulommista alueista Ristimäki ja Helminen 

toteavat, että pääradan varrella olevat kunnat on pidetty varsin eheinä, mutta kau-

empana pääradasta väljästi asutettujen taajamien tilkkutäkki on laajentunut voimak-

kaasti. 

Ristimäen ja Helmisen tulkintoja voi arvostella liian positiiviksi sillä perusteella, 

että päätelmät yhdyskuntarakenteen eheydestä on tehty pelkästään väestönkasvun ja 

rakennetun alueen kasvun perusteella. Mittari ei ota lainkaan huomioon sitä, mihin 

uudet rakennetut alueet sijoittuvat. Vaikka mittari yhdessä tiheyden perusteella ta-

pahtuvan alueiden luokittelun kanssa antaa kuvaa yhdyskuntarakenteen eheydestä, 

huomiotta jää kokonaan, mille etäisyydelle keskuksista ja mihin suhteessa eri liiken-

nevuotojen verkkoihin uudet asuntoalueet sijoittuvat. Uusien asuntoalueiden koko-

naisuutena epäedullista sijoittumista Helsingin seudulla indikoi kuntien katuverkon 

lisäys suhteessa asukasluvun kasvuun. Katuverkon pituus on kasvanut noin 2,5 % 

vuodessa, kun väestö on kasvanut noin 1 % vuodessa (Helsingin seudun liikenne 

HSL 2013, 40). 

Osuvimpana Helsingin seudun luonnehdintana – vaikka luonteeltaan vain yleis-

piirteisenä ja muutossuuntaa kuvaavana – voi pitää ESPON FOCI –raporttia (kuva 

10). Se esittää Helsingin seudun vuoden 2000 tilanteessa kasvavana alueena, jonka 

vallitsevana piirteenä on reuna-alueilla tapahtuva kasvu ja keskeisten alueiden väes-

tömäärän väheneminen. 
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Kuva 10.  Eurooppalaiset suuret ja keskisuuret kaupunkiseudut asukasluvun ja sen muutoksen 
painottumisen mukaan (ESPON FOCI 2010a, 26). 

Hajautumisen erilaiset tyyppitapaukset 

University College Londonin tutkijat Batty, Besussi ja Chin (2003, Christiansenin ja 

Loftsgardenin 2011, 3-4 mukaan) ovat kuvanneet yhdyskuntarakenteen erilaista 

hajautumista neljällä tyyppitapauksella, joita he kutsuvat nimillä levinnyt kaupunki 
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(scattered), nauhakaupunki (linear strip), monikeskuksinen kaupunki (polynucleated) ja 

pukkihyppykaupunki (leapfrogging) (kuva 11). 

 

Kuva 11.  Yhdyskuntarakenteen tyyppitapaukset Battyn et al.mukaan (Christiansen ja Loftsgarden 
2011, 3-4). 

Tyyppitapaukset ovat yhdyskuntarakenteen hajautumisen kuvauksina siinä mie-

lessä epätäsmällisiä, että vain scattered ja leapfrogging edustavat esimerkiksi liikkumisen 

ja liikenteen vaikutusten kannalta selvästi epäedullisia malleja. Sen sijaan linear strip 

ja polynucleated voivat olla myös toivottuja kaupunkirakenteen malleja, jos ne perus-

tuvat raideliikenteen edellyttämään mittakaavaan ja monipuoliseen, sekoittuneeseen 

maankäyttöön. Käytännössä linear strip on kuitenkin yleensä henkilöauton käyttöön 

perustuva tien varteen syntynyt rakenne (ribbon development), jossa maankäyttö ei ole 

kaupunkimaisesti sekoittunut. 

Battyn et al. esittämät tyyppitapaukset kuvaavat kuitenkin hyvin erilaisia mah-

dollisia ja myös toteutuneita yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia. Maantieteellisistä, 

hallinnollisista ja historiallisista syistä kaupungit ovat usein käytännössä sekoituksia 

näistä ideaalityypeistä. Esimerkiksi Helsingin seudulta on helposti tunnistettavissa 

scattered (esim. Nurmijärvi), nauhakaupunki (esim. Martinlaakson radan varsi tai 

Merituulentie Espoossa), monikeskuksinen kaupunki (esim. Kerava, Järvenpää, 

Hyrylä) ja leapfrogging (Helsingin ulkopuoliset vanhat lähiöt pääosin). 

Näiden tyyppitapausten taustalla on nähtävissä Galsterin et al. määrittelemät, 

edellä kuvaamani yhdyskuntarakenteen kahdeksan ominaisuutta ja erityisesti niiden 

kuvaamistapa. Näiden ominaisuuksien perusteella Galster et al. (2001, 687–714) 
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määrittävät tapauskohtaisesti yhdyskuntarakenteen hajautumisen asteen. He opera-

tionalisoivat kunkin yhdyskuntarakenteen ominaisuuden sillä tavoin, että ominai-

suudelle voidaan antaa operationalisoinnista riippuen yksi tai useampi lukuarvo. 

Lähestymistapa on periaatteessa rationaalinen ja eksakti, mutta operationalisoinnin 

ongelmia osoittaa esimerkiksi tapa, jolla keskeisyys (centrality) on määritelty: keskei-

syyttä indikoi etäisyys kaupungintalosta. Tällä tavoin määriteltynä keskeisyys liittyy 

perinteiseen, yksikeskuksiseen kaupunkiin. Se kuvaa huonosti modernin jälkeisen 

monikeskuksisen kaupungin keskeisyyttä, jossa kaupungin asukkaat itse määrittävät 

liikkumisvalinnoillaan (liikkumisen kohteilla) keskeisyyden.  

Vastaavia yrityksiä on tehty myöhemminkin, esimerkiksi Schwartz (2010) määri-

tellessään indikaattoreita eräiden eurooppalaisten kaupunkien hajautumisen arvioi-

miseksi. 

Wienin talousyliopiston tutkijat Franz et al. ovat käsitelleet yhdyskuntarakenteen 

hajautumisen määrittelyjä, hajautumisen syitä ja seurauksia sekä tutkineet aikaisem-

pia hajautumisen operationalisointeja. Heidän johtopäätöksensä operationalisoin-

neista on, että kaikkiin yrityksiin liittyy vakavia ongelmia. Franz et al. (2006, 23) 

toteavat, että ”kuten kaikissa moniulotteisissa ilmiöissä myös hajautumisen mittaa-

misessa törmätään indikaattoreiden valinnan ja painottamisen ongelmiin hajautu-

misindeksiä muodostettaessa”. He jatkavat, että lisäksi tuloksiin liittyy niiden tul-

kinnan ongelma: pitäisi pystyä määrittämään teoreettisesti pitävä raja-arvo, joka 

erottaa hajautumisen ei-hajautumisesta. 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeintä on kuitenkin ymmärtää yhdyskuntara-

kenteen hajautuminen prosessina, joka vie kehitystä epätoivottavaan suuntaan. 

Oleellista tästä näkökulmasta on myös havaita, että epätoivottava kehityksen suunta 

– tai ongelma – on yhteiskunnallisen määrittelyn tulos. Käsittelen liikennesuunnit-

telun määrittelemää ”liikenneongelmaa” luvussa 6.3.  
 

Hajautumisen pitkä historia 

Hajautuminen on tunnettu kaupunkitutkimuksen käsitteistössä jo puoli vuosisataa. 

Mumford (1966, 576) esimerkiksi totesi, että ”esikaupunkien hajautuminen riippuu 

ikävällä tavalla yhdestä tekijästä, henkilöautosta, jonka laajeneva käyttö on hotkinut 

sen ominaisuuden, josta esikaupungit voisivat olla ylpeitä, nimittäin tilan”. Itse 

käsitettä urban sprawl käytti Franzin et al. (2006, 2) mukaan ensimmäisen kerran 

sosiologi William Whyte Fortune-aikakausilehdessä vuonna 1958. 

Kaupunkirakenteen kehityspiirteenä hajautuminen on huomattavasti vanhempi 

kuin ilmiötä kuvaava käsite. Jos yhdyskuntarakenteen hajautumisella ymmärretään 
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laajasti sitä kehitystä, joka on johtanut kompaktin ydinkaupungin rakenteen purkau-

tumiseen ympäröiville alueille, rakenteen hajautuminen käynnistyi jo 1800-luvulla 

rautateiden myötä erityisesti Pohjois-Amerikassa. Teollinen vallankumous synnytti 

muuttovirran maalta kaupunkeihin sekä loi keskiluokan ja rikkaat kauppiaat, joilla 

oli varaa muuttaa pois kaupungin ongelmien luota. Kehitys oli mahdollinen, kun 

kaupungin keskustaan oli mahdollista päästä nopeasti ensin junalla ja myöhemmin 

maanalaisella. Varhaisessa hajautumisessa oli kyse ennen kaikkea luokkien eriytymi-

sestä ja sen seurauksena sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista ilman oleellisia 

ympäristövaikutuksia. (Couch et al., 2007; Christiansenin ja Loftsgardenin 2011, 4 

mukaan) 

Myöhemmissä vaiheissa yhdyskuntarakenteen hajautuminen on seurannut sa-

maa kehitystä kuin mitä tapahtui 1800-luvun teollistuneissa suurkaupungeissa. Liik-

keellepanevina voimina ovat olleet talouden rakennemuutokset ja talouden kasvu, 

jotka ovat tehneet kaupungeista houkuttelevia työtä ja koulutusta hakeville ihmisil-

le. Tulojen kasvun, asuinympäristöön liittyvien preferenssien ja samaan prosessiin 

liittyvän asuntojen nousevan hintakehityksen vuoksi monet hakeutuvat asumaan 

kaupungin ulkopuolelle. Toisaalta kehitys riippuu liikenneinfrastruktuurin ja liiken-

nepalvelujen kehittymisestä. Välttämättömänä ehtona asumisen laajentumiselle 

vanhan kaupunkirakenteen ulkopuolelle on ollut ja on edelleen, että matka-aika 

aikaisemmassa vaiheessa kaupungin keskustaan ja myöhemmin myös muille merkit-

täville ulommille työpaikka-alueille on asukkaiden kannalta hyväksyttävä. (Chris-

tiansen & Loftsgarden 2011, 4) 

5.3 Yhdyskuntarakenteen hajautumisen syyt 

5.3.1 Yhteiskunnan muutokset – yhteiskunnalliset muutosvoimat 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen syitä on käsitelty jo pitkään ja laajasti kaupunki-

tutkimuksen kirjallisuudessa. Hajautumisen tarkastelukulmat ja painotukset poik-

keavat toisistaan, mutta käsitykset tapahtumien ketjusta ja linkittymisestä noudatta-

vat pitkälle yhteisiä linjoja. Yleisen tulkinnan mukaan kyse on toisaalta yhteiskun-

nallisista muutoksista ja niiden heijastumisesta erityisesti asumiseen ja liikkumiseen, 

toisaalta modernistisen suunnittelun traditiosta, jossa henkilöauto ja siihen perustu-

va liikennejärjestelmä ovat olleet keskeisessä asemassa. Henkilöauton omistuksen ja 

käytön laajeneminen on yksi keskeinen muutosta tukeva voima, mutta se ei olisi 
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riittänyt ilman henkilöauton käyttöä tukevaa infrastruktuuria, tie- ja katuverkkoa ja 

pysäköintipaikkoja. 

Syiden tulkinnan tasolla erimielisyyttä hajautumisen syistä on vähän, mutta ku-

ten edellisessä luvussa olen todennut, hajautumisen haitallisuus on poliittisesti kiis-

tanalaista. Kysymys onkin siis siitä, toteuttavatko esimerkiksi edellä mainitut yhteis-

kunnalliset muutokset ja niiden heijastuminen asumiseen ja liikkumiseen erityisesti 

yksilön kannalta toivottavaa kehitystä, vai onko tärkeämpää, syntyykö muutoksista 

jotain koko yhteiskunnan kannalta kielteistä. 

Esikaupungistumisen voi nähdä hajautumisen esiasteena, kaupunkirakenteen 

laajentumisena ilman, että esikaupungistuminen olisi yhdyskuntarakenteen hajau-

tumisen synonyymi. Esikaupungistuminen ei myöskään liity suoraan ydinkaupungin 

ja kaupunkiseudun reuna-alueiden hallinnan suhteisiin. Kaupunkitutkimuksen ”esi-

kaupungistuminen” lähtee 1800-luvun amerikkalaisten suurkaupunkien varakkaan 

väestön nukkumalähiöistä – tai positiivisemmin – asuinalueista, jotka liittyivät kes-

kuskaupunkiin rautatien avulla. Esikaupungistuminen koski vain harvoja. Moder-

nistiseen kaupunkikehitykseen liittyvä toisen maailmansodan jälkeinen esikaupun-

gistuminen perustuu puolestaan ensin keskiluokkaa ja prosessin edetessä koko vä-

estöä koskevaan kaupungin muutokseen, joka on tuottanut esikaupungistumisen 

jatkumona yhdyskuntarakenteen hajautumisen. 

Kaupunkisuunnittelun professori Robert Fishman (1990, 27) on todennut ame-

rikkalaisesta kaupungin muutoksesta, että se rakentui pala kerrallaan perustuen 

lukemattomiin keskenään koordinoimattomiin päätöksiin, joita tekivät asuntora-

kennuttajat, kauppakeskusten rakennuttajat ja operaattorit, suuryritysten johto, 

valtateiden suunnittelijat sekä miljoonat amerikkalaiset. Keskeisinä amerikkalaisen 

yhteiskunnan esikaupungistumiseen vaikuttaneina tekijöinä Fishman (1990, 31–32) 

nostaa esiin (1) asuntopolitiikan ja asuntorahoituksen, (2) sotateollisuuden sijoittu-

misen, (3) valtateiden rakentamisen sekä (4) paikallishallinnon hajanaisuuden.  

Suuren 1930-luvun alun laman jälkeen Yhdysvaltoihin perustettiin Asuntohalli-

tus (Federal Housing Administration FHA), joka uudisti asuntorahoitusjärjestelmän ja 

antoi amerikkalaisille mahdollisuuden hankkia oma talo. FHA:n politiikkana oli 

rahoittaa erityisesti esikaupunkien pientalotuotantoa, ei keskuskaupunkien asunto-

tuotantoa. Lainamahdollisuuksien ohella esikaupunkialueiden omakotitalojen ky-

syntää kasvattivat voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeen kotiin palanneet 

miljoonat sotilaat (Hall 1996, 290–297). Uusien esikaupunkialueiden teollisen pe-

rustan muodosti sodan jälkeen uudistunut aseteollisuus, joka asettui moderneihin 

yksitasoisiin, suuria alueita vaatineisiin tuotantolaitoksiin kaupunkien ulkopuolelle. 

Vuonna 1958 käynnistyi liittovaltion päätöksellä kymmenien tuhansien kilometrien 
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laajuisen osavaltioiden välisen moottoritieverkon rakentaminen. Se loi henkilöau-

toon perustuvat liikkumismahdollisuudet uusien esikaupunkien asukkaille. Paikal-

lishallinto vastasi – ja vastaa edelleen – myös Yhdysvalloissa kaavoituksesta. Reuna-

alueiden paikallishallinnolla ei ollut intressiä oman alueensa kasvun rajoittamiseen 

eikä yhteiseen seudulliseen suunnitteluun. Kilpailu hyvistä veronmaksajista ohjasi 

paikallishallinnon toimintaa. 

Sotateollisuutta lukuun ottamatta nämä tekijät voidaan nostaa esiin myös Suo-

messa tapahtuneen kaupungistumiskehityksen keskeisinä voimina. Asuntoraken-

nustuotannon valtuuskunta (Arava) perustettiin vuonna 1949 lievittämään sodan-

jälkeistä asuntopulaa. Vaikka valtion asuntorahoitus on painottunut Suomessa ker-

rostalotuotantoon, sodanjälkeisten vuosikymmenien voimakas asuntotuotanto 

suuntautui merkittäviltä osin kaupunkien reuna-alueille ja usein olemassa olevan 

yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle. Palomäen (2011, 297) mukaan 1940-luvun lop-

pua leimasi Suomessa voimakas kotikultti, joka ohjasi sekä sosiaalipoliittista ajatte-

lua että henkistä ilmapiiriä. Välittömästi sodan jälkeen vallinnut perheideologinen 

ydinperhemalli oli asuntosuunnittelun perustana. Palomäki luonnehtii esikaupunki-

rakentamisen perustaa siten, että karussa sodanjälkeisessä tilanteessa pyrittiin rekis-

teröimään kaikki positiiviset signaalit, ja sen vuoksi luonnon keskelle rakennetuista 

asuntoalueista muodostui kiillotettuja tulevaisuudenuskon symboleja. Aineellisena 

perustana Palomäki (mt., 187) näkee siirtoväen ja rintamamiesten asuttamisen en-

simmäisenä konkreettisena merkkinä lahjataloalueiden ja asevelikylien rakentamisen 

omina kokonaisuuksinaan vanhan kaupunkirakenteen ulkopuolelle. Tätä kehitystä 

vahvisti maanhankintalaki, jonka perusteella uusia kaupunginosia ei enää sijoitettu 

olemassa olevan kaupunkirakenteen yhteyteen. 

Valtatieverkon uudistaminen ja laajentaminen käynnistyi myös 1950-luvulla. 

Näin luotiin uusia liikkumismahdollisuuksia, joita asuntorakentamisessa hyödynnet-

tiin. Paikallishallinnon hajanaisuuteen vastattiin Helsingin seudun suurella kuntalii-

toksella vuonna 1946, jolloin Helsinkiin liitettiin merkittäviä osia Helsingin maa-

laiskunnasta sekä Haagan kauppala ja Huopalahden, Kulosaaren sekä Oulunkylän 

kunnat. Helsingin asukasluku kasvoi liitoksen seurauksena 51 000 asukkaalla, ja 

kaupungin alue viisinkertaistui30.  Vastaavia liitoksia tapahtui myös muilla kaupun-

kiseuduilla. Messukylä liitettiin Tampereeseen vuonna 1947. Jo 1800-luvulla Mes-

sukylästä erotetut Teisko ja Aitolahti liitettiin myöhemmin Tampereeseen31. Näiden 

                                                   

 
30 fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_alueellinen_laajeneminen; viitattu 7.9.2012 

31 fi.wikipedia.org/wiki/Kuntaliitos_Suomessa; viitattu 7.9.2012 
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jälkeen kummankin kaupunkiseudun kuntarakenteen muutokset ovat olleet yhdys-

kuntarakenteen kehityksen näkökulmasta vähäisiä. 

Vaattovaara (2009, 2) nostaa esiin yhtenä näkökulmana suomalaiseen kehityk-

seen kaupunkiasumisen lyhyen historian. Hän toteaa, että useat eurooppalaiset kau-

pungit olivat jo 1900-luvun alussa lähes nykymuodossaan. Sen sijaan nykyisellä 

runsaasti yli miljoonan asukkaan Helsingin seudulla oli vuonna 1900 noin 140.000 

asukasta, joista noin 80.000 Helsingissä. Tämä merkitsee sitä, että Helsingin seudul-

la – niin kuin muillakin Suomen suurilla kaupunkiseuduilla – perinteinen tiivis teol-

lisuuskaupungin rakenne on suhteellisen vähäistä. Vaattovaaran havainto on peri-

aatteessa oikea, mutta se jättää huomiotta sen, että kaikki merkittävät eurooppalai-

set kaupungit ovat liikennejärjestelmän muutoksen myötä laajentuneet vuoden 

1900 jälkeen silloisen kaupunkirakenteen ulkopuolelle muuttoliikkeen ja asumisväl-

jyyden kasvun johdosta. Tässä mielessä suomalainen lyhyt urbaanin asumisen histo-

ria ei perustele, miksi yhdyskuntarakenteen hajautumisen kehitys olisi Suomessa 

erilaista kuin muualla Euroopassa, tai erityisesti, miksi hajautuminen olisi jollain 

tavoin ”hyväksyttävämpää”. 

Tieverkon ja henkilöauton roolista kaupungin muutoksessa toi ehkä yllättävim-

män poikkeavan näkökulman jo 1960-luvun alussa esiin modernistisen kaupunki-

suunnittelun kritiikissään Jacobs (1961, 23–24, 40–51, 352–353). Hän totesi, että 

henkilöautoa syytetään ehkä liian paljosta, ja että kaupungin muutosprosessin tulos 

olisi ehkä ollut sama, vaikka henkilöautoa ei olisi keksittykään. Jacobs ei ennakoinut 

tulevaisuutta teoksessaan The Death and Life of Great American Cities – The Failure of 

Town Planning, vaan hän tarkasteli jo tapahtunutta kehitystä. Jacobs oli vahvasti sitä 

mieltä, että Yhdysvaltain suurkaupungit ovat tuhon omia, jos suunnitteluperiaatteita 

ei muuteta radikaalisti. Jacobsille koko modernin kaupunkisuunnittelun historia 

1800-luvun lopulta alkaen oli antiurbaania, kaupunkiin ratkaisevalla tavalla kuuluvaa 

monimuotoisuutta tuhoavaa. Hänen mukaansa kaupungin keskeinen ominaisuus – 

jotta kaupunki säilyisi kaupunkina – on kaupungin erilaisten käyttötapojen moni-

muotoisuus ja hienojakoisuus. Erilaiset käyttötavat tukevat toisiaan sekä taloudelli-

sesti että sosiaalisesti. Kaupungin monimuotoisuus voi ilmetä eri tavoin, mutta 

oleellista on erilaisten käyttötapojen toisiaan tukeva ja täydentävä vaikutus.  

Jacobsille katu on keskeinen elementti kaupungin monimuotoisuuden synnyssä. 

Kadut ovat kaupungin tärkeimpiä julkisia tiloja. Siitä puolestaan seuraa, että katu ei 

voi olla vain ajoneuvoliikenteen väylä, vaan sen on kuuluttava kaikille kaupunkilai-

sille. Kaduilla on oltava mahdollisuus kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen, katu on 

paikka, jossa kaupunkilaisten elämä ensisijaisesti kohtaa. Tästä lähtökohdasta on 

ymmärrettävää, että Jacobsille ei ole ratkaisevaa, minkälaisia ajoneuvoja kadulla 
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liikkuu, jos ne rajoittavat katutilassa tapahtuvaa tai siihen liittyvää kaupunkilaisten 

toimintaa. Vastaavasti voidaan ymmärtää, miksi Jacobs arvostelee voimakkaasti 

kaupunkisuunnittelun historian merkkihenkilöitä Geddesistä ja Howardista alkaen 

ja jatkuen Le Corbusieriin, Wrightiin ja Mumfordiin. Jacobs (1961, 27–31) pitää 

heidän – ”desentristien” – ratkaisuja antiurbaaneina, koska ne ovat pyrkineet ole-

massa olevien kaupunkien korvaamiseen tai täydentämiseen uusilla (Geddes, 

Wright, Howard, Mumford) tai rakentamalla uusi kaupunki vanhan tilalle (Le Cor-

busier). 

Valtavirtaa edustavat tutkijat ovat tuoneet yleisesti esiin yhdyskuntarakenteen 

hajautumisen pitkän historiallisen kehityksen, joka alkoi teollistuvan Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan suurkaupunkien surkeista asunto-oloista, taloudellisen kasvun 

yläluokalle ja vähitellen myös keskiluokalle tuomasta vaurastumisesta ja mahdolli-

suudesta asunto-olojen parantamiseen. Edellä on kuvattu lyhyesti tätä hajautumisen 

varhaista historiaa. Seuraavassa keskityn niihin tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet 

kehitykseen toisen maailmansodan jälkeen modernissa ja modernin jälkeisessä kau-

pungissa. 

Hajautumiseen vaikuttavat tekijät voidaan ryhmitellä neljään kokonaisuuteen 

(Christiansen & Loftsgarden 2011, 9-23): 

1. Taloudelliset tekijät 
2. Yhteiskunnalliset tekijät 
3. Liikennejärjestelmä 
4. Politiikka ja hallinnon rakenteet 

Jäsentely vastaa läheisesti edellä kuvattuja Fishmanin esittämiä esikaupungistu-

miseen vaikuttaneita tekijöitä. Asuntojen kysyntä ja asuntopolitiikka ovat olleet 

yleisen talouskasvun ja vaurastumisen ohella keskeisiä taloudellisia ja yhteiskunnalli-

sia tekijöitä, tieverkon rakentaminen keskeinen osa liikennejärjestelmän muutosta, 

ja paikallishallinnon hajanaisuus tärkeä osa politiikkaa ja hallinnon rakenteita. Esi-

merkiksi Brueckner (2000, 161–163) nostaa taloustieteilijänä esiin taloudelliset teki-

jät ja niiden ohella liikennejärjestelmän vahvasti esiin hajautumisen syinä, kun hän 

esittää, että hajautuminen johtuu väestönkasvun (asuntojen kysynnän) ohella erityi-

sesti kansalaisten vaurastumisesta sekä liikkumisen alentuneista kustannuksista. 

Yksityiskohtaisemmalla tasolla hajautumisen syitä ja niiden keskinäisiä vuorovai-

kutussuhteita on kuvattu ja jäsennetty monin tavoin. Esimerkiksi Christiansen ja 

Loftsgarden (2011, ii) toteavat yhteenvedonomaisesti, että keskittymiskehityksestä 

osaltaan johtuva maan hinnan nousu keskeisillä alueilla suhteessa maan hintaan 

reuna-alueilla ja ympäröivillä alueilla, tulotason nousu kasvukeskuksissa sekä sa-

manaikainen tontti- ja asuntomarkkinoiden huono toiminta vahvistavat hajautu-

miskehitystä. 



 

OSA 2 Keskeiset käsitteet 109 

Hajautumisen syistä on esitetty pelkistetty jäsennys eurooppalaista kaupunkike-

hitystä laajasti käsittelevässä ESPON FOCI –raportissa (2010b, 26). Siinä ei ole 

kuvattu hajautumisen syiden vuorovaikutussuhteita, mutta sen sijaan siinä on jä-

sennetty vaikuttavien tekijöiden aluetaso makro-, meso- ja mikrotasoon, jotka vas-

taavat karkeasti globaalia, kansallista ja seudullista tasoa (kuva 12).  

 

 

Kuva 12.  Yhdyskuntarakenteen hajautumiseen johtavien syiden jäsennys (ESPON 2010b, 26 
tiivistäen). 

Hajautumiseen vaikuttavia asiakokonaisuuksia ovat tässä jäsennyksessä väestö-

muutokset ja asumispreferenssit, talous, hallinto ja liikennejärjestelmä. Lisäksi sii-

hen sisältyy viides asiakokonaisuus, maa, joka viittaa kaupungin maantieteeseen ja 

luonnonympäristöön. ESPON FOCI –jäsentelyssä esiintyvät tekijät sisältyvät edellä 

esitettyihin Fishmanin sekä Christiansenin ja Loftsgardenin jäsentelyihin kuitenkin 

niitä jossain määrin tarkentaen. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen syiden liittäminen aluetasoihin antaa mah-

dollisuuden arvioida, millä hallinnon tasoilla ja millä kaupunkikehityksen hallinnan 

keinoilla hajautumiseen on mahdollista vaikuttaa. Palaan tähän kysymykseen kau-

pungin suunnittelua ja hallinnointia käsittelevässä luvussa 8. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumista on selitetty kansantaloustaloustieteen näkö-

kulmasta epätyydyttävästi toimivilla markkinamekanismeilla. Brueckner (2000, 163–

167) on esittänyt kolme markkinamekanismeihin liittyvää yhdyskuntarakenteen 

hajautumisen syytä: 
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1. Kaupunkia ympäröivillä alueilla maan, yleensä maatalousmaan, markkinahinta 
ei sisällä arvoa, jonka kaupunkilaiset antavat ympäröivien alueiden viher- ja 
muille vapaa-alueille. Maan hinta on siis sen todellista arvoa alhaisempi. 

2. Markkinahinta ei sisällä haittaa (kustannusta), joka kohdistuu työmatkaliiken-
teessä autolla liikkuviin saavutettavuuden heikentyessä, kun liikenne lisääntyy. 
Haitta kohdistuu kaikkiin tiellä liikkujiin, kun autoilijoiden määrä lisääntyy. 
Asukkailla on siis väärä mielikuva liikkumisen kustannuksista, jotka lisäänty-
vät asutuksen lisääntyessä. 

3. Julkinen hallinto ei kohdista lisärakentamisesta aiheutuvia infrastruktuurin ja 
palvelujen investointi- ja käyttökustannuksia uusille asukkaille, vaan jakaa ne 
kaikkien kuntalaisten (tai valtion kaikkien kansalaisten) kesken. Tämän vuoksi 
uusien asuntojen hinta on alhaisempi kuin siinä tapauksessa, että uudet asuk-
kaat vastaisivat omista kustannuksistaan. 

Näkökulma on nimenomaan kansantaloustieteellinen ja teoreettinen. Sen mu-

kaan markkinahinnan tulisi määräytyä marginaalikustannusten perusteella. On sel-

vää, että asunto- ja kiinteistömarkkinat toimivat Bruecknerin esittämällä tavalla 

”epätyydyttävästi” kaikkien kolmen tekijän suhteen. Työmatkaliikenteen lisäruuh-

kautumisen marginaalikustannusten sekä infrastruktuurin ja palvelujen investointi- 

ja käyttökustannusten osalta Bruecknerin argumentointi ei kuitenkaan ota huomi-

oon asunto- ja kiinteistömarkkinoiden luonnetta eikä myöskään esimerkiksi poh-

joismaisen hyvinvointivaltion käsityksiä julkisten palvelujen kustannusten kohden-

tamisesta. Jos asuin- ja työpaikan valinta olisi kaupunkiseuduilla vapaa sekä tarjon-

nan sijaintiin että taloudellisiin tekijöihin liittyvistä rajoituksista, olisi tehokkuusnä-

kökulmasta perusteltua kohdistaa työmatkaliikenteen lisäruuhkautumisen marginaa-

likustannukset lisäruuhkautumisen aiheuttaville. Koska valinta ei kuitenkaan reaali-

maailmassa ole vapaa, marginaalikustannusten kohdentaminen ”viimeisille” liikku-

jille johtaisi first come, first serve –periaatteen soveltamiseen, jonka mukaan alueelle 

aikaisemmin sijoittuneilla olisi ensisijainen oikeus käyttää liikenneverkkoa. Voi 

myös todeta, että käytännössä tuskin olisi mahdollista luoda mekanismia, jolla lii-

kenneväylien käytöstä velotettaisiin asumisen ja työpaikan sijoittumisen historiaan 

perustuvia marginaalikustannuksia.  

Bruecknerin esittämien tekijöiden kolmas kohta, julkisten palvelujen kustannus-

ten kohdentaminen niitä aiheuttaville, ei ole koskaan ollut tavoitteena modernin 

liikennejärjestelmän ylläpidossa. Tieverkko on julkishyödyke, sillä sitä voi samanai-

kaisesti käyttää useampi käyttäjä, ja tiet ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Käyttä-

jien lisääntyessä riittävästi tie ei kuitenkaan ole enää vapaasti kaikkien käytettävissä, 

kun ruuhkautuvassa liikenteessä jokainen lisäkäyttäjä vaikuttaa kaikkien muiden 

liikkumiseen. Jos tienkäyttö- tai ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön Suomessa, nii-

den kattamilta osin tieverkko ei enää olisi kansantaloustieteen käsittein julkinen 
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hyödyke (Hjerppe & Honkatukia 2005, 2-3). Jos investointi- ja käyttökustannukset 

kattavat tiemaksut otettaisiin käyttöön kaupunkiseuduilla, voitaisiin kustannusten 

kohdentaminen reuna-alueiden asukkaille toteuttaa, mutta tieverkon luonteesta 

johtuen jouduttaisiin käytännössä perimään maksu samalla kaikilta väylää käyttäviltä 

näiden asuinpaikasta riippumatta. Euroopassa ei tiettävästi ole missään käytössä 

tämänkaltaisia suoraan investointi- ja käyttökustannusten kattamiseen kohdennettu-

ja kaupunkiseutujen sisäisiä tiemaksuja. Niitä on toteutettu vain keskusten välisillä 

moottoritieosuuksilla sekä tietyissä kalliissa investointikohteissa, esimerkiksi tunne-

leissa. 

Yhteiskunnallisista tekijöistä ehkä merkittävin kaupunkiseutujen väestönkasvun 

ohella on asumispreferenssien merkityksen korostuminen yhdyskuntarakenteeseen 

vaikuttavana tekijänä. Asumisen valintoihin liittyvät kiinteästi elämäntapoihin ja 

edelleen liikkumiseen liittyvät muutokset, jotka voidaan nähdä yhtä hyvin seurauk-

sen asumisen valinnoista kuin syynä asumisen valintoihin. Esimerkiksi Ratvio 

(2012, 109–119) tarkastelee asumisen valintojen ja elämäntapojen suhteita toisaalta 

sosioekonomisena näkökulmana liikkumistottumuksiin ja toisaalta liikkumistottu-

muksia aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta. Hän huomauttaakin, että liikkumistot-

tumuksiin vaikuttavat useat yhdyskuntarakenteelliset, sosioekonomiset ja kulttuuri-

set tekijät, joiden vaikutusten erotteleminen on monimutkaisten vuorovaikutussuh-

teiden vuoksi vaikeaa. 

Laajemmin tätä elämäntapojen sekä asumisen ja liikkumisen valintojen kokonai-

suutta voi hahmottaa niin kutsuttuun YSK-kehikkoon (ympäristönsuojelun koko-

naiskehikko) liittyvällä osamallilla. Nygrén (2011, 22) kuvaa tätä osakokonaisuutta 

kaaviolla (kuva 13), jossa yksilön toimintaan vaikuttavat yksilölliset ja yhteiskunnal-

liset tekijät ja niiden ohella historia ja infrastruktuuri. Kun Ratvio edellä esitetyn 

mukaisesti toteaa, että liikkumistottumuksiin vaikuttavat useat yhdyskuntarakenteel-

liset, sosioekonomiset ja kulttuuriset tekijät, Nygrén esittää saman asian kaaviolla, 

jossa on erityisesti huomionarvoista myös historian ja infrastruktuurin mukanaolo 

yksilön toimintaan vaikuttavana tekijänä. 

Erityisesti viime vuosien jälkimodernista kaupungista käydyssä keskustelussa ky-

symys yhdyskuntarakenteen hajautumisesta on liitetty pientaloasumiseen ja yleensä 

asumisen muuttuviin preferensseihin varallisuuden kasvaessa ja henkilöautojen 

yleistyessä jatkuvasti. Yhteys pientaloasumisen ja yhdyskuntarakenteen hajautumi-

sen tai toisaalta kerrostaloasumisen ja yhdyskuntarakenteen tiiveyden välillä on 

kuitenkin usein nähty liian yksinkertaisesti. Esimerkiksi Vaattovaara ja Kortteinen 

(2005, 15–16) tekevät pientaloasumisen, siihen liittyvän perhekeskeisyyden ja luon-

nonläheisyyden preferoinnin perusteella johtopäätöksen, jonka mukaan ”yhdyskun- 
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Kuva 13.  YSK-kehikkoon liittyvä osamalli ihmisen toimintaan vaikuttavista yksilöllisistä ja 
yhteiskunnallisista tekijöistä (Nygren 2011, 22). 

tasuunnittelun ihannoimien tiiviiden kerrostaloalueiden” ja ihmisten asumisprefe-

renssien välillä on jännite. Heidän mukaansa riittävän vaurailla ihmisillä on mahdol-

lisuus tehdä valintoja asumisessaan, ja valinnat vievät heidät kaupunkiseudun reuna-

alueiden omakotialueille. Tämä puolestaan merkitsisi sitä, että ”tiivis ja kaupunki-

mainen rakentamistapa” johtaa yhdyskuntarakenteen hajoamiseen. Lisäksi Vaatto-

vaara ja Kortteinen päättelevät, että sosiaalisten verkostojen sekä työssäkäynnin ja 

asioinnin rajoittuessa kaupunkiseudun perifeerisiin rakenteisiin, keskustan merkitys 

ja samalla kaupunkirakenteen hallittavuus vähenee. 

Halu asua rauhallisella alueella luonnonläheisesti pientalossa ei kuitenkaan ole 

välitön syy yhdyskuntarakenteen hajautumiselle. Kysymys on asumisen ja liikkumi-

sen sekä niihin liittyvien arvostusten ohella siitä, millaisina uudet asuntoalueet ra-

kentuvat asumisen, palvelujen ja työpaikkojen kokonaisuuksina, ja millä tavoin uu-

det asuntoalueet sijoittuvat suhteessa kaupunkiseudun liikennejärjestelmään. Yh-

dyskuntarakenteen hajautuminen ei ole luonnonlaki, mutta se toteutuu väistämättä, 

jos sitä ei estetä tai edes hillitä suunnittelun ja päätöksenteon keinoin. Hajautumista 

voi tapahtua – kuten suomalaisesta lähiörakentamisen historiasta voidaan päätellä – 

vaikka koko asuntotuotanto olisi kerrostalorakentamista. Ratkaisut tehdään suurilla 

kaupunkiseuduilla ennen kaikkea kuntien yleiskaavoissa. Niihin liittyvät oleellisilta 

osin myös asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmää koskevat aiesopimukset. Palaan 

tähän kokonaisuuteen kaupungin hajautunutta hallinnointia käsittelevässä luvussa 8. 
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5.3.2 Liikennejärjestelmä yhdyskuntarakenteen hajautumisessa 

Liikennejärjestelmän merkitys yhdyskuntarakenteen muutoksessa tunnistettiin kau-

an ennen henkilöauton syntyä. Amerikkalainen filosofi ja runoilija Ralph Waldo 

Emerson kuvasi vuonna 1836 uuden tilallisen ja ajallisen mittakaavan mahdolli-

suuksia, jotka muuttaisivat ”kadut teiksi ja alueet naapurustoiksi”. Emerson visioi 

nopeutuvan liikkumisen tuovan mahdollisuuden lyhentää matka-aikoja; sen sijaan 

nopeutunut liikkuminen tuotti jo 1800-luvulta lähtien kaupungin alueellisen laajen-

tumisen ilman, että matkustamiseen käytetty aika olisi lyhentynyt. (Mumford 1966, 

490) 

Pohjoismaisessa vertailevassa yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen suhdetta kä-

sittelevässä tutkimuksessaan Næss (2012) päätyy hyvin samankaltaisiin tuloksiin 

kuin edellä on esitetty Helsingin seudun osalta. Næssin keskeinen havainto on, että 

vaikka liikkumisen eroihin vaikuttaa yleisesti toimintojen sijoittuminen, keskeisenä 

selittävänä tekijänä liikkumisvalinnoissa on asunnon etäisyys suurimmasta toiminto-

jen keskittymästä eli kaupungin keskustasta. Havaintoa tukevat myös muut euroop-

palaiset tutkimukset. 

Næss (mt., 38) toteaa myös, että tulokset vastaavat hyvin teoreettisia tarkastelu-

ja, joita on tehty pitkän ajan kuluessa – aina Christallerista lähtien – liikennemaan-

tieteen, aikamaantieteen (Hägerstrand) ja keskusverkkoteorian piirissä. Hän tuo 

esiin myös Kööpenhaminaa ja Kiinan Hangzhouta käsittelevän oman vertailevan 

tutkimuksensa, jossa hän totesi, että liikkumisvalinnat ovat hyvin samantyyppisiä 

näissä kahdessa hyvin erilaisessa kaupungissa. Sillä perusteella Næss päättelee, että 

mekanismit, joilla yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikkumiskäyttäytymiseen, saattavat 

olla hyvin samankaltaisia myös erilaissa yhteiskunnissa. 

 

Liikkumisen syyt jälkimodernissa kaupungissa 

Sosiologi Harriet Strandell (2006, 4-5, 11) kiteyttää seuraavasti jälkimodernin kau-

pungin keskeiset piirteet verrattuna moderniin kaupunkiin: 

1. Liikkuvuuden lisääntyminen 
2. Uusi informaatio- ja kommunikaatioteknologia ja sen hyödyntäminen 
3. Rajojen hämärtyminen, rajojen ylitykset 
4. ”Notkea moderni”32 (Liquid modernity); tilan joustavuus, virtaava tila 

                                                   

 
32 Vrt. Bauman luvussa 9.1. 
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Nämä kaikki liittyvät liikkumiseen tai heijastuvat suoraan siihen. Informaatio- ja 

kommunikaatioteknologia on erottanut sosiaalisen paikan fyysisestä sijainnista. 

Ihmiset voivat olla samassa sosiaalisessa tilassa fyysisestä paikasta riippumatta. Siksi 

myös paikan käsite on määriteltävä uudelleen: Masseyn (1995, 53–54) mukaan on 

kyseenalaistettava tapa, jolla ajattelemme paikkaa yhtenäisenä, rajattuna ja määritel-

tynä. 

Nopean liikkumisen on tehnyt mahdolliseksi ennen kaikkea henkilöauto ja sitä 

palveleva tie- ja katuverkko. Nopean liikkumisen mahdollisuus on johtanut siihen, 

että henkilöautolla tehdään entistä enemmän sellaisia matkoja, joita ei ilman henki-

löautoa tehtäisi lainkaan, tai jotka suuntautuvat aikaisempaa etäisempiin kohteisiin, 

esimerkiksi kauppakeskuksiin. 

Tietotekniikka on tehnyt monissa tapauksissa mahdolliseksi läsnäolon ilman fyy-

sistä liikkumista. Miksi ihmiset silti matkustavat aina vain enemmän? Urry (2002, 4-

5) on hakenut tähän vastausta sosiologian näkökulmasta. Hän esittää, että on ole-

massa joukko ihmisiä sitovia velvoitteita, jotka tuottavat elämässä välttämätöntä 

sosiaalista pääomaa, ja joiden täyttäminen edellyttää liikkumista: 

1. Lakiin, taloudellisiin tekijöihin ja perhesuhteisiin liittyvät velvoitteet; on mentävä työ-
hön (jos sen voi suorittaa vain työpaikalla), on osallistuttava perhejuhliin 
(häät, hautajaiset jne.), on käytävä julkisissa instituutioissa (oikeuslaitos, koulu 
jne.) 

2. Aikavelvoitteet; on vietettävä aikaa perheen, kumppanin tai ystävien kanssa 
3. Paikkavelvoitteet; paikan kokeminen, esimerkiksi kaupungilla kävely, oleskelu 

meren rannalla, vuorikiipeily 
4. Aikaan ja paikkaan sidotut velvoitteet; osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin, esi-

merkiksi konserttiin, teatteriesitykseen tai urheilutapahtumaan 
5. Objektivelvoitteet; sopimusten allekirjoittaminen tai tiettyyn paikkaan sidottu 

työskentely 

Ihmisiä sitovat velvoitteet ovat Urryn mukaan luonteeltaan sellaisia, että niiden 

perusteella ei ole mahdollista määritellä, mitkä matkat ovat ”tarpeellisia” ja mitkä 

eivät. Liikkumistarpeen tyydyttäminen on liikennesuunnittelun keskeisiä lähtökoh-

tia. Liikennesuunnittelussakaan ei ole pyritty määrittelemään ”tarpeellisia” matkoja, 

vaikka sitä tehdäänkin implisiittisesti erilaisten valintojen kautta. Urryn näkökulma 

tuottaa äärimmilleen vietynä liikennesuunnittelussa tuloksen, että mitkä tahansa 

(rajatta kasvavat) ”liikkumistarpeet” pitää tyydyttää suunnittelun keinoin. 

Liikkumista, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota eivät ole enää pitkään aikaan 

määrittäneet hallinnolliset rajat ja rakenteet. Ne ovat menettäneet merkityksensä 

liikkumisen nopeutuessa, mikä on tehnyt mahdolliseksi entistä pidemmät matkat 

kaupunkiseudun sisällä. Sen sijaan hallinnon rajat ja rakenteet ovat edelleen kau-

punki- ja liikennesuunnittelua voimakkaasti ohjaava tekijä. Ne muodostavat yhden 
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kaupunkiseutujen liikennesuunnittelun kehyksen. Käsittelen tätä kysymystä lähem-

min luvussa 8. 

 

Henkilöautoistuminen 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen teki mahdolliseksi modernissa yhteiskunnassa 

mahdollisuus henkilöauton käyttöön. Tämä puolestaan on edellyttänyt riittävää 

varallisuutta henkilöauton omistukseen tai hallintaan ja käyttöön, mutta myös yksi-

löllisiä liikkumistarpeita palvelevaa tie- ja katuverkkoa. Henkilöautotiheys (autojen 

määrä suhteessa asukaslukuun) on kasvanut Suomessakin varallisuuden kasvaessa 

siitä alkaen, kun henkilöautojen tuontisäännöstelystä luovuttiin 1960-luvun alussa. 

Tämän jälkeen kysymys on ollut oikeastaan vain siitä, kuinka korkeaksi autotiheys 

nousee. 

Modernin liikennesuunnittelun avainteoksessa Traffic in Towns (1963, 3) Ison-

Britannian liikenneministeriön asettama selvityksen johtoryhmä totesi autoistumi-

sen varhaisessa vaiheessa pitkän aikavälin ennusteena hyvin yksiselitteisesti seuraa-

vaa: 

Ei ole epäilystäkään siitä, että halu omistaa auto on suurta ja laajalle levinnyttä. Sel-
laisia ihmisiä, jotka aidosti eivät halua omistaa henkilökohtaista liikkumisvälinettä, on 
varmaankin hyvin vähän. Arvioimme, että on turvallista perustaa ennusteet oletuk-
selle, jonka mukaan lähes kaikki perheet, joilla on varaa hankkia henkilöauto, myös 
hankkivat sen. Henkilöauton omistuksen laajuus riippuu suoraan reaalituloista. Sen 
vuoksi autojen määrä lisääntyy tulojen kasvaessa, mutta sen lisäksi nopein kasvu ta-
pahtuu lähitulevaisuudessa siksi, että suuri määrä perheitä on juuri nousemassa tulo-
tasolle, jossa auton hankkiminen on mahdollista. 

Johtoryhmä oli ennusteessaan oikeassa, ei vain kotimaassaan, vaan myös missä 

tahansa länsieurooppalaisessa yhteiskunnassa ja myöhemmin myös jälkisosialistisis-

sa yhteiskunnissa. Suomessa tehdasteollisuuden reaalipalkkaindeksi nousi vuodesta 

1955 vuoteen 1970 mennessä 50 prosenttia, vuoteen 1975 mennessä 100 prosenttia 

ja vuoteen 1990 mennessä 150 prosenttia (Kavonius 2002). Tämä kehitys teki mah-

dolliseksi henkilöauton hankinnan yhä suuremmalle osalle suomalaisista. 

Suomen henkilöautotiheys pysyi Länsi-Euroopan keskitason alapuolella 1990-

luvulle saakka. Sen jälkeen autotiheys on noussut nopeasti: se ylitti vuonna 2008 

tason 500 henkilöautoa per 1000 henkilöä (Nygren 2011, 46). Suomen henkilöauto-

tiheys on nyt korkeampi kuin esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa 

tai Ranskassa. Koko EU-27:n vertailussa Suomi seurasi EU-keskiarvoa vuoden 

2005 tienoille saakka (kuva 23). Sen jälkeen erityisesti kotitalouksien toiset ja kol-

mannetkin autot ovat nostaneet Suomen EU-keskiarvon yläpuolelle.  

Materiaalinen perusta henkilöauton käytölle on siis ollut olemassa jo pitkään. 
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Liikkumisvalintojen subjektiiviset syyt 

Yhdyskuntarakenteen muutoksen ja liikkumisen materiaalisen perustan lisäksi liik-

kumisvalintojen taustalla on tunnistettu subjektiivisia syitä. Ne eivät kuitenkaan ole 

riippumattomia yhdyskuntarakenteesta ja henkilöautoistumisesta. Jo 2000-luvun 

alkuvuosina esimerkiksi Timmermans (2003) kritisoi edelleen laajassa käytössä ole-

via integroituja maankäytön ja liikenteen malleja siitä, että ne eivät ota huomioon 

ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä liikkumisen valinnoissa.  

Van Acker et al. (2013) ovat selittäneet liikkumisen valintoja ihmisten käsityksil-

lä asuinympäristönsä luonteesta. Asuinympäristöt jaettiin tutkimuksessa kolmeen 

luokkaan, kaupunkiin, esikaupunkiin ja maaseutuun. Tutkimuksessa vain selvästi 

alle puolet vastaajista sijoitti oman asuinympäristönsä oikeaan luokkaan. On syytä 

huomata, että luokittelu voidaan tehdä monin erilaisin perustein, minkä vuoksi 

tulos on suuntaa-antava. Oleellista tutkimuksen havainnoissa on kuitenkin se, että 

käsitys oman asuinympäristön luonteesta vaikuttaa kulkumuodon valintaan. Kun 

asukkaat kokevat, että ympäristö ei ole kaupunkimainen, kulkumuodon valinta 

painottuu voimakkaammin henkilöautoon, vaikka ympäristö tosiasiallisesti tukisi 

vahvasti kävelyä ja pyöräilyä. Toisaalta ympäristön kaupunkimaiseksi kokeva käyt-

tää vähemmän henkilöautoa myös esikaupunkiympäristössä. 

Liikkumisen valintojen kannalta on siis tärkeää myös se, millä tavoin kaupunki 

näyttäytyy sen asukkaille. Kun asuinympäristö koetaan ”esikaupunkimaiseksi”, liik-

kuminen autolla on yleisempää kuin ”kaupunkimaisessa” ympäristössä. Kun liik-

kumisen valintoihin halutaan vaikuttaa, on tärkeää, että myös kaupunkiympäristö 

sellaisena, kuin se näyttäytyy asukkaille, tukee tavoiteltuja valintoja. Tässä mielessä 

on myös pystyttävä tunnistamaan, millä keinoilla vaikutelma ”kaupunkimaisuudes-

ta” syntyy. Kyse ei voi olla pelkästään maankäytön tehokkuudesta (vaikka sillä on-

kin suuri merkitys), vaan myös siitä, minkälaisena eri kulkumuotojen asema näkyy 

liikkumisympäristössä. 

Huomattavasti laajempi näkökulma liikkumisvalintoihin nousee esiin Beckin, 

Giddensin ja Lashin refleksiiviseen modernisaation teoriassa (Rasinkangas 2013, 

42–43). Sen mukaan vauraissa yhteiskunnissa yksilön valintoja ohjaa subjektiivinen 

individualismi, ei rationalismi. Valinnan vapauden rinnalla on valitsemisen pakko, 

jolloin valinnanmahdollisuuksien ohella toimintaa ohjaa myös yksilön kyky tehdä 

valintoja. On luontevaa ajatella tämän näkökulman liittyvän myös yksilön liikku-

misvalintoihin monikeskuksisessa modernin jälkeisessä kaupungissa. 
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5.4 Tieverkko yhdyskuntarakenteen hajautumisessa 

5.4.1 Maankäytön ja liikennejärjestelmän feedback-kehä  

Dortmundin teknillisessä yliopistossa toimineet Wegener ja Fürst (1999, 32) nosta-

vat esiin kaupunkitutkimuksen valtavirrasta poikkeavan näkökulman liikkumisen, 

liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen välisiin suhteisiin. He eivät kiistä lii-

kennejärjestelmän merkitystä yhdyskuntarakenteen hajautumisessa eivätkä liiken-

teen kasvavia haittoja yhdyskuntarakenteen hajautuessa. Sen sijaan he esittävät, että 

mikään ei osoita, että nykyisessä tilanteessa, jossa liikennejärjestelmän tarjontaa, so. 

erilaisia liikkumismahdollisuuksia varsinkaan henkilöautolla, ei ole rajoitettu, ja jos-

sa liikkuminen on halpaa, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen johtaisi pienempään 

liikenteen energiankulutukseen. He vetoavat eräisiin Saksassa ja Isossa-Britanniassa 

tehtyihin empiirisiin tutkimuksiin, jotka heidän mukaansa osoittavat, että suurempi 

asukastiheys ei vähennä liikkumista ja liikkumiseen käytetyn energian määrää. We-

generin ja Fürstin johtopäätös on, että asukastiheys on välittävä muuttuja, ja että 

varsinainen syy suureen liikkuvuuteen, pidempiin matkoihin ja suurempaan energi-

ankulutukseen on halvan energian saatavuus. 

Tarkastelussaan Wegener ja Fürst lähtevät teoreettisesta maankäytön ja liikkumi-

sen suhteiden tarkastelusta, johon he sisällyttävät kausaalisten suhteiden molemmat 

suunnat, sekä maankäytön vaikutuksen liikkumiseen että liikkumisen vaikutukset 

maankäyttöön ja niiden ohella liikennejärjestelmän vaikutukset liikkumiseen. Liik-

kumisessa he tarkastelevat sekä matkojen pituutta, kulkumuodon valintaa että sitä, 

kuinka usein matkoja tehdään (matkafrekvenssi). Maankäytön osalta muuttujina 

ovat asukastiheys, työpaikkatiheys, lähiympäristön suunnittelu (neighbourhood design), 

sijainti sekä kaupungin koko. Liikenteen maankäyttöön vaikuttavaksi tekijäksi on 

määritelty saavutettavuus, ja vaikutukset kohdistuvat asumisen ja toimitilojen sekä 

kaupallisten palvelujen sijoittumiseen. Liikennejärjestelmän vaikutuksissa liikkumi-

seen ovat vaikuttavina tekijöinä saavutettavuus, matkakustannukset sekä matka-

aika. 

Wegenerin ja Fürstin väitteen taustalla on samansuuntainen logiikka kuin Hei-

nosella (ks. luku 5.1), jonka mukaan yhdyskuntarakenteen eheys tai hajautuneisuus 

ei selitä erilaisilla alueilla asuvien ihmisten energiankulutuksen eroja, vaan syyt ovat 

elämäntavoissa ja varallisuudessa ilmenevissä eroissa. Sekä Wegener ja Fürst että 

Heinonen ovat oikeassa siinä, että yhdyskuntarakenne ei ole yksin kausaalisesti se 

tekijä, joka synnyttää paljon autolla tehtäviä pitkiä matkoja. Toisaalta halvan energi-
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an saatavuus on vielä vähemmän syy runsaalle liikkumiselle autolla. Syyt ovat ihmis-

ten haluissa ja objektiivisissa tarpeissa, joiden tyydyttämisen (liikkumisen osalta) 

halpa energia mahdollistaa. Objektiiviset tarpeet liittyvät puolestaan esimerkiksi 

siihen, että kauppa voi palveluja keskittäessään luottaa siihen, että ihmiset hoitavat 

tuotteiden kuljetuksen kotiinsa pitkienkin matkojen päästä henkilöautolla. 

Heinonen tuo esiin, että liikkumisen määrä on tekijä, joka ainoana energiankulu-

tukseen vaikuttavana tekijänä erottaa hajautuneen yhdyskuntarakenteen tiiviistä. 

Hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa matkat ovat pitkiä ja niitä tehdään paljon 

henkilöautolla, kuten Helsingin seudun osalta olen edellä osoittanut. Erilaisina mat-

koina konkretisoituvat kaupunki- ja liikennesuunnittelun vaikutukset ilmenevät 

hajautuneen yhdyskuntarakenteen selvästi suurempana liikennesuoritteena ja auto-

riippuvuutena riippumatta siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten liikkumiseen tai 

luovat edellytyksiä runsaaseen henkilöautolla tapahtuvaan liikkumiseen. 

Sekä Wegener & Fürstin että Heinosen selitysmallin ongelmana voi nähdä pyr-

kimyksen kausaaliseen selittämiseen. Kun selitys (kausaalinen syy) viedään tasolle, 

johon suunnittelulla ei voida vaikuttaa (energian hinta, varallisuus), hämärtyvät 

samalla ne tärkeät välittävät tekijät, joihin suunnittelulla voitaisiin vaikuttaa (yhdys-

kuntarakenne, liikennejärjestelmä). 

Wegenerin ja Fürstin (1999, vii) esittämää kaaviota liikenteen ja maankäytön 

”feedback-kehästä” (kuva 14) voidaan pitää liikennesuunnittelun peruslähestymis-

tapana kaupunkiin ja liikkumiseen. Se esiintyy esimerkiksi Pääkaupunkiseudun yh-

teistyövaltuuskunnan YTV:n (2005) suppeassa kirjallisuuskatsauksessa maankäytön 

ja liikenteen vuorovaikutuksesta. Kaavion lähtökohtana on liikennejärjestelmän, 

saavutettavuuden, maankäytön ja toimintojen sijoittumisen lineaarinen yhteys (yk-

sinkertaistettu kehä kuvan 14 yläosassa). Tarkemmassa tarkastelussa lähdetään link-

kien, so. väyläverkoston eri jaksojen, kuormituksesta, joka vaikuttaa matka-aikoihin 

ja aikaetäisyyksiin sekä liikkumisen kustannuksiin. Ne puolestaan vaikuttavat mat-

kaa koskeviin valintoihin. Matka-ajat vaikuttavat edelleen eri toimintojen saavutet-

tavuuteen, ja se edelleen toimintojen sijoittumiseen. 

Kaavioon sisältyvät seuraavat keskeiset piirteet maankäytön, liikkumisen ja lii-

kennejärjestelmän välisistä suhteista: 

- Eri toiminnoille varattu maankäyttö (land use) määrittelee kaupunkiseudulla, 
mihin asukkaiden erilaiset toiminnot kuten asuminen, työnteko, ostokset ja 
vapaa-ajan vietto sijoittuvat. 

- Toimintojen (activities) sijoittuminen eri paikkoihin edellyttää, että asukkaat 
voivat tehdä matkoja näiden toimintojen välillä liikennejärjestelmää hyödyn-
täen. 
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- Liikennejärjestelmään (transport system) sisältyvän infrastruktuurin sijoittumi-
nen kaupunkiseudulle luo mahdollisuudet eri toimintojen välisiin interaktioi-
hin, joita voidaan kuvata saavutettavuudella. 

- Saavutettavuuden (accessibility) jakautuminen tilassa määrittelee osaltaan eri 
toimintoja koskevat sijaintipäätökset vaikuttaen näin maankäyttöön. 

 

 

Kuva 14.  Maankäytön ja liikenteen feedback-kehä (Wegener & Fürst 1999, vii). 

On tärkeää havaita, että Wegener ja Fürst käsittelevät yhdyskuntarakennetta vain 

sen tiiveytenä, jota voi arvioida maankäytön suunnittelussa yleisesti käytetyllä alue-

tehokkuudella. Sen sijaan he eivät tässä yhteydessä käsittele yhdyskuntarakennetta 

eri toimintojen välisinä suhteina, jotka määrittävät ihmisten liikkumista ajassa ja 

tilassa (ks. luku 9). Wegenerin ja Fürstin lähestymistapaa olisikin erittäin vaikeaa 

soveltaa toimintojen suhteisiin. Yhdyskuntarakenteen tarkastelu sen tehokkuuden 

pohjalta on kuitenkin ongelmallista. Maankäyttö voi olla paikallisesti tiivistä, mutta 

jos toiminnot on erotettu modernistisen kaupunkisuunnittelun periaattein hajautu-

neeseen esikaupunkirakenteeseen (ks. luku 6), tiiveydellä ei yksin saavuteta niitä 
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etuja, joita hyvällä kaupunkisuunnittelulla voitaisiin saavuttaa. Kyse on samankaltai-

sesta rinnastuksesta, jonka Vaattovaara ja Kortteinen tekevät pientaloasumisesta ja 

kerrostaloasumisesta (ks. luku 5.3.2). Kumpikaan ei automaattisesta johda ”hyvään” 

tai ”huonoon” yhdyskuntarakenteeseen. 

Joutsiniemi (2010, 137–139) pitää ”feedback-kehää” käyttökelpoisena lähesty-

mistapana juuri sen lineaarisuuden vuoksi. Tällä tavoin vältetään hänen mukaansa 

liikennesuunnittelijoiden keskuudessa usein käytävä keskustelu yhdyskuntaraken-

teen ja liikennejärjestelmän välisistä suhteista, toisin sanoen keskustelu siitä, onko 

liikennejärjestelmä vain yhdyskuntarakenteen muutoksiin reagoiva tekijä, vai voiko 

liikennejärjestelmä myös olla vaikuttamassa yhdyskuntarakenteen muutokseen. 

Toisaalta Joutsiniemi pitää liikennejärjestelmän ja sen tuottaman saavutettavuuden 

merkitystä keskeisenä yhdyskuntarakennetta muovaavana tekijänä, mutta hän 

muokkaa voimakkaasti Wegenerin ja Fürstin kehää kuvassa 15 esitetyllä tavalla. 

 

 

Kuva 15.  Maankäytön ja liikenteen feedback-kehä Joutsiniemen (2010, 139) mukaan. 

Tässä muokatussa kehässä esiintyy neljä matkan ominaisuuksiksi konkretisoitu-

vaa liikennesuunnittelun käsitettä, jotka Joutsiniemi (2010, 138–139) liittää toisaalta 

liikenteen mallitarkasteluihin ja toisaalta maankäytön muutoksiin (taulukko 5). 
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Taulukko 5.  Liikkumiseen liittyvien käsitteiden kytkentä liikennemalleihin ja maankäyttöön Joutsi-
niemen mukaan. 

Liikkuminen Liikennemallit Maankäyttö 

Matkapäätös  Tarpeiden tunnistaminen Sijoittumispäätökset 
(Relocation decision) 

Matkakohteen valinta Vaihtoehtojen etsintä Matkakohteen valinta 
(Destination choice) 

Kulkumuodon valinta Vaihtoehtojen arviointi Kaupunkirakenne 
(Pattern choice) 

Reitin valinta Kustannusten arviointi Maankäytön suunnittelu 
(Zonal allocation) 

 

Joutsiniemen johtopäätös on, että ihmisten ohella myös rakennukset ja toimin-

not liikkuvat liikennejärjestelmässä tapahtuvien muutosten seurauksena, vaikka 

oleellisesti hitaammalla nopeudella. Asian voi ilmaista myös toteamalla, että liiken-

nejärjestelmä vaikuttaa toimintojen sijoittumiseen. Jos hyväksymme eri aikaskaa-

loissa tapahtuvien sijoittumispäätösten samankaltaisuuden, sijoitamme yhden lii-

kennesuunnittelun keskeisen käsitteen, saavutettavuuden, koko yhdyskuntaraken-

teen muutosdynamiikan ytimeen.  Näin siis Joutsiniemi korostaa, että liikennejärjes-

telmä ja sen muutokset ovat keskeisesti yhdyskuntarakenteeseen vaikuttava tekijä. 

“Feedback-kehä” on lineaarisuudessaan yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjes-

telmän muutoksen ja vuorovaikutuksen kuvauksena voimakkaasti yksinkertaistava. 

Hall (2001, 2–3) onkin huomauttanut, että mitkään kaksi kaupunkia eivät ole sa-

manlaisia. Näin ne prosessit, jotka tuottavat kaupungin muutosta, eivät ole identti-

siä kuten eivät suunnittelun tuloksetkaan. Erot ovat seurausta talouden rakenteista, 

kytkennöistä maailmantalouteen, kaupungin asemasta oman maan kaupunkiverkos-

tossa, väestöstä ja monista muista tekijöistä. Sen vuoksi kaupunkien kehitystä ei 

hänen mukaansa voi redusoida yksinkertaiseksi lineaariseksi prosessiksi. 

Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovaikutusjärjestelmä muuttuu-

kin erilaiseksi, kun näkökulmaa täydennetään keskeisillä välittävillä tekijöillä, esi-

merkiksi asuntojen, toimitilojen ja tonttien hinnoilla. Kun lähtökohdaksi otetaan 

muutokset liikennejärjestelmässä (liikenneverkot ja -palvelut), voidaan havaita, että 

eri tekijöiden vuorovaikutussuhteet ovat monimutkaisia, eivätkä lainkaan lineaarisia. 

Näitä vuorovaikutussuhteita kuvaava kaavio (kuva 16) osoittaa, että muutokset 

liikennejärjestelmän tarjonnassa vaikuttavat viime kädessä liikenteen kysyntään. 

Näin ne toimivat samalla tarjontamuutosten perusteluna, siis kehäpäätelmän lailla 

omana perustelunaan. 



 

122 OSA 2 Keskeiset käsitteet 

Eri tekijöiden vuorovaikutussuhteet ovat monimutkaisia ja osin molempiin 

suuntiin, osin eri reittejä samaan tekijään vaikuttavia. Erityisesti asuntojen ja toimiti-

lojen hinnat ja muut niihin vaikuttavat kysyntätekijät, esimerkiksi erilaiset arvostuk-

set, ovat luonteeltaan sellaisia, että liikennejärjestelmässä tapahtuvien muutosten  

 

 

Kuva 16.  Liikennejärjestelmän, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen väliset vuorovaikutussuhteet. 

vaikutusten erottaminen muista vaikuttavista tekijöistä on äärimmäisen vaikeaa. 

Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus on siis kompleksinen kokonaisuus. Kaa-

viota voidaan lukea mistä tahansa sen osasta lähtien. Oleellista on kuitenkin havaita, 

että muutokset liikennejärjestelmän tilassa, tämän tutkimuksen painopisteiden va-

lossa erityisesti kaupunkiseudun tieverkossa, heijastuvat monimutkaisten ketjujen 

kautta liikenteen kysyntään, toisin sanoen autoliikenteen määrään. 

Kuvasta 16 voidaan myös lukea, että maankäyttö ei ole yhdyskuntarakenteen, 

so. yhdyskunnan toiminnallisen rakenteen synonyymi, vaikka käsitteet ovatkin lä-

hellä toisiaan. Yhdyskunnan toiminnallisessa rakenteessa voi tapahtua – ja myös 

tapahtuu – jatkuvasti muutoksia, jotka eivät muuta maankäyttöä, eivätkä varsinkaan 

muuta maankäytön suunnitelmia, asema- tai muita kaavoja. Kun kerrostalon kivi-

jalkakauppa lähtee ja tilalle tulee toimisto, maankäyttö ei ole (sanan varsinaisessa 

merkityksessä) muuttunut, mutta palvelurakenne muuttuu ja näin asukkaan toimin-

nan ja liikkumisen perustana oleva yhdyskuntarakenne muuttuu. 
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Euroopan ympäristövirasto EEA kuvaa tieverkon kapasiteetin lisäyksen (liiken-

nejärjestelmän tarjonnan) ja siitä aiheutuvan autoliikenteen määrän kasvun (liiken-

teen kysynnän) välistä mekanismia kuvan 17 kaaviolla. 

 

 

Kuva 17.  Tieverkon kapasiteetin lisäyksen vaikutus liikenteen määrään (EEA 2008, 1533). 

Kuvien 14 ja 15 feedback-kehä sekä kuvan 16 kaavio lähestyvät liikennejärjes-

telmän ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutusta erilaisista lähtökohdista. Sen vuoksi 

ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan vaihtoehtoisia, erilaisia näkökulmia esiin 

nostavia tapoja kuvata vuorovaikutusta. Oleellinen ero niissä on, että kuvan 16 

kaavio pyrkii tuomaan esiin myös sellaisia suunnittelun ulkopuolisia tekijöitä, esi-

merkiksi asuntojen ja toimitilojen hinnat, joilla on suuri merkitys yhdyskuntaraken-

teen muutoksessa. Toisaalta kuvan 16 kaavio osoittaa, että eri tekijöiden vuorovai-

kutussuhteet eivät ole lineaarisia. 

Kuvan 16 kaaviota voi tulkita myös siten, että kaavion keskiosa, muutokset lii-

kennejärjestelmän tarjonnassa, muutokset liikennejärjestelmän tilassa ja muutokset 

maankäytön suunnitelmissa kuvaavat suunnittelun osuutta yhdyskuntarakenteen 

muutoksessa. Kuvan vasemmassa laidassa ovat liikennejärjestelmään vaikuttavat 

kysyntätekijät ja kuvan oikeassa laidassa kaavion keskiosan ja vasemman laidan 

tekijöiden heijastuminen yhdyskuntarakenteeseen. 

Palaan yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovaikutussuhteisiin lä-

hemmin luvussa 9, jossa käsittelen kaupunkia tila-aikajärjestelmänä. 

                                                   

 
33 Alkuperäinen kuva: Victoria Transport Policy Institute VTPI (2007): Generated traffic and in-
duced travel. Implications for Transport Planning. 
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Saavutettavuus liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun käsitteenä 

Olen edellä tuonut useissa yhteyksissä esiin saavutettavuuden käsitteen sitä kuiten-

kaan problematisoimatta. Myös Wegener ja Fürst käyttävät edellä esittelemässäni 

tarkastelussa tätä huonosti määriteltyä tai useissa yhteyksissä jopa määrittelemätöntä 

käsitettä. Wegenerin ja Fürstin osalta saavutettavuuden käyttöä eräänlaisena yleiskä-

sitteenä voidaan perustella sillä, että saavutettavuus kuvaa yhtä keskeistä liikennejär-

jestelmään liittyvää tekijää, jolla tiedetään olevan vaikutuksia ihmisten liikkumiseen 

ja toimintojen sijoittumiseen. He toteavat asumisen osalta, että saavutettavuuden 

parantaminen paikallisesti muuttaa asumisen eri sijaintivaihtoehtojen houkuttele-

vuutta, ja saavutettavuuden parantaminen koko kaupunkiseudulla hajauttaa asumis-

ta. Tämän kannanoton taustalla voi nähdä ajatuksellisesti saavutettavuuden vahvan 

kytkennän tieverkkoon ja henkilöautolla liikkumiseen. Johtopäätös on oikea tiever-

kon näkökulmasta: tieverkon parantaminen parantaa eri toimintojen saavutetta-

vuutta, tekee mahdolliseksi pidemmät matkat ja tukee siten yhdyskuntarakenteen 

hajautumista. Jos saavutettavuuden parantuminen perustuu sen sijaan raideliiken-

teeseen, saavutettavuus paranee lähinnä asemien ympäristössä myös kaupunkiseu-

dun reuna-alueilla tai sen ulkopuolella. Tässä mielessä asumisen hajautumisen voi 

nähdä toivottavana kehityksenä, jos se johtaa pienten tai keskisuurten toiminnalli-

sesti itsenäisten keskusten vahvistumiseen.  

Bengs (2008,6) määrittelee Pacinoon (2005) viitaten saavutettavuuden siten, että 

sillä tarkoitetaan mahdollisuutta tavoittaa tiettyjä toimintoja tai paikkoja määrätyn 

ajan tai etäisyyden puitteissa. Liikkuvuus puolestaan viittaa kykyyn liikkua eri toi-

mintapaikkojen välillä. Näin liikkuvuus on saavutettavuuden väline ja saavutetta-

vuus liikkuvuuden tavoite. Liikkuvuuden ja saavutettavuuden suhde ei ole kuiten-

kaan yksinkertainen: lisääntyvä liikkuvuus (kun se perustuu henkilöautoon) voi 

liikenteen ruuhkautuessa huonontaa omaa ja muiden liikkujien saavutettavuutta. 

Toisaalta toimintojen eriytyminen merkitsee sitä, että saavutettavuuden ylläpito 

edellyttää liikkuvuuden lisääntymistä. 

Astetta täsmällisempänä määrittelynä kaupunkimaantieteilijä Susan Hanson 

(1995, 4) esittää, että saavutettavuus viittaa tietyllä etäisyydellä tai tietyn matka-ajan 

puitteissa saavutettavissa olevien mahdollisuuksien (opportunities) määrään. Näistä 

mahdollisuuksista Hanson käyttää ilmaisua aktiviteettikohteet (activity sites). Liikku-

vuuden Hanson puolestaan määrittelee – kuten Pacino – kyvyksi liikkua eri aktiivi-

kohteiden välillä. Liikkuvuus – toisin sanoen liikkumisen mahdollisuus – on siis 

edellytys sille, että ihmisillä on mahdollisuus saavuttaa aikabudjettinsa puitteissa 

tarvitsemansa tai haluamansa aktiviteettikohteet.  
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Liikennesuunnittelussa tavoitteena on ollut liikkuvuuden lisääminen, mitä kuvaa 

esimerkiksi aikasäästön hallitseva asema väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisen 

tehokkuuden arvioinnissa (ks. luku 7.4). Se on osaltaan johtanut henkilöautoliiken-

teen voimakkaaseen painottamiseen suunnittelussa sen sijaan, että painopiste olisi 

ollut kaikki kansalaiset kattavan saavutettavuuden varmistamisessa. Se puolestaan 

olisi edellyttänyt eri kulkumuotojen tasapainoista ja myös väylähankkeiden kielteis-

ten saavutettavuusvaikutusten huomioon ottamista. 

Joutsiniemi (2010, 141) on puolestaan tuonut esiin Bengsin ja Hansonin näke-

myksestä hieman poikkeavan – tai heitä täydentävän – tavan lähestyä saavutetta-

vuutta ja liikkuvuutta. Hän esittää, että liikkuvuus merkitsee suunnilleen samaa kuin 

liikkumisen helppous. Liikkuvuutta hän pitää ensisijaisesti yksilöön liittyvänä käsit-

teenä, kun taas saavutettavuus on hänen mukaansa kollektiivinen ominaisuus, joka 

kuvaa yksilöiden liikkuvuuden kokonaisuutta. Saavutettavuus pyrkii siis kuvaamaan 

liikkuvuuden luomaa potentiaalia. Liikennesuunnittelun ja sen tutkimuksen kannal-

ta ei sinänsä ole oleellista, painotetaanko saavutettavuutta yksilöllisenä vai kollektii-

visena ominaisuutena. Oleellista on se, että yksilön ja myös yhteiskunnan kannalta 

tärkeää ei ole liikkuvuus per se, vaan saavutettavuus Hansonin esittämällä tavalla 

aktiviteettikohteiden saavuttamisen mielessä. Vastaavalla tavalla saavutettavuuden 

määrittelee amerikkalainen maantieteilijä Couclesis (2000, 341), kun hän esittää, että 

saavutettavuus tarkoittaa yksilön mahdollisuuksia olla oikeaan aikaan haluamassaan 

paikassa kohtuullisin kustannuksin ja vaivoin. 

Joutsiniemi (2010, 139–155) on tarkastellut saavutettavuuden käsitettä varsin pe-

rusteellisesti erilaisista teoreettisista lähtökohdista. Hän tuo myös esiin saavutetta-

vuuden erilaiset näkökulmat: minkä (kohteen) saavutettavuus, saavutettavuus kenen 

kannalta ja saavutettavuus millä keinolla? Tarkastelussaan Joutsiniemi ei esitä yhtä 

saavutettavuuden täsmällistä määrittelyä, vaan hän toteaa, että saavutettavuus on 

käsitteenä läsnä kaikkialla yhdyskuntasuunnittelussa. Sen vuoksi hän päätyy tulok-

seen, jonka mukaan oleellista ei olekaan saavutettavuuden ”virallinen” määrittely, 

vaan käsitteen hyödynnettävyys tilallisen vuorovaikutuksen geneerisenä mekanis-

mina. Se, millä tavoin saavutettavuuden käsite on hyödynnettävissä ilman edes koh-

tuullisen täsmällistä määrittelyä, jää auki. ”Vuorovaikutuksen geneerisenä mekanis-

mina” hyödynnettävyyden voi nähdä parhaimmillaan siinä, että ymmärretään lii-

kennejärjestelmän (ja sen tarjontamuutosten) vaikuttavan toimintojen sijoittumi-

seen. 
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Saavutettavuuden teoreettisen tarkastelun ohella on syytä tuoda esiin myös saa-

vutettavuuden muutosten käytännöllinen merkitys. Kanadalainen kestävän liikenne-

järjestelmän indikaattoreita käsitellyt tutkimus (2011) lainaa saksalaista skemaattista 

esitystä henkilöauton valtakaudella tapahtuneista muutoksista henkilöautojen mää-

rässä, liikkumisessa ja saavutettavuudessa (yksilön näkökulmasta) (kuva 18). 

 Kuva 18.  Henkilöautojen määrän (number of cars), matkustussuoritteen (henkilökilometrit, total pkt), 
ajoneuvosuoritteen (ajoneuvokilometrit, total vkt), matkojen määrän (total trips made) ja 
saavutettavuuden muutokset (total destinations reached) (Centre for Sustainable 
Transportation 2011). 

Kaavio osoittaa, että 

- kun autojen määrä on kolminkertaistunut, myös ajoneuvokilometrien 
määrä on kasvanut lähes samassa suhteessa; toisin sanoen ajoneuvo-
suorite per auto ei ole muuttunut oleellisesti autojen määrän lisäänty-
essä, 

- henkilökilometrien määrä on kasvanut vähemmän kuin ajoneuvokilo-
metrien määrä; toisin sanoen keskimääräinen matkustajamäärä on las-
kenut autojen määrän lisääntyessä, 
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- matkojen määrä on kasvanut vain noin puolet ajoneuvokilometrien 
määrästä; toisin sanoen matkojen keskimääräinen pituus on kaksinker-
taistunut, ja että 

- saavutettavissa olevien paikkojen määrä ei ole kasvanut oleellisesti 
matkojen lukumäärän kasvusta ja pidentymisestä huolimatta. 

Kaaviosta voi päätellä, että samalla kun henkilöauto on luonut periaatteessa 

edellytykset saavuttaa yhä suuremman määrän toimintoja (eri paikoissa sijaitsevia 

kohteita), toimintojen hajautuminen yhä laajemmalle alueelle on merkinnyt sitä, että 

käytännössä saavutettavissa olevien kohteiden määrä ei ole kasvanut oleellisesti. 

Vaikuttavana tekijänä on taustalla niin sanottu matka-aikabudjetin vakioisuus, jota 

käsittelen seuraavassa luvussa. 

Vaikka edellä tässä luvussa esitellyssä yleisessä koko liikennejärjestelmää koske-

vassa tarkastelussa Wegener ja Fürst eivät kytkekään saavutettavuutta mihinkään 

väyläverkkoon tai kulkumuotoon, henkilöautoliikenteen väylästö on muutosjousta-

vana, tiheänä ja kaikkialle ulottuvana verkkona on se tekijä, jolla vaikutetaan nope-

asti ja laajasti saavutettavuuteen koko kaupunkiseudulla ja sitä kautta yhdyskuntara-

kenteeseen. Wegener ja Fürst (1999, xi, xix) tuovat esiin, että hajautuneen yhdys-

kuntarakenteeseen liittyvät kielteiset vaikutukset ovat jo yleistietouden piiriin kuu-

luvia asioita, mutta toisaalta vaihtoehtojen paremmuudesta ei ole yksiselitteistä 

näyttöä. He esittävät kuitenkin eräitä liikenteen ja maankäytön suunnitteluun liitty-

viä näkökulmia ja periaatteita, joiden huomioon ottaminen ehkäisee yhdyskuntara-

kenteen hajautumista ja vähentää erityisesti henkilöautolla tapahtuvaa liikkumista: 

- Maankäyttö- ja liikennepolitiikka voivat olla menestyksellisiä (tähdätessään 
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen), jos ne tekevät henkilöauton käytöstä 
vähemmän houkuttelevaa, siis kalliimpaa tai hitaampaa tai molempia. 

- Maankäytön tiivistäminen vähentää henkilöautolla tapahtuvaa liikkumista 
vain, jos auton käytöstä tehdään vähemmän houkuttelevaa. Maankäytön tii-
vistäminen on silti pitkällä aikavälillä välttämätöntä, koska se tekee vähem-
män autoriippuvaisen kaupungin mahdolliseksi. 

- Autoilun houkuttelevuutta vähentävä politiikka on tehokasta henkilöauton 
käytön vähentämisessä, jos yhdyskuntarakenne ei ole liian hajautunut. 

- Usein on tulosten kannalta tehokkaampaa rajoittaa suurten kauppakeskusten 
ja vapaa-ajanviettopaikkojen sijoittumista liikkumista lisääviin paikkoihin kuin 
pelkästään edistää tiiviimpää ja sekoittunutta yhdyskuntarakennetta. 

- Henkilöauton käyttöä keskustoissa rajoittava politiikka ei johda keskustojen 
liike-elämän vetovoimaisuuden vähenemiseen, jos samalla ei annetta suurten 
kaupallisten palvelujen keskusten sijoittua perifeerisille alueille. 

- Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen ei ole yleensä johtanut merkit-
tävän henkilöauton käytön vähenemiseen. 
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Luettelossa nousee keskeiseksi teemaksi henkilöauton käytön tekeminen vä-

hemmän houkuttelevaksi tekemällä autolla liikkumisesta joko hitaampaa tai kalliim-

paa tai molempia. Tarkastelen seuraavassa yleisellä tasolla liikkumiseen käytettyä 

aikaa sekä sitä, minkälaisen muutosprosessin kautta henkilöautoliikenteen väylien 

parantaminen vaikuttaa yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. 

5.4.2 Matka-aikabudjetin vakioisuus 

Mullerin (1995, 28) mukaan kaupungin alueellinen maksimilaajuus on vastannut 

kautta historian noin 45 minuutin matka-aikaa. Martinotti (1999, 161) puolestaan 

toteaa, että kävely Ateenan laidalta laidalle kesti tunnin, samoin 1700-luvun Pariisin 

halki kulkeminen hevoskärryillä tai teollistuneen Lontoon poikki raitiotiellä. Mat-

kustamiseen käytettyä aikaa ja liikkumisen teknologiaa tutkineet Ausubel ja Mar-

chetti (2001, 20–22) toteavat hekin aikaisempiin liikkumista käsitelleisiin tutkimuk-

siin viitaten, että keskimääräinen matkustamiseen käytetty aika on ollut erilaisissa 

yhteiskunnissa liikkumisen teknologiasta riippumatta noin tunnin. Matkoihin käy-

tetty aika ei ole siis vähentynyt kaupungin ja liikennejärjestelmän muuttuessa (kul-

kuvälineiden nopeutuessa), vaan sama aika käytetään pidempiin matkoihin. 

Knoflacher (1995, 30–31) kutsuu tätä ajankäytön vakioisuudeksi, joka johtaa 

yhdyskunnan hajoamiseen. Ajankäyttö pysyy vakiona, mutta liikkuvuuden lisäänty-

essä etäisyydet kasvavat. Tällä perusteella Knoflacher päättelee, että kaupunkiraken-

teessa, joka perustuu suuriin yksilöllisiin nopeuksiin, ei voi olla lyhyitä välimatkoja.  

Matkustamiseen käytettävän ajan vakioisuuden taustalla on myös Hägerstrandin 

esittämä tila-aika-autonomian käsite, joka kuvaa erilaisia yksilön liikkumista rajoitta-

via tekijöitä (Hanson 1995, 6). Rajoitukset liittyvät mahdollisuuksiin eli kykyyn käyt-

tää eri liikennevälineitä sekä siihen, että jokainen voi olla kerrallaan vain yhdessä 

paikassa (capability constraints), yksilöiden välisiin kytkentöihin eli siihen, että tietyt 

toiminnot voi suorittaa vain tietyissä paikoissa toisten ihmisten kanssa (coupling const-

raints) sekä yhteiskunnallisiin tekijöihin eli siihen, että liikkumista rajoittavat erilaiset 

sosiaaliset, poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät (authority constraints). Yksilön tila-

aika-autonomiaa voidaan kuvata Hägerstrandin tila-aikaprismalla (kuva 19), joka 

osoittaa ne tilassa ja ajassa tapahtuvan liikkumisen mahdollisuudet, jotka kullakin 

yksilöllä on. 

Vaikka autokaupungin laajuus näyttää yleensä olevan edelleen aikaetäisyytenä 

tunnin luokkaa, Martinotti (1999, 161) korostaa, että ihmisten vuorovaikutus on 

täysin erilaista liikennejärjestelmältään erilaisissa kaupungeissa eri aikakausina. Sen 
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vuoksi kaupungin luonne muuttuu, vaikka liikkumiseen käytetty aika ei muuttuisi-

kaan. Mumford (1966, 577) esitti saman asian huomattavasti jyrkemmin autoistu-

misen ja autokaupungin laajenemisen ollessa voimakkaimmillaan 1960-luvulla:  

Tiet ahmivat tilan ja vievät aikaa lisäämällä kitkaa ja turhautumista samalla, kun ne – 
huolimatta näennäisestä uskottavuudestaan liikkumisen nopeuden ja laajuuden li-
säämisessä – itse asiassa estävät liikkumista ja kieltävät helppojen kohtaamisten 
mahdollisuuden ripottelemalla kaupungin palaset satunnaisesti koko seudun alueelle. 

 

 

Kuva 19.  Hägerstrandin tila-aikapolku (a) ja tila-aikaprisma (c), jonka projektio tilaan kuvaa 
potentiaalista liikkuma-aluetta (potential path area) aikarajoituksen puitteissa. 

Autokaupungin perustana oleva auton teknologiakaan ei ole muuttumaton. Au-

toista on tullut sekä nopeampia että mukavampia. Kaupungeissa autolla liikkumisen 

nopeus ei ole kuitenkaan muuttunut oleellisesti lähes sataan vuoteen. Ausubel ja 

Marchetti (2001, 22) ovat osoittaneet, että keskinopeus on ollut vuoden 1920 tie-

noilta alkaen 35–40 kilometriä tunnissa. Tällä perusteella autokaupungin maksimi-

laajuus olisi noin 1.000 km2 eli noin 50 kertaa kävelykaupungin maksimilaajuus 20 

km2. Kun kaupunkiseudun reuna-alueille rakennetaan nopeakulkuista tieverkkoa, 

jolla keskinopeus voi olla esimerkiksi 80 kilometriä tunnissa, maksimilaajuus kasvaa 

huomattavasti, teoreettisesti yli 6.000 neliökilometriin (80 x 80 km). Käytännössä 

alueen laajuutta rajoittaa erityisesti nopean tieverkon rajoittuminen kaupunkiseudun 

ulommille alueille ja siitä johtuen pitemmät matkat seudun sisällä (esimerkiksi kehä-

tiet Helsingin seudulla) sekä tieverkon ajoittainen ruuhkautuminen. 

Kaupunkirakenne on siis laajentunut sen mukaan, minkälaiset edellytykset lii-

kennejärjestelmä on luonut liikkumiselle. Tällaista modernin kaupungin rakentee-

seen ja sitä varhaisempaan historiaan perustuvaa näkemystä – ja myös Ausubelin ja 



 

130 OSA 2 Keskeiset käsitteet 

Marchettin näkemystä autokaupungin maksimilaajuudesta – voi kuitenkin kritisoida 

siitä, että se perustuu yksikeskuksikseen kaupunkirakenteeseen, jossa liikkumista 

tarkastellaan ensisijaisesti suhteessa kaupungin keskustaan. Nykyisessä monikeskuk-

sisessa, toiminnoiltaan hajautuneessa kaupunkirakenteessa merkittävä osa liikkumi-

sesta tapahtuu keskustan ulkopuolella esikaupunkien ja reuna-alueiden asuntoaluei-

den ja erilaisten toimintokeskittymien – siis hajautuneiden toimintojen – välillä. 

Tällä perusteella autokaupungilla ei ole lainkaan maksimilaajuutta, koska kaupungin 

asukkaiden yksilöllisesti muodostamat kaupungit – heidän liikkumisensa piirit – 

eivät rajaudu samalla tavoin kuin kartalla hahmotettavissa oleva kaupungin koko-

naisuus. 

Helsingin seudun 14 kunnan maapinta-ala on noin 3.700 km2, mutta huomatta-

va osa tästä alueesta on maa- ja metsätalousaluetta tai muita vastaavia alueita (Uu-

denmaan liitto 2013). Alueen lähes nelinkertainen laajuus Ausubelin ja Marchettin 

laskennalliseen autokaupungin maksimilaajuuteen osoittaa sen, että hallinnolliset 

rajat poikkeavat huomattavasti toiminnallisen kaupungin laajuudesta. Toisaalta alu-

een laajuus kertoo siitä, että Helsingin seutu ei muodosta yhtenäistä kaupunkiseu-

tua, vaan pikemminkin Helsingin työssäkäyntialueen ydinosan, jonka reuna-alueilla 

on lukuisia pieniä erillisiä keskuksia. Kolmanneksi sen voi tulkita kertovan seudun 

kehittymässä olevasta monikeskuksisuudesta. 

Blijenberg (Euroopan ympäristöviraston EEA:n 2008, 16 mukaan) on koonnut 

tietoja useissa eri maanosissa sijaitsevista kaupungeista ja verrannut niitä kahteen 

afrikkalaiskylään (kuva 20). Tarkastelun mukaan matkoihin käytetään keskimäärin 

0,75–1,5 tuntia päivässä taloudellisesta kehittyneisyydestä riippumatta. Talouskas-

vukaan ei siis näyttäisi lisäävän matkoihin käytettyä aikaa, mutta matkan pituus ja 

samalla liikennesuorite (km/henkilö/aikayksikkö) kasvavat ainakin lineaarisesti sen 

mukaan, kuinka nopeasti on mahdollista matkustaa. EEA:n raportti (mt., 16) ilmai-

see asian merkityksen siten, että liikennehankkeet (esim. uudet tai kapasiteetiltaan 

suuremmat tiet), jotka näyttäisivät ensin johtavan aikasäästöihin, tuottavat (fyysises-

ti) pitempiä matkoja suuremmilla nopeuksilla niin, että päivittäinen matkustamiseen 

käytetty aika pysyy jotakuinkin vakiona. 

Matkustamiseen käytetyn ajan vakioisuudella on myös käytännöllinen merkityk-

sensä liikennesuunnittelun kannalta. Jos väite ajankäytön vakioisuudesta on oikea, 

asialla on Goodwinin (1981; Joutsiniemen 2010, 157 mukaan) mielestä niin ”tuhoa-

va vaikutus” liikennesuunnittelun perinteeseen, että autokeskeisen liikennepolitii-

kan tulisi muuttua kolmesta syystä: 

1. Liikennehankkeiden laskennallisista hyödyistä noin kolme neljäsosaa syntyy 
aikasäästöistä. 
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2. Laskennallisia hyötyjä syntyy vastaavasti myös ajoneuvokustannusten sääs-
töistä. 

3. Vaikka matkustamiseen käytetyn ajan vakioisuus toteutuisi vain osittain, 
myös osittain liikkumiseen palautuva aika (ja sitä vastaavat kustannukset) tuli-
si vähentää hankkeen hyödyistä. 

 

 

Kuva 20.  Matkustamiseen käytetty aika tulotasoltaan (BKT) erilaisissa kaupungeissa  
(Euroopan ympäristövirasto EEA 2008, 16). 

Goodwinin argumentointi perustuu siihen logiikkaan, että liikennehankkeiden 

tuottama aikasäästö ei voi olla todellinen yhteiskunnallinen hyöty, jos säästetty aika 

käytetään kuitenkin liikkumiseen – joko pidempiin tai useammin tehtäviin matkoi-

hin. Suomessa sovellettu liikennehankkeiden yhteiskuntataloudellisen kannattavuu-

den arviointi lähtee puolestaan täysin päinvastaisesta näkemyksestä. Liikenteessä 

säästetty aika on aina yhteiskunnallinen säästö (hyöty), vaikka se käytettäisiin lisään-

tyvään liikkumiseen. 

Edellä esittämistäni näkemyksistä huolimatta kaupunkien jatkuva alueellinen laa-

jentuminen antaa aihetta pohtia sitä mahdollisuutta, että kaupungit ovat alkaneet 

laajeta myös matka-aikaetäisyydellä mitattuna. Tälle on kaksi mahdollista selitystä: 

1. Kaupungit laajenevat keskustalähtöisellä matka-ajalla mitattuna, mutta ihmi-
set liikkuvat silti saman matka-ajan puitteissa keskustan ulkopuolella esikau-
punkialueilla. 
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2. Kaupungit laajenevat keskustalähtöisellä matka-ajalla mitattuna, mutta ihmi-
set liikkuvat yhä laajemman aikaraamin puitteissa. 

Edellisessä selityksessä kyse on mittaamisen harhasta, jälkimmäisessä todellisesta 

muutoksesta liikkumisessa. Suomalaisten liikkumista koskevat tutkimukset (esimer-

kiksi valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2010–2011) viittaavat siihen, että 

kyse on todellisesta muutoksesta, matka-aikaetäisyyksien kasvusta. Tämä havainto 

poikkeaa edellä esitetyistä käsityksistä matka-ajan vakioisuudesta. Jos matkustami-

seen käytetyn ajan lisääntyminen on todellinen kestävä trendi, muutosta voidaan 

puolestaan selittää kahdella eri tavalla: 

1. Matkustamiseen halutaan käyttää entistä enemmän aikaa, koska on entistä 
tärkeämpää päästä erilaisiin paikkoihin (työhön, asioille, vapaa-ajan viettoon 
jne.) siitä huolimatta, että matkustamiseen joudutaan käyttämään enemmän 
aikaa. Matkustamiseen käytetyn ajan arvostuksessa suhteessa erilaisiin toimin-
toihin on siis tapahtunut todellisia muutoksia.  

2. Matkustamiseen on pakko käyttää entistä enemmän aikaa, koska halutut toi-
minnot (työ, kauppa, vapaa-ajan palvelut jne.) sijaitsevat entistä kauempana 
ja/tai liikkuminen näihin paikkoihin kestää aikaisempaa enemmän. 

Muutosten syitä ei voi johtaa liikkumisen määrää koskevasta aineistosta. Kau-

punkiseutujen jatkuvasta laajenemisesta, työpaikkojen hajautumisesta aikaisempaa 

enemmän keskustan ulkopuolelle ja palvelujen keskittymisestä voi päätellä, että 

muutoksessa on kyse ainakin jälkimmäisestä tekijästä, siis pakosta. Henkilöauton 

käytön jatkuva lisääntyminen viittaa puolestaan siihen, että myös edellinen selitys 

on oikeansuuntainen. 

5.4.3 Tieverkko yhdyskuntarakenteen muutoksen vaikutusalue-
tarkasteluissa 

Knoflacher (1995, 66) on kuvannut yhdyskuntarakenteen ja tieverkon suhdetta ja 

samalla myös tieverkon kehittämisen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen kuvassa 

21 esitetyllä kaaviolla. 

Muutoksen kuvaamisen tapa osoittaa, että Knoflacherin esitys on pelkistetty ku-

vaus todellisista kaupunkiseutujen muutosprosesseista. Yksinkertaisuudessaan se 

kertoo kuitenkin havainnollisesti, miten tieverkon parantamisen seurauksena no-

peutuva liikkuminen nimenomaan henkilöautolla hajauttaa yhdyskuntarakennetta, 

ja millä tavoin muutos heijastuu yhdyskuntia toiminnallisesti köyhdyttävänä ja ym-

päristön laatua heikentävänä seudun kaikkiin osiin. Asuminen hajautuu samalla, 

kun palvelut keskittyvät suurin yksiköihin vahvimpiin vanhoihin keskustoihin ja 

reuna-alueiden kauppakeskuksiin. Prosessin lopputulemaa Knoflacher kiteyttää 
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kaaviossaan toteamalla, että pienemmät keskukset (A-C) ”kadottavat sisäiset toi-

mintonsa”, kun taas vanhan pääkeskuksen D:n ympärille kehittyy ”loismaisia kau-

pankäynnin, työelämän ja vapaa-ajanrakenteita. Kaikki vanhat rakenteet hajoavat, 

koska yhdyskuntien lähialueille kehittyy epäkaupunkimaisia rakenteita.” 

 

 

Kuva 21.  Tieverkon vaikutus yhdyskuntarakenteen laajentumisessa (Knoflacher 1995, 66). 
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Kuvaus on eurooppalaisittain ”vanhojen rakenteiden” osalta pessimistinen. 

Vaikka kaupunkiseutujen reuna-alueille on syntynytkin ”epäkaupunkimaisia raken-

teita”, vanhat keskukset eivät ole hajonneet. Amerikkalaiset esimerkit osoittavat, 

että myös toisenlainen kehitys olisi voinut toteutua – ja voi edelleen toteutua. 

Karppi (teoksessa Sektoritutkimuksen neuvottelukunta 2011, 19) on havainnol-

listanut aluetieteen tulokulmasta vaikutusalueiden muodostumista keskusten välille 

sekä hierarkkisen että verkostomaisen vuorovaikutuksen mukaisesti (kuva 22). 

    

Kuva a.  Keskukset toistensa vetovoimaan 
suhteutettuine vaikutusalueineen. 

Kuva b.  Kahden keskuksen välisen rajan muo-
dostumisen perustapaus 

  

    
 

Kuva c.  Pienet keskukset a ja b suurten kes-
kusten välisellä raja-alueella. 

Kuva d.  Suurten keskuksen vaihettumisalueella 
sijaitsevat pienet keskukset ”suljettujen 
alueiden” välisen rajan määrittäjinä. 

  

 

Kuva e Kohti verkostoja: uuden vuorovaikutuksellisen 
”keskuksen” kehittyminen hierarkkisen kes-
kusjärjestelmän reuna-alueelle. 

 

 
  

Kuva 22.  Keskus- ja vaikutusalueen 
rakentuminen 
(Sektoritutkimuksen 
neuvottelukunta 2011, 19; 
alkuperäiset kuvat teoksessa 

Lampinen et al. 2004, 23–26). 
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Klassinen perusmalli keskuksen vaikutusalueesta rakentuu Karpin mukaan aja-

tukselle, jonka mukaan keskuksen voimakkuus riippuu keskuksen koosta ja heikke-

nee etäisyyden funktiona. Hypoteettisessa luonnonympäristöltään ja väestön ja-

kaumaltaan homogeenisessa tilanteessa kullakin keskuksella on kehämäinen, etäi-

syyden kasvaessa heikkenevä vaikutusalue. Keskusten vaikutusalueiden rajanpinta 

syntyy siihen, missä vaikutusalueet kohtaavat. Mallissa eritasoiset palvelut ryhmitty-

vät keskuksiin niissä tarjolla olevan asiakaspotentiaalin perusteella.  

Verkostomaisessa lähestymistavassa järjestelmän eri osat sen sijaan nähdään yh-

teydessä järjestelmäkokonaisuuteen, ei suhteessa yksittäisiin keskuksiin, joihin nii-

den tulisi hierarkkisen mallin mukaisesti olla riippuvuussuhteessa. Verkostomaiseen 

malliin muodostuu huomattavasti enemmän solmukohtia, vuorovaikutuksen poten-

tiaaleja. Kaaviosta (kuva 22/kuva e) välittyy eritasoisten keskusten muodostamien 

vaikutusalueiden ketjuuntuminen vyöhykkeiksi. Suuret ja pienet keskukset muodos-

tavat talousalueineen linkin, joka sitoo ne osaksi keskusten yhteistä verkostoa. 

Vaikka Knoflacherin esitys on periaatteiltaan samankaltainen kuin aluetieteen 

tapa lähestyä yhdyskuntarakenteen muutosta, Knoflacherin lähestymistapa on hie-

nosyisempi käsitellessään samaan aikaan keskusten välisiä suhteita ja erityisesti kes-

kusten sisäisiä muutoksia. Karpin esittämän prosessin voi ajatella sisältävän myös 

Knoflacherin esittämät kaupunkiseutujen reuna-alueille syntyvät ”epäkaupunkimai-

set rakenteet” osana Karpin käsittein eritasoisten keskusten vaikutusalueiden ket-

juuntumista vyöhykkeiksi, jolloin pienistä ja suurista keskuksista muodostuu yhtei-

nen keskusten muodostama verkosto. 

Newman ja Kenworthy (1999, 58) ovat esittäneet kaavion mekanismeista, joiden 

kautta kielteiset taloudelliset vaikutukset syntyvät henkilöautoiluun perustuvasta 

liikennejärjestelmästä ja yhdyskuntarakenteen hajautumisesta (kuva 23). 

Newman ja Kenworthy lähtevät siitä, että hajautumisen taustalla ovat tieverk-

koon ja muuhun infrastruktuuriin kohdistuvat julkiset tuet sekä asumiseen liittyvä 

verotus. Nämä puolestaan heijastuvat suunnittelua koskeviin määräyksiin, ohjeis-

tukseen ja käytäntöihin. Julkisilla tuilla he tarkoittavat tilannetta, jossa käyttäjät eivät 

maksa kaikkia väylien tai muun infrastruktuurin rakentamisesta, ylläpidosta ja käy-

töstä aiheutuvia kustannuksia. Yhdyskuntarakenteen hajautumisesta seuraavat esi-

kaupunkeihin kohdistuvat julkiset ja yksityiset yli-investoinnit, matka-aikojen piden-

tymisestä seuraavat aikakustannukset, tieliikenteen ulkoiset, muuhun yhteiskuntaan 

tai luonnonympäristöön kohdistuvat kustannukset sekä verkkojen ylläpidosta ai-

heutuvat kustannukset. Nämä yhdessä vähäisempien muihin investointeihin käytet-

tävissä olevien varojen kanssa aiheuttavat sen, että kaupunkitalouden tuottavuus 

olisi heikompi kuin tiiviimmässä kaupunkirakenteessa. 
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Kuva 23.  Tieverkon laajentamisen, yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja taloudellisten ongelmien 
väliset yhteydet (Newman & Kenworthy 1999, 58). 

On selvää, että yksittäisen henkilön tai perheen valintojen taustalla ovat myös 

säästöt, joita saavutetaan asunnon tai tontin hinnassa kaupungin reuna-alueilla tai 

ulkopuolella. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen kustannusten ja säästöjen osalta 

tämä nostaa esiin kysymyksen kustannusten ja säästöjen (haittojen ja hyötyjen) 

kohdentumisesta sekä reaalitaloudellisten kustannusten ja säästöjen suhteesta las-

kennalliseen (rahassa arvotettuihin, mutta reaalitalouden ulkopuolisiin) hyötyihin ja 

haittoihin, jotka yhteiskuntataloudellisissa tarkasteluissa ovat myös kustannuksia ja 

säästöjä. Tarkastelen liikennesuunnittelun tapaa käsitellä liikennejärjestelmään koh-

distuvien toimien yhteiskuntataloudellista tehokkuutta lähemmin luvussa 7.4. 

 

Moottoriteiden vaikutus saavutettavuuteen 

Martin et al. (2010, 79–81) ovat osoittaneet kaupunkiseudun reuna-alueiden moot-

toriteiden tehottomuuden saavutettavuuden parantamisessa tutkimuksellaan kol-

men Madridin kehätien vaikutuksista saavutettavuuteen ja hyötyjen alueelliseen 
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kohdentumiseen. Moottoritie M30 on noin viiden kilometrin, M40 on noin 10 ki-

lometrin ja M50 noin 15 kilometrin etäisyydellä Madridin keskustasta. Tutkimuksen 

mukaan lähellä kaupungin keskustaa olevat kehätiet eivät muuta oleellisesti seudun 

eri osien suhteellista saavutettavuutta. Sen sijaan seudun reuna-alueilla muutokset 

voivat olla saavutettavuutta dramaattisesti parantavia (henkilöautolla liikuttaessa). 

Asukkaiden sijaintipäätösten kannalta tulos on helposti ymmärrettävä: kaupunki-

seudun reuna-alueiden halvalle tonttimaalle kannattaa sijoittua, kun tieverkkoa ke-

hittämällä varmistetaan edellytykset henkilöautolla liikkumiseen ilman, että käyttä-

jän tarvitsee osallistua infrastruktuurin kustannuksiin. Martinin et al. tuloksen voi 

tulkita myös niin, että moottoriteitä rakentamalla subventoidaan reuna-alueilla asu-

vien liikkumista keskeisillä alueilla asuvien kustannuksella ja edistetään näin yhdys-

kuntarakenteen hajautumista. 

Havainto ei ole uusi. Helsingin seudulla on tehty viime vuosikymmeninä lukuisia 

selvityksiä liikenneväylähankkeiden vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen sekä 

yleisiä liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen välisiä suhteita käsitteleviä selvi-

tyksiä. Esimerkiksi neljännesvuosisata sitten tehdyssä selvityksessä Liikenneväylä-

hankkeiden vaikutus maankäyttöön ja kaupunkirakenteeseen (Helsingin seutukaavaliitto 

1990, 51) käsiteltiin viittä nyt jo toteutettua tai toteutumassa olevaa väylähanketta, 

Pasilanväylää, Kehä II:a, Länsimetroa, Kehärataa (jota silloin kutsuttiin Marja-

radaksi) ja rautateiden lisäraiteita. Selvityksen johtopäätöksissä todettiin teiden osal-

ta varovaisesti, että ”molemmat tiet … saattavat hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja 

lisätä yksilöllisen liikenteen osuutta kulkumuotojakaumassa, muodostaa ’autokau-

punkia’”. Raideliikenteestä todettiin, että ”raideliikenne kokoaa ja keskittää” ja että 

”koko seudun puitteissa kantakaupunkikeskeinen rakenne tehostuu”.  

5.4.4 Moottoritiet toisen maailmansodan jälkeisessä kaupunkikehityksessä 

Myöhemmän kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun kannalta toisen maail-

mansodan jälkeen eri maissa tehdyt päätökset tuoda maan eri osia yhdistävät moot-

toritiet sisälle kaupunkeihin merkitsivät sitä, että moottoriteistä tuli ”legitiimi” osa 

kaupunkia ja kaupunkien liikennesuunnittelua. myös muualla kuin Yhdysvalloissa. 

Kaupunkeihin alkoi nopeasti muodostua kaksi erillistä ja erilaista autoliikenteen 

väylästöä. Toisaalta kaupungissa olivat perinteiset kaikille liikennemuodoille ja myös 

moneen muuhun käyttötarkoitukseen, muun muassa oleskeluun, tarkoitetut kadut, 

ja toisaalta nopealle autoliikenteelle tarkoitetut moottoriväylät. Kaupunkia ja sen 

liikennejärjestelmää ei enää suunniteltu yhdenmukaisilla, monikäyttöisiin katuihin 
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perustuvilla periaatteilla. Moottoriteitä suunnittelivat eri organisaatiot käytännössä 

hyvin erilaisilla, rajoitetusti autoliikenteeseen ja sen sujuvuuteen liittyvillä tavoitteil-

la. Kyse oli rajattoman liikkuvuuden kaupungin ideaalista (Hall 1996, 9-10), jota 

alettiin hyvin nopeasti toteuttaa kaikkialla Pohjois-Amerikassa ja myös Euroopassa, 

Suomessakin jo 1960-luvulla, henkilöautojen tuontisäännöstelyn aikakauden ollessa 

vasta päättymässä. 

Ennen henkilöauton valtakautta eri alueita ja kaupunkeja yhdistäneet tiet lähtivät 

kaupungin reunalta, johon kaupungin kadut päättyivät. Kaupunkeihin tunkeutuvat 

moottoritiet muuttivat tilanteen radikaalisti, kun tieverkko alkoi työntyä nyt kau-

pungin sisään. Tällä periaatteella käynnistyi moottoriteiden suunnittelu ja rakenta-

minen Suomessakin. Esimerkiksi Tampereen keskustaan etelästä johtava moottori-

tie valmistui vuonna 1964 ja Hämeenlinnan keskustan läpäisevä moottoritie vuonna 

196534. Helsingissä niin lännestä, pohjoisesta kuin idästäkin (idästä tosin hallinnolli-

sesti katuna) tulevat moottoriväylät tunkeutuivat kaikkialla 1960-luvun aikana kan-

takaupungin rajalle, jota pidemmälle niitä ei voitu rakentaa purkamatta huomatta-

vassa määrin olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Suunnittelukonsulttina toimi-

neen amerikkalaissuomalaisen yhteenliittymän mukaan Smith-Polvisen nimellä tun-

nettu suunnitelma vuodelta 1968 esitti, minkälaisina moottoritiet voisivat jatkua 

tiheänä verkkona läpi Helsingin kantakaupungin, mutta suunnitelma ei toteutunut. 

Monissa kaupungeissa moottoritiet rakennettiin kaupungin sisään ja kaupungin 

läpi. Niiden vaikutuksen on tiivistänyt esimerkiksi Muller (1995, 43–44) toteamalla, 

että moottoritiet eliminoivat kaupungin (tai kaupunkiseudun) keskustan seudullisen 

sijaintiedun. Moottoriteiden vaikutuksesta mikä tahansa paikka moottoritieverkon 

varrella oli helposti saavutettavissa. Muller kuvaa moottoriteiden rakentamista ku-

van 24 kaaviolla, jossa hän erottaa amerikkalaisen kontekstin mukaisesti ennen 

toista maailmansotaa rakennetut valtatiet ja sodan jälkeiset moottoritiet. Kuvio 

osoittaa myös 1970-luvulta alkaen syntyneiden uusien keskusten sijoittumisen 

moottoriteiden liittymiin ja niiden varsille. 

 

                                                   

 
34 fi.wikipedia.org/wiki/Valtatie_3#Historiaa; viitattu 3.10.2012 
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Kuva 24.  Kaupunkiseudun tieverkon rakentamisen vaiheistuminen (Muller 1995, 43). 

Jos moottoritieverkko olisi rakennettu siten, että tiet olisivat ohittaneet kaupun-

git, moottoriteiltä olisi joka tapauksessa tarvittu rakentaa yhteydet kaupunkiin. Siinä 

tilanteessa olisi ollut mahdollista suunnitella moottoriteiden ja kaupunkien väliset 

yhteydet kaupunkilähtöisillä periaatteilla niin, että näistä väylistä olisi tullut osa kau-

punkia sen sijaan, että niistä tuli kaupunkia pirstova ja ympäristölleen haittaa aiheut-

tava elementti. Tämä olisi edellyttänyt, että olisi ollut jokin taho, jolla on sekä nä-

kemys ja tahto että taloudelliset resurssit toteuttaa toisenlaisia ratkaisuja. Kun Suo-

messa niin kuin muuallakin valtio rahoitti ja rakensi moottoritiet, tiet tuotiin kau-

pungin sisään samoilla suunnitteluperiaatteilla kuin teitä suunniteltiin maaseudulla. 

Tämä maksajan valta liittyy seuraavassa osassa käsittelemiini liikennesuunnittelun 

kehyksiin, niin modernistiseen kaupunkisuunnitteluun, tiensuunnitteluun liikenne-

suunnittelun perustana kuin kaupungin hajautuneeseen hallinnointiinkin. 
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5.4.5 Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja liikenteen ruuhkautuminen 
 

Suurilla kaupunkiseuduilla asukasmäärien suhteelliset muutokset ovat suurimpia 

seudun kehysalueella. Reuna-alueiden muutokset ovat kuitenkin lukumääräisesti 

pienempiä kuin keskeisten alueiden. 

Reuna-alueilla asuntotuotanto kohdistuu merkittäviltä osin pientaloihin, jotka si-

joittuvat usein epäedullisesti paikallisen ja koko seudun yhdyskuntarakenteen kan-

nalta. Erityisesti seudun kehysalueen autoriippuvaiset alueet edustavat hajautunutta 

yhdyskuntarakennetta. 

Reuna-alueiden autovyöhykkeet vahvistavat autoriippuvuutta kaikkine haittavai-

kutuksineen. Liikkumisessa erot yhdyskuntarakenteen eri vyöhykkeiden kesken 

ovat suuria: yksi uusi asukas kehysalueen autovyöhykkeellä tuottaa yhtä paljon hen-

kilöautoliikenteen suoritetta ja CO2-päästöjä kuin neljä pääkaupunkiseudun jalan-

kulkuvyöhykkeen asukasta. 

Reuna-alueiden autovyöhykkeiden asukkaiden vaikutus seudun tieverkon toimi-

vuuteen on merkittävä, koska liikennemäärien kasvaessa kapasiteettirajalle väylän 

uudet käyttäjät ruuhkauttavat liikenteen ja vaikuttavat siten kaikkien väylän käyttäji-

en liikkumiseen. 

Näistä syistä ei ole merkityksetöntä, millaista yhdyskuntarakennetta seudun ke-

hysalueella tuotetaan suunnittelulla. Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne on ym-

päristövaikutuksiltaan epäedullinen ja asukkaiden sosiaalista ja toiminnallista ympä-

ristöä yksipuolistava. Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne johtaa erittäin kalliisiin 

autoliikenteen väylien investointeihin, jotka omalta osaltaan vahvistavat autoriippu-

vaista yhdyskuntarakennetta. 

Vaattovaara (2009, 11) esittää viittaamalla toiveisiin pientaloasumisesta rauhalli-

sessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, että suunnittelun lähtökohdaksi tulisi ottaa 

”teknistaloudellisiin rationaliteetteihin tai ympäristöllisiin muutospaineisiin vastaa-

misessa ihmisten sosiaalinen ja kulttuurinen käyttäytyminen, ei niiden kyseenalais-

taminen tai ylenkatsominen”. Jos ”teknistaloudellisiin rationaliteetteihin tai ympä-

ristöllisiin muutospaineisiin vastaaminen” tulkitaan viittaavaan yksipuolisesti ker-

rostaloihin ja ”ihmisten sosiaaliseen ja kulttuuriseen käyttäytymiseen” vastaaminen 

pientalotuotantoa, yhdyskuntarakenteen hajautumisen kannalta kerrostalo- ja pien-

taloasuminen on kuitenkin asetettu täysin väärin vastakkain. Kerrostalot voivat olla 

”väärässä” paikassa yhtä hyvin kuin pientalotkin. Oleellista on, mihin uudet asun-

not – kerrostalo- tai pientaloasunnot – sijoittuvat suhteessa olemassa olevaan yh-

dyskuntarakenteeseen (mukaan lukien liikennejärjestelmä), ja miten uudet asunnot 



 

OSA 2 Keskeiset käsitteet 141 

ja asuntoalueet luovat uutta verkostokaupunkia tai tukeutuvat olemassa oleviin 

verkostoihin ja niiden solmuihin (ks. luku 9). 

 

Henkilöauton käytön ja liikennesuoritteen kasvun merkityksestä 

Tien liikennemäärän (mittauskohdan ohittavien ajoneuvojen lukumäärä aikayksi-

kössä) ja liikennevirran nopeuden suhde on yksinkertainen silloin, kun tie ei ole 

ruuhkautunut, toisin sanoen olosuhteissa, joissa yksittäinen ajoneuvo ei vaikuta 

(oleellisesti) muiden ajoneuvojen nopeuteen. Ajoneuvojen nopeus laskee lineaari-

sesti, mutta hyvin hitaasti liikennemäärän kasvaessa. Liikennemäärän kasvaessa 

lähestytään vähitellen tien kapasiteettia. Ajoneuvoja on niin paljon, että ne alkavat 

hidastaa toinen toistaan. 

Oleellista liikennemäärän saavuttaessa tien kapasiteetin on, että liikenteen nope-

us putoaa siinä vaiheessa jyrkästi ja vähitellen liikenne pysähtyy kokonaan. Tien 

liikennemäärä35 ja ajoneuvojen nopeus voi kumpikin pudota nollaan, toisin sanoen 

auto seisovat paikallaan. Ilmiö on tuttu jokaiselle ruuhkaliikenteessä ajaneelle. Kuva 

25 esittää tätä ajoneuvojen nopeuden (pystyakseli) ja liikennemäärän välistä suhdet-

ta (vaaka-akseli). Kuvion vasemmassa yläkulmassa liikennemäärä on hyvin pieni ja 

nopeudet suuria. Kun ajoneuvojen määrä lisääntyy, ajoneuvojen nopeus hidastuu 

vähitellen lineaarisesti kohti kuvion oikeaa reunaa. Kun tien kapasiteetti saavute-

taan, ajoneuvojen nopeus putoaa jyrkästi, ja liikenteen hidastuessa myös liikenne-

määrä vähenee nopeasti. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kriittisen liikennemäärän alapuolella (käyrän 

suoralla yläosalla) yhdellä lisäajoneuvolla ei ole merkittävää vaikutusta muiden ajo-

neuvojen liikkumiseen. Sen sijaan kun kriittinen liikennemäärä (tien kapasiteetti) 

saavutetaan, jokainen lisäajoneuvo hidastaa merkittävästi kaikkien muiden samaa 

väylää käyttävien liikkumista. Tästä puolestaan seuraa, että kun liikennemäärä on 

lähellä väylän kapasiteettia, pieni määrä lisäliikennettä aiheuttaa väylän ruuhkautu-

misen. Ruuhkautuminen on taas tavanomainen perustelu lisäkapasiteetin rakenta-

miselle, mistä puolestaan aiheutuu merkittäviä investointikustannuksia. 

 

                                                   

 
35 Liikennemäärä = mittauskohdan tietyssä ajassa ohittavien ajoneuvojen lukumäärä, tavallisesti ajo-
neuvoa tunnissa 
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Kuva 25.  Liikennevirran nopeus (vaaka-akseli) ja liikennemäärä (pystyakseli) (Luttinen 2011)36. 

Johtopäätös tästä on se, että vaikka seudun reuna-alueiden autovyöhykkeen lisä-

rakentaminen voi olla – kuten Helsingin seudun tapauksessa – suhteellisen vähäistä 

koko seudun kannalta, näiden alueiden aiheuttama lisäautoliikenne voi olla ratkai-

sevaa seudun väylien ruuhkautumisessa. Se, millä tavoin ja missä ruuhkautuminen 

toteutuu, riippuu siitä, mihin autovyöhykkeen asukkaiden matkat suuntautuvat. 

Tieverkon ruuhkautumisen kannalta ratkaisevaa on sekä työmatkojen että niihin 

usein liittyvien asiointimatkojen suuntautuminen. Yhdyskuntarakenteen hajautumi-

sen seurauksiin vaikuttavat siis asumisen sijoittumisen ohella lähes yhtä oleellisesti 

työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen. 

Kaupunkiliikenteessä ruuhkautuva henkilöautoliikenne hidastaa aina myös bus-

siliikennettä, vaikka niille olisi osoitettu omia kaistoja. Bussiliikenteen hidastuminen 

bussikaistoillakin johtuu – paitsi liikennesääntöjä rikkovista autoilijoista – samoja 

väyliä käyttävistä kääntyvistä ja risteävistä henkilöautoista. Lisäksi osa valtion kir-

joittamatonta liikennepolitiikkaa on, että valtion hallinnassa olevilla Helsingin seu-

                                                   

 
36 Kaavio perustuu amerikkalaisen Bruce D. Greenshieldsin vuonna 1933 esittelemään ja vuonna 
1935 julkaistuun tutkimukseen liikennevirran ominaisuuksista (Greenshields, B.D.; A study of high-
way capacity. Proceedings Highway Research Record, Washington. Volume 14, 448–477, 1935.) 
Greenshields oli liikennetekniikkaan erikoistunut rakennusinsinööri (civil engineer), joka tutki valokuvi-
en avulla liikennevirtaa. 

Tässä pisteessä tien 

kapasiteetti saavute-

taan, ja liikenteen 

nopeus romahtaa 

Tien ruuhkautuessa 

ajoneuvojen nopeus 

laskee vähitellen kohti 

nollaa, ja samalla 

myös liikennemäärä 

laskee kohti nollaa 



 

OSA 2 Keskeiset käsitteet 143 

dun teillä ei ole käytännössä koskaan osoitettu joukkoliikennekaistaa, ellei muun 

ajoneuvoliikenteen käytössä ole lisäksi vähintään kaksi ajokaistaa. Sen vuoksi bussi-

liikenne hidastuu yhteisillä ajoneuvoliikenteen väylillä henkilöautoliikenteen aiheut-

taman ruuhkautumisen vuoksi. 

Autot tukkivat Klaukkalan napanuoran – Pääkaupunkiseudulla töissä käyvien ruuhkat uh-
kaavat Nurmijärven kasvua (Helsingin Sanomat 3.9.2012) 

Pian alkaa uusi vaihe nurmijärveläisen Mia Ypyän elämässä: istuskelu, odottelu ja au-
tojen perävalojen tuijottelu. Hän alkaa kulkea töihin Klaukkalasta pääkaupunkiseu-
dulle, mutta kodin ja työn välissä on äärimmäisen tukkiutunut Klaukkalantie. ”Vaih-
dan joukkoliikenteeseen. Istun joka tapauksessa ruuhkassa, mutta teen se mieluum-
min bussissa kuin omassa autossani.” 

Liikkumisen ja liikenteen kannalta yhdyskuntarakenteen muutoksessa on merkit-

tävää se, että huomattava osa esikaupungistumisesta tapahtuu hyvin alhaisella te-

hokkuudella rakennetuilla alueilla. Näillä alueilla henkilöauto tarjoaa usein ainoan 

mahdollisuuden liikkua oman asuntoalueen ulkopuolelle, jossa asukkaiden palvelut 

pääsääntöisesti kuitenkin sijaitsevat. Alueet, joilla on alle 20.000 asukasta ja asukas-

tiheys alle 40 henkeä per hehtaari37, kasvavat koko EU:n tasolla neljää kertaa nope-

ammin kuin kaupunkimaiset (urbaanit) alueet (Nilsson & Nielsen 2011; Christian-

senin ja Loftsgardenin 2011, 5 mukaan). Saman alkuperäislähteen mukaan maatalo-

usmaan väheneminen (muutos muihin käyttötarkoituksiin) on nopeaa koko Suo-

messa, minkä voi tulkita indikoivan Suomen osalta asumisen hajautumista kaupun-

ki- ja taajama-alueiden ulkopuolelle. 

Suomessa joukkoliikenteen järjestämisen alarajana pidetään yleisesti asukastihe-

yttä 20 asukasta per hehtaari, mutta joukkoliikenteen mahdollisuuksiin vaikuttavat 

monet muutkin tekijät kuin pelkkä asukastiheys, esimerkiksi tie/katuverkon raken-

ne, palvelujen ja työpaikkojen sijoittuminen ja kävelyetäisyydet pysäkeille. 

 

                                                   

 
37 Lähteessä esitetty virheellisesti asukastiheytenä asukkaita per neliökilometri. 
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Osa 3:  Liikennesuunnittelun kehykset 

Tarkastelen tutkimuksen tässä osassa liikennesuunnittelun kehyksiä, jotka asemoi-

vat, mistä lähtökohdista ja millä tavoin edellisissä luvuissa esiin nostamani näkö-

kulmat liikennejärjestelmän ja erityisesti tieverkon vaikutuksista yhdyskuntaraken-

teen hajautumiseen ilmenevät tai tulevat otetuksi huomioon liikennesuunnittelussa 

– tai miksi ne jäävät huomiotta. 

Liikennesuunnittelun ensimmäinen kehys muodostuu modernistisen kau-

punkisuunnittelun ja siihen kytkeytyvän henkilöautoperusteisen liikennesuunnitte-

lun historiasta. Kehys asettaa suunnittelun keskiöön modernistisen käsityksen te-

hokkuudesta liikkuvuuden maksimointeineen ja autoille varattuine väylineen. 

Toinen kehys muodostuu tiensuunnittelusta liikennesuunnittelun perustana. 

Myös tämä kehys asettaa henkilöauton suunnittelun keskiöön. Yhtenä erityisen 

huomion kohteena ovat liikennesuunnittelussa omaksuttu käsitys yhteiskuntatalou-

dellisesta tehokkuudesta ja yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arviointimenetel-

mät. Käsittelen myös liikennetekniikan opetusta ja sen tiensuunnitteluun perustu-

vaa traditiota. 

Liikennesuunnittelun kolmas kehys rakentuu kaupunkiseutujen hajautuneesta 

hallinnoinnista. Käsittelen siinä yhteydessä eri osapuolten roolia kaupunkiseutujen 

hallinnoissa ja hajautuneen hallinnoinnin merkitystä erityisesti valtion liikennehal-

linnon toimintakentän kannalta.  
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6. Kehys 1: Modernistinen kaupunki- ja 
liikennesuunnittelu 

Kaupungin muutosta on totuttu kuvaamaan hitaaksi. Esimerkiksi Giddens (1990, 

100–103) on todennut, että kaupunki ilmenee olemassa olevan yhteiskunnallisen 

järjestyksen näennäisenä jatkumona. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat kaupun-

kiin, mutta hitaasti, eivätkä kaikki muutokset välttämättä näy kaupungin tilallisina 

muutoksina. Myös modernin jälkeinen kaupunki on säilyttänyt muutosten hitauden 

vuoksi aikaisempien kaupunkimuotojen, teollisuuskaupungin ja modernin kaupun-

gin piirteitä.  

Kaupunkisuunnitteluun ja siihen liittyen moderniin liikennesuunnitteluun on ai-

na sisältynyt normatiivista ajattelua ja normatiivisia teorioita, joiden avulla on pyrit-

ty määrittelemään hyvä kaupunki eri toimintoineen, niiden sijoittuminen kaupun-

kiin ja niiden väliset suhteet. Siksi olen pitänyt tarpeellisena lähteä liikkeelle tässä 

tutkimuksessa kaupunkia ja sen suunnittelua koskevissa tarkasteluissa modernin 

kaupunkisuunnittelun juurilta yli 100 vuoden takaa Howardista ja hänen aikalaisis-

taan, ajasta, jolloin henkilöauto alkoi muuttaa kaupunkia. ”Kaupunkirakennustai-

teen”, jota myös kaupunkisuunnitteluksi voisi kutsua, historia on monin verroin 

pidempi ja sen tarina on kerrottu moneen otteeseen eri lähdeteoksissa, mutta ei 

tämän tutkimuksen painotuksin. 

Liikkuminen ja kuljetukset liikennejärjestelmän perustana ovat olleet alusta alka-

en kulloisista kulkuvälineistä riippumatta osa kaupunkisuunnittelua tai ainakin sii-

hen vahvasti vaikuttavia tekijöitä. On kuitenkin sattumaa, että modernin kaupunki-

suunnittelun historia on jotakuinkin yhtä vanha kuin polttomoottorilla toimivan 

henkilöauton. Vaikka henkilöauto ei ollut millään lailla syy modernin kaupunki-

suunnittelun synnylle ja varhaiselle kehitykselle, henkilöauto löysi hyvin nopeasti 

tiensä modernin kaupunkisuunnittelun ytimeen – nopeammin kuin sen käyttö saa-

vutti laajat massat. Hall (1996, 48) kutsuu modernin kaupunkisuunnittelun syntyä 

paradoksaaliseksi, koska ne suurkaupunkien ongelmat, jotka synnyttivät modernin 

kaupunkisuunnittelun, alkoivat henkilöauton vaikutuksesta muuttaa nopeasti muo-

toaan. Kaupunkisuunnittelu haki ratkaisua kaupungin uuden järjestäytymisen muo-

doin slummiutumisen ongelmiin, kun liikkumisen uudet teknologiat, sähköraitiotie, 

sähköjuna, metro ja bussit ja pian myös henkilöauto, loivat edellytykset kaupunkien 
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laajentumiselle ja esikaupungistumisen kautta erityisesti suurkaupungeissa tapahtu-

neen slummiutumisen purkautumiselle.  

Tarkastelen tässä luvussa modernia kaupunkisuunnittelua rajatusti liikenteen ja 

liikennesuunnittelun näkökulmasta tuomalla esiin, millä tavalla liikenteen teknologia 

on vaikuttanut keskeisiin kaupunkisuunnittelun ajatussuuntiin, ja miten liikenteen 

suunnittelu on asemoitunut osaksi kaupunkisuunnittelua. 

6.1 Kaupungin moderni suunnittelu 

6.1.1 ”Liikenneongelma” varhaisessa kaupunkisuunnittelussa 

Modernin, aina 1900-luvun jälkipuoliskolle vallinneen kaupungin ja sen rakenteen 

perustana oli teollinen vallankumous ja sen mekanistinen suhde elämään: radat, tiet 

ja kaupungin muu infrastruktuuri loivat kaupunkiin järjestystä ja kontrollia, jota 

kaupungissa aikaisemmin ei ollut (Newman & Kenworthy 1999, 286). Ennen 1900-

luvun alkua vallinnut suurkaupunki oli perusteiltaan erilainen kuin siitä kehittynyt 

moderni kaupunki. Mumford (1966, 486–489) vertaa 1800-luvun alkupuolen kau-

punkia yksityiseen liikeyritykseen, jonka tarkoitus kaupungin tapauksessa oli luoda 

edellytyksiä erilaiselle liiketoiminnalle ja erityisesti nostaa maan arvoa. Vasta Ho-

ward nosti 1800-luvun lopussa vakavasti esiin kunnallisen tai ylipäänsä yhteisöllisen 

maanomistuksen mahdollisuudet sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Howardin 

uusi kaupunki oli Social City. 

Katuverkon keskeisten osien suunnittelun perusta ei ollut liikenteen tarpeissa 

vaan symboliarvoissa sekä liiketoiminnan mahdollisuuksien luomisessa. Liiketoi-

minta alkoi keskittyä – tai täsmällisen ilmaistuna sitä alettiin keskittää – pääkatujen 

varsille nauhamaiseksi rakenteeksi sen sijaan, että kaupalliset toiminnot olisi keski-

tetty torien tyyppisiksi kompakteiksi kokonaisuuksiksi. 

Keskeisten katujen symboliarvo ilmenee havainnollisesti esimerkiksi Saarisen ja 

Jungin” ’Suur-Helsingin’ asemakaavan ehdotuksesta” vuodelta 1918. Siinä asema-

kaavan selostuksen kirjoittanut Helsingin kaupungin ensimmäinen asemakaava-

arkkitehti Bertel Jung kuvaa ”Kuningasavenyn” asemaa ja merkitystä seuraavasti 

(Jung 1918, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 1988, 11538 mukaan): 

                                                   

 
38 Näköispainos ”Suur-Helsingin” asemakaavan ehdotuksesta, laatineet Eliel Saarinen y.m. 



 

OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 147 

Meidän kaupungillamme ei ole mitään sellaisia suurempia mittoja, jotka maailman 
pääkaupungeille antavat suuruuden leiman: leveä virta, korkea akropoli, valtava ave-
ny. Me tahtoisimme ”Suur-Helsingissä”, josta me haaveilemme, nähdä mahtavan 
keskuskadun, joka suuruussuhteillaan ja kauneudellaan antaisi Suomen metropolille 
rakennustaiteellisen selkärangan sekä ulospäin julkisesti ilmaisisi sen henkistä merki-
tystä valtakunnan pääkaupunkina. … Ylväs ja suora kuninkaantie, joka samalla ker-
taa olisi liikenteen valtasuoni, komea, kaunis kävelytie ja katu liike- ja yleisiä raken-
nuksia varten. Aveny, joka antaisi kaupungille ryhtiä ja ominaisluonnetta ja tekisi 
mahdolliseksi suurityylisen monumenttaalikäsittelyn. 

Kaupunkien suunnittelu oli tuolloin tilanteessa, jossa eurooppalainen – myös 

suomalainen – kaupunkisuunnittelu oli siirtymässä lyhyen vaiheen jälkeen esteetti-

siin arvoihin perustuvasta kaupunkirakennustaiteesta rationaalisuuteen perustuvaan 

ongelmanratkaisuun, modernistiseen kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkihistorioitsi-

ja Peter Breitling on esittänyt, että ratkaiseva tapahtuma muutoksessa oli Berliinissä 

vuonna 1910 järjestetty kaupunkisuunnittelunäyttely ja sen yhteydessä julkistetut 

Suur-Berliinin asemakaavakilpailun tulokset. Niissä otettiin Breitlingin mukaan 

ratkaiseva askel sitteläisestä ”taiteellisten periaatteiden mukaisesta kaupunkisuunnit-

telusta”39 uudenaikaisen suurkaupungin ongelmien rationaalisen ratkaisun suun-

taan. (Nikula 1988, 24; Wäre 1988, 52–53) 

Varhaisessa modernissa kaupunkisuunnittelussa ”liikenneongelma” liittyi ennen 

kaikkea liikkumiseen, ei ajoneuvoliikenteeseen. Ajoneuvot olivat ensisijaisesti he-

vosvetoisia. Autoja oli niin vähän, että niiden liikkumisesta ei aiheutunut ongelmaa 

muuten kuin enintään turvallisuusmielessä. Ongelma oli – tai tulevaksi ongelmaksi 

havaittiin – se, kuinka kasvavassa kaupungissa pystyttiin pitämään huolta ihmisten 

liikkumisesta ja samalla hyvästä kaupunkiympäristöstä. Jungin näkemys Berliinin 

kaupunkisuunnittelunäyttelyn pohjalta oli, että parhaiten liikkumista palvelisivat 

kaupungin sisäiset pikajunat, jotka tekisivät puutarhakaupunkien rakentamisen 

mahdolliseksi (Nikula 1988, 25). Keskusta-alueiden tehokas rakentaminen oli pe-

rusteltua, kunhan sujuva liikkuminen ja riittävät viheralueet saatiin järjestettyä esi-

kaupunkialueilla.  

Ajan ratkaisuksi on tullut: enemmän tilaa, harvempi asutus, matalampia rakennuksia, 
enemmän puistoja ja aukioita! Myös meillä suuntaus on sama ja huuto ’oma koti jo-
kaiselle perheelle’ kajahtaa vuosi vuodelta äänekkäämmin.” (Mt., 27)  

                                                   

 
39 Itävaltalainen arkkitehti Camillo Sitte oli julkaissut vuonna 1889 teoksen Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen (suomennettu 2001 nimellä Kaupunkirakentamisen taide), joka sai merkittävän 
roolin kansainvälisesti kaupunkien fyysisen suunnittelun paradigman muotoutumisessa. Siinä Sitte 
puolusti esteettis- tai taiteellisperustaista kaupunkisuunnittelua ja kritisoi yrityksiä palauttaa kaupunki-
suunnittelu Mattilan (2003, 62) sanoin insinööritaidoksi ja funktionaaliseksi ongelmanratkaisuksi. 



 

148 OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 

Näkemys vastasi täysin Howardin puutarhakaupunkiajattelua. 

Jung hahmotti kasvavan Helsingin 2000-luvun käsittein ilmaistuna verkostokau-

punkina. Kirjoittamassaan Suur-Helsingin asemakaavan selostuksessa Jung (1918, 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 1988, 113 mukaan) kuvailee, että  

itse kaupungin sydämen – nykyisen Helsingin – ulkopuolella olevat ’Suur-Helsingin’ 
osat on Saarisen ehdotuksessa muovattu erityisiksi pienemmiksi kaupungeiksi, jotka 
voivat elää omaa elämäänsä taikka sulautua emäkaupunkiin, riippuen kehityksen ku-
lusta. Näemme tuollaisia ’pikkukaupunkeja’ Pakinkylässä, Oulunkylässä, Boxbackas-
sa, Malmilla, Hertonäsissä, Kulosaarella, Degeröllä y.m. paikkakunnilla, joilla jo nyt 
on havaittavissa voimakasta esikaupunkien muodostumista. Kukin esikaupunki 
muodostaa erityisen kokonaisuuden ja sen yhdistää emäkaupunkiin yksi tai useampi 
suoranainen kulkutie, jota myöten sen asukkaat joka päivä pääsevät kulkemaan kes-
kuskaupunkiin, jossa useimmilla heistä on toiminta-alansa. 

Liikennejärjestelmän runkona olivat selkeästi jäsentyvät ja verkon muodostavat 

rautatiet, joiden varaan esikaupunkikeskukset rakentuivat.  

Esikaupunkeihin on, paitsi äskenmainittua rengasrataa, joka yhdistää nämä paikat 
kaikkiin kaukoratoihin, johdettu erinäisiä pikaliikennettä varten käytettäviä esikau-
punkiratoja (piirretyt keltaisella värillä), joilla on pieniä asemia tahi pysäkkejä paikal-
lisissa liikennekeskuksissa myöskin kaupunginsydämessä. Nämä radat on mikäli 
mahdollista johdettu puistojen ja metsäalueiden läpi, jossa ne voivat kulkea maan-
pinnan tasolla, kun taas ne osat radoista, jotka tulevat kulkemaan rakennetuilla kau-
punkialueilla, on ehdotettu rakennettavaksi tunneli- taikka ilmaradoiksi. Kaikki esi-
kaupunkilinjat ovat yhdistetyt siihen rataosaan, jonka ajatellaan kulkevan Kunin-
gasavenytä, ja johtavat siis aina nykyiselle rautatieasemalle saakka. … Tavallisia rai-
tioteitä ehdotukseen ei ole otettu. (Mt., 118–119) 

Jungin visio esikaupunkien keskuksista pikkukaupunkeina ei toteutunut. Yhdes-

sä autoistumisen kanssa kauas kaupungin rajojen ulkopuolelle laajenneista, vain 

osin ”kaupungin sisäisiin pikajuniin” tukeutuvista esikaupungeista alkoi muodostua 

1900-luvun puolivälin jälkeen ongelma, jonka osana ”liikenneongelma” ei ollut 

pelkästään liikkumisen ongelma vaan myös ajoneuvoliikenteen ongelma. Jung kui-

tenkin näki, että kaupunkisuunnittelua tarvitaan, koska kaupunki oli ennen näke-

mättömässä muutoksessa. 

Suur-Helsingin suunnitelmaan sisältyvä lähestymistapa moderniin kaupunkiin 

peilaa Mumfordin (Fishmanin 1990, 28 mukaan) myöhempää teollisuuskaupungin 

olemuksen määrittelyä. Mumfordin mukaan perinteinen kaupunki oli yritys ratkais-

ta hidas ja kallis liikkuminen ja kuljetukset keskittämällä ihmiset ja voimavarat (re-

sources) yhteen pisteeseen, kaupungin keskustaan. Vanha metropoli oli yksikeskuksi-

nen kaupunki, jonka polttopiste on seudullisessa katsannossa edullisin sijainti erilai-

sille toiminnoille. Saarisen ja Jungin kaupunki oli yritys purkaa kaupungin kasvu 

hallituksi esikaupungistumiseksi. Kuten tunnettua, Suur-Helsingin suunnitelmasta 

toteutui vain vähäinen osa. 
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6.1.2 Kävelykaupungista joukkoliikennekaupunkiin ja autokaupunkiin 

Yhdyskuntarakenteen muutosta 1800-luvun alkupuolen teollisuuskaupungista ny-

kyiseen jälkimoderniin kaupunkiin on kuvattu liikenteen ja liikkumisen näkökul-

masta vaiheilla kävelykaupunki – joukkoliikennekaupunki – autokaupunki (esim. 

Newman & Kenworthy 1999, 28–30). Vaikka eri kaupunkityypit esiintyvät edelleen 

kaikki rinnakkain varsinkin eurooppalaisissa kaupungeissa, eivätkä ne siten ole toi-

siaan poissulkevia, jäsennys kuvaa sitä muutosta, jonka liikkumisen teknologian 

muutos ja sitä kautta liikennejärjestelmän muutos on tuonut tullessaan. 

Ennen nopeiden kaupungin sisäisten joukkoliikennevälineiden kehittymistä val-

linnutta kävelykaupunkia luonnehti suuri asukastiheys, 100–200 asukasta hehtaaril-

la, ja toiminnoiltaan sekoittunut kaupunkirakenne. Vielä toisen maailmansodan 

jälkeisessä Helsingissä – sen nykyisessä kantakaupungissa – asui lähes 100 henkeä 

hehtaarilla (maapinta-alaa). Suurimmat asukastiheydet olivat vielä 1970-luvulla 

luokkaa 500 henkeä hehtaarilla. 

Kaupungin läpimitta oli harvoin viittä kilometriä suurempi. Tämä vastasi noin 

tunnin kävelymatkaa. Tällaisessa kaupungissa asukkaat pystyivät hoitamaan kävellen 

päivittäisen asiointinsa ja työmatkansa. Liikennejärjestelmä – siltä osin kuin sitä oli 

olemassa kävelyn lisäksi – poikkesi suuresti nykyisestä. Esimerkiksi Lontoossa tar-

vittiin 1800-luvun alkupuolella tuhansia lauttureita kuljettamaan jalankulkijoita 

Thames-joen poikki. Suurkaupunkeja luonnehti tässä vaiheessa enemmän suuri 

asukasmäärä ja erityisesti suuri asukastiheys kuin alueellinen laajuus. (Mumford 

1966, 478; Newman & Kenworthy 1999, 28–29) 

Kävelyyn perustuva liikennejärjestelmä merkitsi sitä, että vuonna 1800 koko län-

tisessä maailmassa ei ollut ainuttakaan yli miljoonan asukkaan kaupunkia. Lontoo 

oli lähellä miljoonan rajaa, Pariisissa oli puoli miljoonaa asukasta. Kaupungit eivät 

voineet kasvaa oleellisesti suuremmiksi, koska sen enempää liikkuminen kuin talon-

rakennustekniikan rajoituksista johtuen rakennusten korkeus ei sallinut kaupunkien 

nopeaa kasvua. Silti sekä Lontoon että Pariisin asukasluku kaksinkertaistui vuoteen 

1850 mennessä, ja vuonna 1900 mennessä yli miljoonan asukkaan kaupunkeja oli 

Euroopassa ja Aasiassa jo yksitoista. (Mumford 1966, 602) 

Suurkaupunkien kasvun mahdollistanut uusi joukkoliikenneväline oli maanalai-

nen juna (metro) ja sitä täydentävänä, keskisuurissa kaupungeissa ainoana järjestel-

mänä raitiotie. Lontoon ensimmäinen metrolinja otettiin käyttöön vuonna 1863, 

mutta seuraavat metrojärjestelmät otettiin käyttöön vuosikymmeniä myöhemmin, 
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vasta aivan 1800-luvun lopussa Glasgow’ssa ja Budapestissa ja vuosisadan vaihdut-

tua Pariisissa40. Kun sähköraitiotie alkoi 1800-luvun lopulla nopeasti syrjäyttää he-

vosvetoisen, käytännössä kävelyvauhdilla toimineen raitiotien, keskisuuret kaupun-

git alkoivat laajeta läpimitaltaan aina 20–30 kilometrin suuruiseksi. Näin ne pystyi-

vät vastaamaan teollistumisen tuomaan väestönkasvuun ja teollisuuden tarvitse-

maan tilaan. Matka-aika kaupungin reunoilta keskustaan säilyi edelleen noin puolen 

tunnin mittaisena. Reuna-alueiden alhaisen väestötiheyden vuoksi koko kaupungin 

keskimääräinen asukastiheys laski tasolle 50–100 asukasta hehtaarilla (Newman & 

Kenworthy 1999, 30). 

Liikennejärjestelmän kehittämisestä vastanneet tahot saivat tuoton sijoituksil-

leen, kun maan arvo kohosi uusien liikenneyhteyksien ansiosta. Mumford (1966, 

484, 486) on todennut osuvasti kapitalistisen talouden kasvun ja kaupungin kasvun 

suhteista, että kasvava talous tarvitsi kasvavaa väestöä, joka puolestaan tarvitsi kas-

vavan kaupungin. 

Suurkaupunkien metrojärjestelmät alkoivat yleistyä 1900-luvun alussa, kun 1800-

luvun alkupuolella keksitty sähkömoottori oli kehitetty sille tasolle, että siitä oli 

junien voimanlähteeksi. Lontoon maanalaista liikennöitiinkin aina vuoteen 1890 

höyryjunilla41. Helsingissä aloitettiin hevosvetoinen raitiotieliikenne vuonna 1891. 

Jo tuolloin oli esillä raitioteiden sähköistäminen, mutta kustannussyistä se toteutui 

vasta vuonna 1900 (Herranen 1988, 37–38), Sähköraitiotien ja sähkökäyttöisten 

metrojunien tulo ajoittuu siis teknologisena läpimurtona samaan ajankohtaan 1800-

luvun loppuun kuin henkilöautonkin synty. 

Raitiotien valtakausi ajoittui vuosiin 1890–1920. Sen jälkeen alkoi toisaalta hen-

kilöauton yleistyminen ensin Yhdysvalloissa ja toisaalta joukkoliikenteessä bussilii-

kenteen kehittyminen. Muller (1995, 28–29) kutsuu ennen toista maailmansotaa 

ajoittunutta kautta lähinnä Yhdysvaltoihin viitaten vapaa-ajan autoilun kaudeksi ja 

toisen maailmansodan jälkeistä aikaa moottoriteiden kaudeksi. Vastaavasti toisen 

maailmansodan jälkeiseen kauteen sijoittuu moottoriteiden risteyksiin tai niiden 

varsille sijoittuvien kauppakeskusten kausi.  

Euroopassa henkilöautoja oli vuonna 1900 noin 10.000, vuonna 1910 noin 

200.000 (Garrison 2003, 50). Vaikka suhteellinen kasvu oli nopeaa, autojen määrä 

oli vielä vähäinen. Kun henkilöautot yleistyivät, ihmiset pystyivät itse huolehtimaan 

liikkumisestaan, kunhan tarpeellinen tieverkko oli rakennettu. Kaupunkirakenteen 

                                                   

 
40 fi.wikipedia.org/wiki/Lontoon_metro; viitattu 27.6.2012. 

41 fi.wikipedia.org; viitattu 27.11.2011. 
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muutoksessa autoistumisen kausi merkitsi esikaupungistumista – ja päinvastoin. 

Autoriippuvuudesta tuli vallitseva ilmiö. Newman ja Kenworthy (1999, 31) luon-

nehtivat tätä kehitystä niin, että auton käyttö ei ollut enää valinnan tulos vaan auto-

kaupunkiin kuuluva pakko.  

Autojen määrän lisääntyessä autoliikenne hidastui. New Yorkissa tehdyn liiken-

netutkimuksen mukaan hevosajoneuvot liikkuivat 1900-luvun alussa keskimäärin 

11,5 mailin (18 kilometrin) tuntinopeudella. Puoli vuosisataa myöhemmin autojen 

keskinopeus oli kuusi mailia (10 kilometriä) tunnissa (Mumford 1966, 626). Alku-

vaiheissaan liikennesuunnittelu oli hyvin puhtaasti mahdollisuuksien tarjoamista 

lisääntyvälle henkilöautoilulle, jonka myös haluttiin lisääntyvän osana yhteiskunnan 

modernisaatiota. Kun autoliikenne lisääntyi, liikenneväylien kapasiteetti ei enää 

riittänyt. ”Liikenneongelmaksi” muodostuivat esteettömän autoliikenteen häiriöt, 

joita pyrittiin poistamaan lisäämällä autoliikenteen kapasiteettia, ja se tapahtui ra-

kentamalla uusia teitä tai parantamalla vanhoja. Uskottiin, että ongelma voidaan 

”rakentaa pois” (Knoflacher 2009, 80).  Kysymys on edelleenkin, 2000-luvulla, siitä, 

miten henkilöautoilu yksilöllisen liikkumisen mahdollisuudet tarjoavana välineenä 

asemoituu liikennesuunnittelussa. 

Suomalaisessa kontekstissa Kosonen (2007, 11–12) ajoittaa kaupunkisuunnitte-

lun näkökulmasta kävelykaupungin vallitsevan aseman päättymisen keskisuurissa 

suomalaisissa kaupungeissa 1950- ja 1960-luvun taitteeseen. Siihen asti kaupungin 

väestö asui keskustan ruutukaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitse-

vissa esikaupungeissa. Myös työpaikat olivat keskustassa tai sen tuntumassa, palve-

lut hajautuneena kaupunkirakenteessa. Kososen tutkimassa Kuopiossa ensimmäi-

nen yleiskaava hyväksyttiin vuonna 1961. Siihen asti vanhoihin asemakaavoihin ja 

vanhaan rakennusjärjestykseen perustuvan rakentamisen tuoma muutos oli jo niin 

pitkällä, että ”liikaraskasta rakentamista” piti jatkaa. 

Helsingissä muutos sekoittuneesta kävely- ja joukkoliikennekaupungista auto-

kaupungiksi alkoi vuoden 1946 kuntaliitoksesta, jolloin luotiin edellytykset ja perus-

ta ensin Helsingin omien lähiöiden synnylle, ja myöhemmin 1960-luvulta alkaen 

Espoon ja Vantaan lähiöille. Autokaupungin teknologinen perusta, autoistuminen, 

ajoittui puolestaan varsinaiselta käynnistymisvaiheeltaan 1960-luvun alkuun, kun 

henkilöautojen tuontisäännöstely oli purettu ja varallisuus kasvanut riittävästi auto-

jen hankkimiseksi. 

Kuhunkin liikennejärjestelmän kehitysvaiheeseen on siis liittynyt tietty kaupun-

gin tilallinen rakenne. Toisaalta liikkumisen teknologiassa tapahtuneet läpimurrot 

ovat merkinneet kaupungin nopeaa uudelleenorganisoitumista, käytännössä kau-

pungin alueen laajentumista. Newman ja Kenworthy (1999, 285) ovat luonnehti-
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neet traditionaalisen kävelykaupungin, teollisen joukkoliikennekaupungin ja mo-

dernin autokaupungin piirteitä seuraavasti: 

Taulukko 6.  Kaupungin kehitysvaiheiden piirteitä Newmanin ja Kenworthyn mukaan. 

 Perinteinen  
esimoderni  
kävelykaupunki 

Teollisuuskauden  
joukkoliikennekaupunki 

Moderni  
autokaupunki 

Talous  
(ja teknologia) 

Kotiteollisuus  
(paikallinen ja pieni 
seudullinen talous) 

Suurehkoa teollisuutta kes-
kittyneenä tiettyihin osiin 
kaupunkia (kansallinen ja 
seudullinen talous) 

Suurimittaista teollisuut-
ta niille varatuilla alueilla 
(kansallinen ja seudulli-
nen talous) 

Sosiaalinen  
organisoituminen 

Henkilökohtaiset 
kontaktit yhteisöön 
perustuvina 

Henkilökohtaisten kontakti-
en heikkeneminen; ratoihin 
perustuvissa esikaupungeissa 
kontaktit silti yhteisöön 
perustuvina 

Yksilölliset ja eriytyneet 
henkilökohtaiset kontak-
tit 

Liikennejärjestelmä Kävely (ja myöhem-
min myös pyöräily) 

Raitiotie ja rautatie (ja myös 
kävely ja pyöräily) 

Henkilöauto (lähes yk-
sinomaan) 

Kaupunkirakenne Pieni, tiivis, sekoittu-
nut, orgaaninen 

Esikaupungit tiiveydeltään 
keskitasoa; tiivis, sekoittunut 
keskusta; korridorit ja vihreät 
välialueet (kiilat)  

Korkea rakentaminen, 
liikekeskusta; alhaisen 
tehokkuuden hajautu-
neet esikaupungit; kaa-
voitus tuke toimintojen 
eriytymistä 

Ympäristö    
Luonnonvarojen 
käyttö 

Vähäistä Keskitasoa Runsasta 

Jätteiden määrä Vähäinen Keskitasoa Runsas 
Luonto-
orientaatio 

Lähellä maaseutua 
(riippuvuus) 

Jonkinlaiset yhteydet  
vihreiden välialueiden kautta 

Vähäinen yhteys luon-
toon (riippumattomuus) 

 

Liikennesuunnittelun tutkimuksen näkökulmasta jäsennyksessä on merkittävää, 

että siinä on tunnistettu myös kaupungin ja sen asukkaiden sosiaalinen organisoi-

tuminen kaupunkikehityksen eri vaiheissa. On selvää, että vuorovaikutuksen muo-

dot heijastuvat ihmisten liikkumiseen sekä matkojen suuntautumisen, matkojen 

pituuden että matkamäärien osalta. Toisaalta liikennejärjestelmä vaikuttaa kaupun-

gin asukkaiden sosiaalisen organisoitumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin. 

Yksittäisen ihmisen kannalta kyse on saavutettavuudesta, jonka reunaehdot määrit-

tyvät toimintojen sijoittumisesta ja liikennejärjestelmästä, eikä vain liikenteestä tai 

liikkumisesta. 



 

OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 153 

6.1.3 Modernin esikaupungin synty 

Varhainen 1800-luvun esikaupunkiasuminen oli keskiluokan ja varakkaiden reaktio 

suurkaupunkien asumisoloihin ja ympäristön tilaan. Uuden asumismuodon tekivät 

mahdolliseksi rautatiet, joiden synnyttämät mahdollisuudet maakeinottelijat näkivät 

nopeasti Yhdysvalloissa. New Yorkin lähelle syntyi Llewellyn Park (West Orange, 

New Jersey) vuonna 1853, Chestnut Hill Philadelphian lähistölle vuonna 1854 sekä 

Chicagon lähistölle Lake Forest vuonna 1856 ja Riverside vuonna 1869. Sen jälkeen 

alkoi myös Englantiin syntyä vastaavia rautatie-esikaupunkeja, ensimmäisenä Bed-

ford Park Lontoon länsipuolelle vuonna 1876. (Hall 1996, 61) 

Vastaava kehitys ei ollut tuntematon Suomessakaan, vaikka kaikki tapahtuikin 

pienemmässä mittakaavassa. Helsingin ympäristöön syntyi rautatieasemien ympäris-

töön yhdyskuntia, joista rakentui vähitellen itsenäisiä kuntia (Oulunkylä, Huopalah-

ti). Myöhempi kaupungin kasvu nielaisi ne takaisin osaksi keskuskuntaa. Esimerkik-

si Oulunkylään muutti erityisesti virkamiesperheitä, ja Oulunkylästä kehittyi puuhu-

vilayhdyskunta, jonka elämä oli värikästä 1800-luvun lopulla. Vuonna 1884 Oulun-

kylässä vietti kesää kolmisenkymmentä perhettä, joiden puhekielenä oli ruotsi, sak-

sa, venäjä tai ranska.42 

Rautatie-esikaupunkien rakentaminen jatkui suurkaupungeissa pitkälle 1900-

luvulle myös asunto- ja sosiaalipoliittisena toimenpiteenä yhdistettynä liikennepoli-

tiikkaan. Sama perinne – vaikka asuntojen osalta toisessa muodossa – on jatkunut 

modernistisessa kaupunkisuunnittelussa tyypillisimmillään ehkä Tukholman metron 

ja sen asemiin liittyvien esikaupunkien rakentamisessa. Liikennepolitiikan ja asun-

topolitiikan yhteydet tunnistettiin jo kaupungin laajentumisen varhaisessa vaiheessa 

Lontoossa. Raitiotieliput hinnoiteltiin 1910-luvulla niin, että esikaupunkiasunnon 

vuokra ja matkalipun hinta yhdessä olisivat alhaisempia kuin keskikaupunkiasunnon 

vuokra (Hall 1996,51). 

Teollisuuskauden suurkaupunkien asumisolot olivat kurjat. Esimerkiksi Lon-

toon asunnoista oli ensimmäisen maailmansodan aikana neljä viidesosaa sellaisia, 

että niissä oli vain yksi tai kaksi lämmitettyä huonetta. Asumisolojen parantamisen 

tarve oli huutava. Ajalle tyypillistä oli, että esikaupunkien yksityinen asuntotuotanto 

yhdessä rautateihin ja raitioteihin perustuvan liikennejärjestelmän kanssa oli ratkaisu 

asunto-ongelmaan. (Hall 1996, 53) 

                                                   

 
42 www.kaupunginosat.net; viitattu 12.2.2013 
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Modernin kaupunkisuunnittelun synty kytkeytyy suoraan suurkaupunkien asun-

to-ongelman ratkaisuun ja myös esikaupunkien suunnitteluun. Käsittelen luvussa 

7.1 lähemmin varhaista kaupunkisuunnittelua ja sen osana kaupungin muutosta ja 

esikaupunkien suunnittelua Ebenezer Howardista alkaen. 

Moottoriteihin ja henkilöautoon perustuvan esikaupungistumisen malli luotiin 

Yhdysvalloissa itärannikon suurkaupungeissa ennen toista maailmansotaa. Rauta- ja 

raitioteihin perustuvissa esikaupungeissa asutus oli pääosin 15 minuutin kävelyetäi-

syydellä asemasta tai pysäkistä. Henkilöauto muutti tämän asetelman täysin.  Äkkiä 

asuminen oli mahdollista lähes missä tahansa rautateiden tyhjillä välialueilla. Eikä 

muutos koskenut vain asumista vaan myös erilaisten työpaikkojen ja palvelujen 

sijoittumista. Tavaroiden kuljettaminen ei ollut pelkästään mahdollista vaan usein 

myös helpompaa ja taloudellisempaa kaupunkien reuna-alueilla tai ulkopuolella. 

(Fishman 1990, 29) 

Ratkaiseva käänne moottoriteiden rakentamisessa tapahtui kuitenkin Los Ange-

lesissa 1920-luvulla, vaikka Los Angelesin seudulla moottoriteiden laajamittainen 

rakentaminen alkoi vasta toisen maailmansodan jälkeen. Tuloksena ei ollut esikau-

punkia samassa mielessä kuin keskuksensa säilyttäneissä Yhdysvaltain itärannikon 

kaupungeissa tai Euroopassa, vaan keskuksetonta kaupunkia. Vuonna 1925 Los 

Angeles oli rakenteeltaan yksikeskuksinen kaupunki, jossa yli 1.500 kilometriä rai-

tiotietä kattoi kaupunkialueen. Autoliikenne oli jo tuolloin ruuhkautunut keskustas-

sa. Vaihtoehtona julkisen liikenteen kehittämiselle Etelä-Kalifornian Autoklubi 

(Automobile Club of Southern California) esitti laajan tieverkon – nimenomaan verkon, 

ei keskustaan suuntautuvien säteittäisten teiden – rakentamista. Vuonna 1926 asias-

ta järjestettiin kansanäänestys, jonka ylivoimainen voittaja oli ehdotus teiden raken-

tamisen rahoittamiseksi lainavaroilla. Liike-elämän eliitti, josta useat olivat mukana 

kiinteistöbisneksessä, kannatti teiden rakentamista ja sitä kautta laajojen uusien 

alueiden avaamista asuntotuotannolle ja muulle rakentamiselle. Keskustatoiminnot 

alkoivat hajautua hyvin nopeasti uusien, vielä bulevardityyppisten väylien varteen, ja 

merkittäviä työpaikka-alueita, esimerkiksi elokuvastudiot ja lentokoneteollisuus, 

sijoitettiin kaupungin ulkopuolelle. Samalla julkinen liikenne alkoi rappeutua kes-

kustan menettäessä nopeasti merkitystään. (Fishman 1990, 29–30) 

Kun teiden rakentaminen alkoi, kiinteistösijoittajat ja rakentajat seurasivat peräs-

sä (Hall 1996, 282). Merkittävänä erona aikaisempaan itärannikon suurkaupunkien 

rakentumiseen oli se, että Los Angelesissa tieverkko ei ollutkaan yksikeskuksisen 

kaupungin tapaan säteittäinen ja keskustahakuinen, vaan lähinnä tasavälinen verk-

ko, joka tarjosi jotakuinkin samanlaisen saavutettavuuden henkilöautolla lähtö- ja 

määräpaikasta riippumatta. Tähän malliin perustui suoraan myös Broadacre City 
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(ks. luku 7.1.2), Frank Lloyd Wrightin 1930-luvulla hahmottelema kaupunkiasumi-

sen ihannemalli, jonka tarkoitus oli poistaa kaupungin jakautuminen keskustaan – 

tai keskeisiin alueisiin – ja esikaupunkeihin, periferiaan. 

Tuloksena 1920-luvulla tehdyistä päätöksistä on Los Angelesissa nykyinen ”kes-

kukseton kaupunki”, jota kuvaa parhaiten Los Angelesin kaakkoispuolella sijaitseva 

Orangen piirikunta (Orange County). Alueelle muodostui lukuisia esikaupunkikeskuk-

sia, joista mikään ei muodostunut dominoivaksi. Vuoteen 1980 mennessä piirikun-

taan oli muodostettu 26 kuntaa, kaikki asukasluvultaan alle neljännesmiljoona. 

Näistä muodostui keskukseton kahden miljoonan (vuoteen 2010 mennessä kolmen 

miljoonan) asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen perustuu lähes täysin henkilöau-

toon. (Jackson 1985, 66)  

Muutoksessa keskeisenä tekijöinä olivat henkilöauto ja sen käytön edellytyksenä 

olevat väylät, mutta ne eivät olleet riittäviä edellytyksiä esikaupungistumiselle. Tar-

vittiin myös sähköverkko, telekommunikaatioverkot sekä kulutustavaroiden tuotan-

to ja kuluttajamarkkinat, jotka kaikki osaltaan tekivät mahdolliseksi kaupunkiin – tai 

oikeammin kaupunkiseutuun – tukeutuvan asumisen ja elämän kaupungin reuna-

alueilla ja ulkopuolella. (Fishman 1990, 31) 

Los Angelesin seudun kaupunkirakenteen muutokseen liittyy tunnettu prosessi 

toimivan raitiotieliikennejärjestelmän alasajamiseksi toisen maailmansodan jälkeen. 

Raitiotieliikenne päättyi Los Angelesissa vuonna 1963. Se ei kuitenkaan ollut syy 

tapahtuneeseen kaupunkirakenteen voimakkaaseen laajenemiseen, vaan tekijä, joka 

osaltaan vahvisti muutosprosessia. 

Esikaupunkien nopea laajeneminen tapahtui Yhdysvalloissa toisen maailmanso-

dan jälkeen, kun miljoonia sodasta palanneita sotilaita piti asuttaa nopeasti. Esikau-

pungit syntyivät valtion laajan asuntolainoituksen ja samassa yhteydessä syntyneen 

teollisen asuntotuotannon pohjalta (ks. luku 5.3.1). Kuten esimerkiksi Hall (1996, 

290–297) on todennut, henkilöauto ei synnyttänyt esikaupunkeja, mutta se loi edel-

lytykset asutuksen hajautumiseen laajalle alueelle kaupunkien keskeisten alueiden 

ulkopuolelle. 

Esikaupungit olisivat toisen maailmansodan jälkeen laajentuneet Yhdysvalloissa 

ja myös Euroopassa ilman henkilöautoakin. Yhdysvaltain asukasluku puolitoista-

kertaistui vuosien 1950 ja 1980 välillä (Jackson 1985, 60). Samana ajanjaksona hen-

kilöautojen määrä kolminkertaistui. Uusille asunnoille oli riittävästi tilaa vain ole-

massa olevien kaupunkien ulkopuolella. Ilman henkilöautoa esikaupungit olisivat 

kuitenkin rakentuneet huomattavasti tiiviimpinä ja raideliikenteeseen perustuvina.  

Eurooppalaiset kaupungit ovat kehittyneet toisin kuin suurin osa pohjoisame-

rikkalaisista kaupungeista: Marshallin (2000, 95) tulkinnan mukaan eurooppalaiset 
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kaupungit nykyisessä muodossaan kuitenkin muistuttavat rakenteeltaan pohjois-

amerikkalaisia 1950-luvun kaupunkeja, jolloin keskustalla oli vielä merkitystä asi-

oinnissa ja asukkaiden kohtauspaikkana. Euroopan maiden homogeenisemmat 

väestöt eivät ole paenneet kaupunkien keskustoista, ja vaikka esikaupunkien liike-

keskukset ovat merkittäviä, keskustoissa asioidaan edelleen. 

Marshallin esittämä tulkinta on mahdollista myös kääntää toisin päin: vielä 1950-

luvulla erilaiset amerikkalaiset kaupungit keskustoineen muistuttivat eurooppalaista 

kaupunkia, mutta sen jälkeinen kehitys on vienyt useimmat amerikkalaiset kaupun-

git keskuksettoman autokaupungin suuntaan. Oleellista kuitenkin on, että kaupun-

kirakenteen laajeneminen ja hajautuminen jatkuu myös kaikkialla Euroopassa. 

6.2 Kaupungin muutos liikennesuunnittelun näkökulmasta 

6.2.1 Kaupunkiutopiat 

Muutos kävelykaupungista joukkoliikennekaupungiksi ja edelleen autokaupungiksi 

kuvaa kaupunkia liikennejärjestelmän näkökulmasta. Kaupunkisuunnittelun näkö-

kulmasta tarkasteltuna kaupungin muutos liittyy myös liikennejärjestelmän ja lii-

kennevälineiden teknologian muutoksiin. Muutenhan ei voisi olla, koska liikenne-

järjestelmä on yksi keskeisesti kaupungin muutokseen vaikuttava tekijä. 

Bengs (2010, 37) on kutsunut kaupunkisuunnittelun historiaa utopioiden gen-

reksi, jonka juuret ovat 500 vuoden takaisessa Thomas Moren Utopiassa. Yhteisenä 

piirteenä näillä utopioilla on ollut tavoite yhä tehokkaammasta ja rationaalisemmas-

ta yhteiskunnasta. Modernin kaupunkisuunnittelun varhaisimpia lähtökohtia on 

amerikkalaisen Robert Owenin New Harmonyn yhdyskunta, joka ajoittuu 1820-

luvulle. Myöhemmät utopiat ovat tavoitelleet samanlaista kokonaisvaltaisuutta kuin 

Owen omassaan. Bengsin mukaan niitä yhdistävänä piirteenä on se, että tavoitetila 

on jossain kaukana tavoittamattomassa tulevaisuudessa. ”Joka projekti on lupauksia 

täynnä ja täyttämättä jääneiden lupausten määrä vain lisääntyy.” Tämä piirre on 

säilynyt keskeisenä osana kaupunki- ja liikennesuunnittelua: suunnittelu muodostaa 

tavoitetiloja, jotka korvautuvat tiheään tahtiin aina uusilla. Suunnittelussa ei edes 

lähdetä siitä, että tavoitetilaan pyrittäisiin pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Sen 

tarkoitukseksi mielletään lähitulevaisuuden, lyhimmillään vain parin seuraavan vuo-

den toiminnan ohjaaminen, koska suunnittelu korvaa jokaisen tavoitetilan pian aina 

uudella. 
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Utopiakaupungeissa fyysisen ja sosiaalisen tilan järjestäminen palveli uutta yhtei-

söllistä yhteiskuntajärjestystä. Tunnetuimpia näistä varhaisista pyrkimyksistä oli 

Owenin New Harmonyn lisäksi Charles Fourierin Falansterio. Yhteistä utopiakaupun-

geille oli myös niiden lyhytikäisyys. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 36) 

Modernin kaupunkisuunnittelun historia on täynnä pyrkimyksiä hyvän kaupun-

gin normatiiviseen määrittelyyn. Jo yli vuosisadan ajan aina Ebenezer Howardin ja 

Patrick Geddesin ajoista alkaen kaupunkisuunnittelijat ja reformistit ovat pyrkineet 

tekemään kaupungista tiedon kohteen ja siten hallittavissa, jopa täydellistettävissä 

olevan tilan. Tosin kaupunkisuunnittelussakin kaupunkiutopia on asetettu kyseen-

alaiseksi: Barcelonan suunnittelijana tunnetun Ildefons Cerdán (Maisalan 2010, 51 

mukaan) sanoin ideaalikaupunkia ei ole olemassa, vaan kaupungit kehittyvät yhtei-

sön tarpeiden ja tekniikan kehittymisen myötä.  

Vaikka kaupunkisuunnittelun juuret voidaan jäljittää varhaisempiin utopioihin, 

taustalla oli kuitenkin myös vahva antiurbaani traditio. Sen mukaan kaupunki oli 

sitä parempi paikka asua, mitä väljempi se oli. Tästä muodostui kaupunkisuunnitte-

lun eettinen perusta, joka antoi myöhemmin oikeutuksen muun muassa modernis-

tisen kaupunkisuunnittelun perusteiden mukaiselle toimintojen voimakkaalle erotte-

lulle. (Newman & Kenworthy 1999, 37) 

Varhaisen modernin kaupunkisuunnittelun kausi ulottuu 1800-luvulta toiseen 

maailmansotaan. Sen taustalla oli teollistuminen ja suurkaupunkien kasvu. Kurjat 

asuinolot yhdessä teollisuuden työvoiman tarpeen kanssa pakottivat kaupunkien 

fyysiseen ja sosiaaliseen uudistamiseen. Samalla luotiin modernin kaupunkisuunnit-

telun perusteet. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 35–36) 

Suurkaupunkien keskeisiä kaupunkiuudistussuunnitelmia olivat Cerdán asema-

kaava Barcelonaan vuodelta 1859 sekä Berliinin (Hobrecht) ja Pariisin (Hausmann) 

uudistussuunnitelmat 1860-luvulla (mt., 35–36). Näillä suunnitelmilla luotiin edelly-

tykset modernin teknisen infrastruktuurin rakentamiselle ja asuntokannan uudista-

miselle vanhoissa kaupungeissa. Samalla luotiin perustaa henkilöautoliikennettä 

palvelevalle katuverkolle, vaikka 1800-luvun puolivälissä katuverkon uudistuksen 

tarkoitus olikin luonnollisesti – ennen ensimmäisen henkilöauton rakentamista – 

aivan muualla: tarkoituksena oli erityisesti asunto-olojen kohentaminen osana kau-

punkiuudistusta. Dupuy (2008, 20) pitää Cerdáa ensimmäisenä perinteisen alueiden 

erilaisiin käyttötarkoituksiin perustuneen kaupunkisuunnittelun uudistajana kohti 

verkostoihin perustuvaa ajattelua. Toisena varhaisena esimerkkinä verkostoajatte-

lusta Dupuy pitää Arturio Soriaa y Mataa, jonka Ciudad Linear, lineaarinen kaupun-

ki, sisältää keskeisenä periaatteena maksimaalisen yhdistävyyden. Lineaarisen kau-

pungin tarkoitus oli yhdistää kaikki rakennukset keskenään mahdollisimman tehok-
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kaasti ensin yhden akselin ja laajentuessaan tästä haarautuvien akselien avulla. Uu-

den rakenteen tarkoitus oli korvata perinteinen ajatus kaupungin keskustasta ja 

reuna-alueista. Lineaarisen kaupungin toteutus alkoi Madridissa vuonna 1892.  

Cerdálle Barcelonan suunnitelma tarjosi mahdollisuuden esitellä kehittämäänsä 

teoriaansa kaupungistumisesta (Teoría General de la Urbanizacion vuodelta 1867). Jul-

kaisusta tuli kolmeosainen ja yli 800-sivuinen. Yhtenä keskeisenä teemana Cerdán 

teoriassa on jatkuvan, rajattoman ja rajoittamattoman liikkuvuuden tai liikkumisen 

mahdollisuuden merkitys kaupungille ja sen asukkaille. Kyse ei ollut vain liikkumi-

sen mahdollisuudesta kaupungin sisällä vaan universaalista, periaatteessa kaikkialle 

ulottuvasta liikkumisesta, jonka piti koskea koko väestöä. Hevosajoneuvojen ja 

vasta kehittymisvaiheessaan olleen rautatien aikakaudella tämän voi tulkita liitty-

neen erityisesti Cerdán suunnittelukontekstiin, jossa suunnittelun kohteena oli 

muurinsa purkava ja niiden ulkopuolelle suunnitelmallisesti kasvava Barcelona. 

Cerdán ajattelussa oli tärkeää, että jokainen katu on osa yleistä ”kommunikatiivi-

suutta” (communicatividad). Sen vuoksi katuverkossa pitää olla paljon noodeja, sol-

mukohtia, jotka liittävät kadut verkostoksi. Katujen suunnittelussa tuli ottaa huo-

mioon kaikki erilainen liikkuminen, kaikki erilaiset suunnat ja yhteystarpeet, nopeu-

det ja matkakohteet, ”tämä valtava tien käyttäjien moninaisuus, mikä edellyttää 

yleisen edun nimissä ratkaisuja, jotka sopivat kaikkiin erilaisiin toimintoihin ja kai-

ken liikkumisen luonteeseen”. (Dupuy 2008, 30–32) 

Cerdán ajattelun taustalla oli myös huoli Barcelonan surkeista asumisoloista. 

Hänen ratkaisunsa oli 1800-luvun verkostokaupunki ja liikkumisen moderni tekno-

logia (mukaan lukien sähköraitiotie, joka tuolloin ei vielä ollut käytössä), joiden 

tarkoituksena oli taata liikkumisen mahdollisuus, vialidad (Dupuy 2008, 33). Cerdán 

lähestymistavassa kaupunkiin ja liikkumiseen ovat täsmälleen samat elementit kuin 

modernissa käsityksessä liikkuvuudesta ja saavutettavuudesta, jota olen käsitellyt 

edellä luvussa 5.4.1. 

Ratkaisevana käänteenä kaupunkisuunnittelussa voi pitää 1800-luvun lopulla 

vaikuttaneiden Ebenezer Howardin ja hänen aikalaistensa toimintaa. Merkittävä ero 

Howardin ja hänen edeltäjiensä välillä oli se, että Howardille olennaista ei ollut 

kaupungin muoto ja sen fyysinen ilmentymä taloineen, katuineen ja puistoineen, 

vaan sen toiminnallinen ja sosiaalinen kokonaisuus, joka muuttaisi kapitalistisen 

yhteiskunnan kaupungin perusteiltaan osuustoiminnalliseksi erityisesti maanomis-

tuksen suhteen. Mumford (Hallin 1996, 93–94 mukaan) on todennut, että Howard 

oli huomattavasti vähemmän kiinnostunut kaupungin fyysisestä rakenteesta kuin 

sosiaalisista prosesseista. Kaupungin muoto, yhdyskuntarakenne, oli Howardille 

väline toteuttaa tätä muutosta. Howard oli sihteeri, joka työskenteli vuodesta 1876 
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Parlamentin puhtaaksikirjoittajana43. Hänen kiinnostuksensa kohteena oli ratkaisun 

löytäminen kaupungin ja maaseudun parhaiden puolien yhteensovittamiseen ja sitä 

kautta suurkaupunkien kurjien asunto-olojen parantamiseen. 

Howardia kiinnostivat siis ennen kaikkea asunto-ongelman ratkaisu ja siihen liit-

tyen kaupungin sosiaaliset prosessit. Sen vuoksi hänen kaupunkinsa oli Social City. 

Hänen nimellä Garden Cities of Tomorrow tunnetun teoksensa alkuperäisen laitoksen 

nimi oli To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform. Suurkaupunkien asunto-olot olivat 

surkeat 1800-luvulla, ja ne heikentyivät kaupunkien väestömäärän lisääntyessä. 

Esimerkiksi New Yorkissa imeväiskuolleisuus oli 180 kuollutta 1000 syntynyttä 

lasta kohti vuonna 1850, 220 vuonna 1860 ja 240 vuonna 1870 (Mumford 1966, 

540). Englannissa 1900-luvun alussa tilanne oli hieman parempi: imeväiskuolleisuus 

oli vajaa 130 tuhatta lasta kohti (Gregory 2009, 1). Englannissakin lapsikuolleisuus 

lisääntyi 1800-luvun aikana44.  

Suomen tilannetta voi kuvata vastaavalla Tampereen esimerkillä 1800-luvun lo-

pulta. Korkean imeväisyys- ja lapsikuolleisuuden vuoksi kaikista kuolleista noin 30 

prosenttia oli alle yksivuotiaita. Yli puolet kaikista kuolleista oli alle 10-vuotiaita. 

(Vähäpesola 2012) 

Asumisolot olivat Suomessakin heikot. Asumistaso oli viime vuosisadan alussa 

matala sekä asumisväljyydellä että varustetasolla mitattuna. Helsingissä asunnoista 

lähes kaksi kolmasosaa sijaitsi yksikerroksisissa taloissa, ja lähes puolet asunnoista 

oli hellahuonetyyppisiä. Asukkaita oli asuntoa kohti keskimäärin 5,2 ja huonetta 

kohti 2,1. Yhden huoneen asunnoissa asui keskimäärin neljä henkilöä ja kahden 

huoneen asunnoissa viisi henkeä (myös keittiö laskettuna huoneeksi). Tuolloisten-

kin normien mukaan ahtaasti asuvia (vähintään neljä henkilöä per huone, kun keit-

tiö luetaan huoneeksi) oli lähes 40 % koko kaupungin väestöstä. (Lankinen & Vi-

havainen 2011, 15) 

Howardilla oli tukenaan 1800-luvun lopun paras liikkumisen teknologia, rauta-

tie, johon kanavien ohella hänen skeemansa pääkeskuksen ympärille sijoittuvista 

itsenäisistä mutta sekä pääkeskukseen että toisiinsa yhteydessä olevista "slummit-

tomista ja savuttomista” puutarhakaupungeista tukeutui (esim. Hall 1996, 8). 

 

                                                   

 
43 en.wikipedia.org; viitattu 23.8.2012. 

44 www.sciencemuseum.org.uk; viitattu 15.8.2012. 
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Kuva 26.  Howardin puutarhakaupungin periaate (Hall & Ward 1998, 24; alkuper. lähde: Howard 
1898). 

Jalankulkuun ja rautateihin perustuva liikennejärjestelmä määritteli Howardin 

suurkaupungin fyysisen hahmon, yhdyskuntien keskinäiset suhteet ja yhdyskuntien 

koon. Howardin puutarhakaupungin periaatteesta on tehty hänen jälkeensä 1900-

luvun alusta alkaen erilaisia tulkintoja, jotka toteutetuissa ”puutarhakaupungeissa” 

ovat saaneet hyvinkin erilaisia muotoja. Hall (1996, 87) kuvaa näitä ristiriitaisia tul-

kintoja seuraavasti: 

Howardin itsenimitetyt kriitikot ovat olleet väärässä melkein kaikissa asioissa, joita 
Howard ajoi. Kriitikot sanovat, että hän vaati harvaa ”preeria-asutusta”; todellisuu-
dessa hänen puutarhakaupungeissaan olisi ollut yhtä suuri asukastiheys kuin Lon-
toon keskustassa niin, että toteutuakseen Howardin puutarhakaupunkiin olisi pitänyt 
rakentaa korkeita kerrostaloja. Kriitikot sekoittivat Howardin puutarhakaupungin 
Hampsteadin ja sen lukuisten imitaatioiden kaltaisiin puutarhaesikaupunkeihin – 
vaikka onkin myönnettävä, että syy on alun perin yhden hänen tärkeimmistä seuraa-
jistaan, Raymond Unwinin. Kriitikot uskovat yhä, että Howard halusi eristää ihmiset 
pieniin maaseutukaupunkeihin, vaikka hän esitti satojen tuhansien, jopa miljoonien 
asukkaiden yhdyskuntien suunnittelua. 

Hall näyttää kuitenkin olleen osittain väärässä kriitikkojen kritiikissään. Hagson 

(2004, 99) lainaa itsensä Howardin teosta Garden Cities of Tomorrow, jonka mukaan 

puutarhakaupungissa asuisi 30.000 ihmistä 1.000 eekkerin (runsaan 400 hehtaarin) 

alueella. Asukastiheys olisi näin noin 75 asukasta hehtaarilla, siis alhaisempi kuin 
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Helsingissä vuonna 1945 ennen suuria alueliitoksia. Kaupungin ympärillä olisi 5.000 

eekkeriä (runsaat 2.000 hehtaaria) maatalousmaata. Howardin esittämä asukastiheys 

merkitsisi ainakin osittain kerrostaloja, mutta toisaalta se oli kaukana 1800-luvun 

lopun Lontoon asukastiheydestä. 

Myöhemmän kaupunkisuunnittelun ja myös liikennesuunnittelun kannalta on 

mielenkiintoista, että Howardin skeema perustuu toimintojen erotteluun, joka reali-

soitui kaupunkisuunnittelun valtavirraksi 1920-luvulta lähtien modernistisessa kau-

punkisuunnittelussa. Liikennesuunnittelun tutkimuksen ja erityisesti tämän tutki-

muksen tutkimusasetelman kannalta on sinänsä epäoleellista, missä määrin Howar-

din ajattelu vaikutti modernistiseen kaupunkisuunnitteluun. Oleellista on liikenne-

järjestelmän ja liikenteen teknologian rooli kaupunkisuunnittelun valtavirtausten 

muotoutumisessa. 

Kaupunkisuunnittelun nousuun liittyi myös kaupunkia koskeva teorianmuodos-

tus, jonka kehittämisessä 1800-luvulla Cerdá oli tärkeimpiä ajattelijoita. Howardin 

aikalaisista keskeinen henkilö tässä suhteessa oli Patrick Geddes, jonka teos City 

Development: A Study of Parks, Gardens and Culture Institutions vuodelta 1904 oli myös 

suunnittelua palveleva käsikirja. Varsinaisen menetelmän kaupungin suunnittelemi-

seksi Geddes esitti vuonna 1915 teoksessa Cities in Evolution. Siinä hän muodosti 

toimintamallin, jonka periaatteita on seurattu suunnittelussa – myös liikennesuun-

nittelussa – lähes vuosisadan ajan. Geddesin suunnittelumallin mukaan suunnittelu 

käynnistyy väestöä, taloutta, luonnonpiirteitä ja historiaa koskevien perustietojen 

hankinnalla. Aineiston analyysin perusteella suunnittelija määrittelee tulevan kehi-

tyksen peruslinjat ja niiden perusteella varsinaisen lähitulevaisuuden suunnitelman. 

Geddes tunnisti myös suunnittelualueen rajauksen merkityksen: hän korosti, että 

suunnitelma tulisi ulottaa toiminnallisesti yhteenkuuluvalle alueelle, johon asukkai-

den identiteetti kiinnittyy. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 40–41) 

 

Le Corbusier ja Frank Lloyd Wright 

Moderni kaupunkisuunnittelu saavutti huippunsa liikennesuunnittelun näkökulmas-

ta Le Corbusierin ja Frank Lloyd Wrightin kaupunkiskeemoissa 1920- ja 1930-

luvulla. Le Corbusierin ja Wrightin suunnitelmissa on yhteisinä piirteinä toisaalta se, 

että ne aukeavat kokonaisuudessaan vasta tekstimuotoisten selitysten kautta, ja 

toisaalta se, että ne eivät sijoitu mihinkään todelliseen ympäristöön. Aivan kuten 

Howardin puutarhakaupunkikin, Le Corbusierin ja Wrightin suunnitelmat ovat 

ideaalimalleja sen sijaan, että ne sijoittuisivat johonkin käytännöllis-aistimukselliseen 
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tilaan sellaisena kuin se esiintyi 1900-luvun alkupuolella. Mlicka (2007, 6-7) kuvaa 

näitä ideaalimalleja loogis-matemaattisiksi tiloiksi. 

Le Corbusier on ollut ehkä vaikutusvaltaisin kaupunkisuunnittelija ainakin siinä 

mielessä, että modernin kaupunkisuunnittelun kaksi keskeistä periaatetta, ajatus 

toimintojen erottelusta ja liikenneverkon jäsentelystä, voidaan liittää suoraan hä-

neen (Le Corbusier 2007, 322; alkuper. 1929). Hän on ollut myös ehkä kiistellyin 

hahmo kaupunkisuunnittelun historiassa, toisille modernin kaupungin luoja, toisille 

perinteisen kaupungin tuhoaja. Tunnetuimmat Le Corbusier’n kriitikot, Lewis 

Mumford, Jane Jacobs ja Peter Hall, ovat olleet myös perinteisen kaupungin tunne-

tuimpia puolustajia. 

Le Corbusier oli varma asiastaan: vuonna 1929 julkaistussa teoksessaan Urbanis-

me hän mainitsee, että hänen tavoitteenaan oli ”konstruoida teoreettisesti vedenpi-

tävä kaava, joka kuvaa modernin kaupunkisuunnittelun perusperiaatteet”45. Teoriaa 

voitaisiin soveltaa mihin tahansa paikkaan, myös pieniin kaupunkeihin, vaikka Le 

Corbusier’n periaatepiirrokset olikin sovitettu suurkaupunkiin. Le Corbusier ideaa-

likaupunki muodostuu neljän perusperiaatteen pohjalta (mt. 326–327): 

1. Meidän on purettava kaupungin keskustan ahtaus. 

2. Meidän on tehtävä kaupungin keskustasta tiiviimpi. 

3. Meidän on parannettava mahdollisuuksia liikkua kaupungissa. 

4. Meidän on lisättävä puistojen ja avointen tilojen määrää. 

Le Corbusier loi järjestystä kaupunkiin määrittelemällä kaupungin mitoituksen 

vastaavalla tavalla kuin Howard. Hän määritteli muun muassa rakennusten ja niitä 

ympäröivien tilojen koon, avoimen tilan määrän suhteessa rakennusten määrään ja 

työpaikkojen määrän suhteen asukkaiden määrään (Le Corbusier 2007, 326–328; 

alkuper. 1929). Howard ei ollut arkkitehti, eikä hän illustroinut kaupunkia sillä ta-

voin kuin Le Corbusier. Piirrettyinä ratkaisut tuskin olisivat muistuttaneet toisiaan, 

vaikka myös Le Corbusier käytti käsitettä puutarhakaupunki. 

Vastaavalla tavalla kuin Howardilla ja Le Corbusier´lla myös Frank Lloyd 

Wrightillä oli lähtökohtana slummiutuneen suurkaupungin ahtauden ja kurjuuden 

hävittäminen.  Wrightin näkemyksen mukaan modernisoituvassa yhteiskunnassa ei 

ollut enää mitään syytä asua ahtaasti kaupungissa, vaan kaikilla tulisi olla eekkeri 

maata, noin 4.000 m2. Wrightin Broadacre City ei ollut kuitenkaan perinteisessä mie-

lessä maaseutua, vaan keskuksetonta kaupunkia, jossa kaikki paikat olisivat saavu-

tettavissa henkilöautolla. Toimintojen erottelu yhdisti Wrightin ja Le Corbusier’n 

                                                   

 
45 Lähteenä siteeraus teoksessa The City Reader (2007, 323) Le Corbusier’n teoksen  
Urbanisme englanninkielisestä käännöksestä The City of Tomorrow and its Planning. 
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kaupungit, mutta Wright myös hajautti toiminnot, kun taas Le Corbusier’n ajattelu 

perustui toimintojen hierarkkiseen jäsentämiseen. 

Keskeinen ero toisaalta Howardin ja toisaalta Le Corbusier’n ja Wrightin suun-

nitelmien lähtökohdissa oli liikkumisen teknologia. Howardille henkilöautoa ei ollut 

olemassa, kun taas Le Corbusier’n ja Wrightin ajattelussa autoliikenne oli moder-

nismin ytimessä. Le Corbusier esitteli erilaisille liikkujille ja erinopeuksiselle liiken-

teelle jäsennellyn tieverkon, jonka periaatteita liikennesuunnittelussa edelleen seura-

taan. Wright loi keskuksettoman kaupungin, jossa liikkuminen perustui moottori-

teiden tasaväliseen verkkoon. Dupuy (2008, 35–36) pitää periaatteessa rajatta kas-

vavaan tieverkkoon perustuvaa Wrightin kaupunkia varhaisimpana verkostokau-

punkina, jossa ilmenevät modernin verkoston kolme ulottuvuutta: topologia, kine-

tiikka ja adaptiivisuus. Dupuyn mukaan Wright ei luonut esikaupunkia, koska  

Broadacre Cityssä saavutettavuus on kaikkialla yhtä hyvä, kun taas esikaupungit pe-

rustuvat keskustan olemassaoloon. Tällöin saavutettavuus on sitä huonompi, mitä 

kauempana keskustasta ollaan. 

Wrightin Broadacre City ei ollut lähtökohtaisesti maaseutua ihannoiva, vaan nä-

kemys kokonaan uudenlaisesta kaupungista – kaupungista, joka ei ole missään, 

mutta joka on kaikkialla. ”Suurkaupunki ei ole enää moderni”, Wright totesi vuon-

na 1923. Vuosikymmeniä myöhemmin konkretisoituneita näkemyksiä verkosto-

kaupungista ennakoi Wrightin toteamus, että kukin perhe muodostaa oman kau-

punkinsa niistä paikoista, joihin he pystyvät matkustamaan – tavallisesti henkilöau-

tolla – kohtuullisessa ajassa. Uudessa kaupungissa etäisyyksiä mitataan ajassa, ei 

kilometreinä. (Fishman 1990, 25, 33) 

Wright perusti kaupunkinsa uuteen teknologiaan, erityisesti henkilöautoon, pu-

helimeen, radioon, ja myös vastaavasti kuin Le Corbusier teknologian keskeisiin 

modernistisiin utopioihin kuuluneeseen lentokoneeseen (Dupuy 2008, 35–36). Hä-

nen tieverkkoa koskevat ajatuksensa toteutuivat Los Angelesin seudun liikenne-

suunnitelmassa 1939. Ajallisesta yhteydestä huolimatta ei ole selvää, että Wrightin 

ajatukset olisivat vaikuttaneet tähän suunnitelmaan, koska periaateratkaisut Los 

Angelesin moottoritieverkon rakentamisesta tehtiin jo 1920-luvulla. Wright ennakoi 

myös ostoskeskusten sijoittumisen moottoriteiden liittymiin (Fishman 1990, 34). 

Le Corbusier’n ajattelu liittyy mielenkiintoisella tavalla myöhempään kaupunki-

suunnittelusta eriytyneeseen liikennesuunnitteluun. Vaikka Le Corbusier’n kaupun-

ki oli vahvasti luokkaperusteinen kaupungin keskustaan sijoitettuine bisneseliittei-

neen ja työväenluokan omine asuinalueineen, Le Corbusier piti itseään neutraalina 

teknokraattina, joka ratkoi kaupungin ongelmia vallitsevasta ideologiasta riippumat-

ta; ”roolini on tekninen” (Jencks 1974, 71, 75–77). Juuri näin liikennesuunnittelukin 
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on omista lähtökohdistaan perustellut omaa rooliansa (vrt. luku 7). Hän myös si-

joitti suunnittelijat ja suunnittelun politiikan yläpuolelle: ”Harmonisen kaupungin 

suunnittelijoina pitää toimia asiantuntijoiden, jotka ymmärtävät urbanismin tieteen. 

Heidän on valmisteltava suunnitelmansa täysin vapaana poliittisista paineista ja 

erityisintresseistä. Kun suunnitelmat ovat valmistuneet, ne on pantava toimeen 

ilman vastustusta.”  (Vanamo 2006, 15) 

Käsittelen Le Corbusier’n ja Wrightin esittelemiä liikenteen suunnitteluperiaat-

teita lähemmin luvussa 7.1. 

Kaupunkisuunnittelun myöhemmän kehityksen valossa on tärkeää havaita, että 

Yhdysvalloissa vaikutti 1920-luvulla suunnittelijoita ja yhteiskunnallisia aktivisteja, 

jotka olivat organisoituneet Howardin tradition pohjalta Amerikan seutusuunnitte-

luyhdistykseksi (Regional Planning Association of America RPAA). Sen keskeisiä hah-

moja olivat Lewis Mumford, Clarence Stein, Henry Wright ja Benton MacKaye 

taustallaan muun muassa Patrcik Geddesin ajatukset. Ryhmä oli todennut, että lii-

kenteen teknologian kehittyessä kaupungit voisivat laajeta hyvin suunniteltuina 

uusina kaupunkeina (New Towns) ympäröivälle maaseudulle. Uudet kaupungit olivat 

heille samanlainen toivo kuin Howardin Social City, joka yhdistäisi tehokkuuden, 

kaupungin ja yhteiskunnallisen tasa-arvon. (Calthorpe & Fulton 1999, xvi-xvii) 

Vaikka RPAA on ollut näkyvästi esillä kaupunkitutkimuksen historiassa, sen 

vaikutus käytännön suunnitteluun jäi vähäiseksi. RPAA:n esitysten mukaiset ajatuk-

set seutukaupunkien luonteesta nousivat uudelleen esiin vasta 1980- ja 1990-luvuilla 

ympäristötietoisuuden ja liikenteen kasvun aiheuttamien haittojen lisääntyessä. Sitä 

ennen keskuskaupungit olivat hajaantuneet – niin kutsuttua uutta urbanismia (New 

Urbanism) edustavien Calthorpen ja Fultonin (mt., xvii) sanoin räjähtäneet – alhai-

sella tehokkuudella rakennetuiksi esikaupunkimatoiksi, jotka hävittivät kaupungin, 

esikaupungin ja maaseudun rajat. 

6.2.2 Modernin kaupunkisuunnittelun typologiat 

Wegener ja Fürst (1999, 29) ovat esittäneet Albersin vuonna 1974 esittämään skee-

maan perustuen typologian maankäytön perusratkaisuista modernin kaupunkisuun-

nittelun kaudella (kuva 27). Typologiassa kompakti kaupunki (Howard) on liitetty 

pisteeseen, lineaarinen kaupunki (Soria y Mata) viivaan ja esikaupunkeihin tai kes-

kuksettomuuteen perustuva kaupunki (Wright) alueeseen. Muut kaupunkimuodot 

on johdettu näistä. 
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Kuva 27.  Maankäytön perusratkaisujen typologia (Wegener & Fürst, 1999, 29). 

Keskeistä jälkimodernin kaupunkikehityksen kannalta tässä jäsennyksessä on se, 

että kaikki nyt vallitsevat tai muuten esillä olevat kaupunkimuodot, kaavion va-

semman reunan middle landscape, edge city ja functional city liittyvät Wrightin Broacre City 

–ajattelumalliin. Se puolestaan liittyy kolmion alueulottuvuuteen, ei pisteeseen eikä 

viivaan. Olen luvussa 2.1 tuonut esiin käänteisenä Urryn käsityksen yhteiskunnan 

alueellisen järjestyksen ja liikennesuunnittelun suhteesta. Totesin, että liikenne-

suunnittelua voidaan arvostella siitä, että se pitää aluetta, kaupunkia ja paikkaa ”yh-

denmukaisena pintana” (uniform surface). Wegenerin ja Fürstin typologia vahvistaa 

tätä käsitystä osoittamalla että liikennesuunnittelu on osana kaupunkisuunnittelua 

tuottamassa tätä ”yhdenmukaista pintaa”, joka konkretisoituu kaaviossa esitetyllä 

tavalla ”toiminnalliseksi kaupungiksi” (joka perustuu modernistisen kaupunkisuun-

nittelun mukaiseen toimintojen erotteluun; ks. luku 6.3), ”reunakaupungiksi” (jota 

liikennesuunnittelun tuloksena parantuva autoliikenteen saavutettavuus tukee) sekä 

”esikaupunkimatoksi” (middle landscape, joka perustuu myös liikennesuunnittelun 
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tuloksena parantuvan autoliikenteen saavutettavuuden tuottamaan äärimmillään 

keskuksettomaan kaupunkiin).  

Hall (1996, 6-9) on ryhmitellyt kaupunkisuunnittelun suuret kehityslinjat toisesta 

näkökulmasta kolmeksi suuntaukseksi tai lähestymistavaksi, joita hän kutsuu puu-

tarhakaupunkikonseptiksi, seutukaupunkivisioksi sekä kaupunkisuunnittelun mo-

numentaalitraditioksi. Puutarhakaupunkikonsepti kiertyy Howardin ajattelun ympä-

rille varhaisemmissa vaiheissa Britannian lisäksi erityisesti Ranskassa, Saksassa ja 

Yhdysvalloissa. Nimiä mainitsematta Hall tuo esiin, että tämä suuntaus tuotti myös 

tuloksia, jotka saivat omituisia muotoja tehden niistä melkein tunnistamattomia 

suhteessa Howardin alkuperäiseen ajatteluun. 

Seutukaupunkivisio vei Hallin (1996, 8-9) mukaan Howardin keskeisiä teemoja 

huomattavasti pidemmälle sekä käsitteellisesti että maantieteellisesti. Seutukaupun-

kivision vastaus suurkaupunkien tungostumiseen oli seutusuunnittelu, jossa kutakin 

osa-aluetta suunnitellaan sen omien luonnonvarojen pohjalta ottaen huomioon 

ekologinen tasapaino ja luonnonvarojen uusiutuminen. Tässä skottibiologi Geddes-

siin perustuvassa ja Yhdysvalloissa RPAA:n toimesta jalostetussa ajattelussa kau-

pungit olivat alisteisia seudulle.  

Kolmas lähestymistapa, monumentaalitraditio, lähtee Hausmannin Pariisin-

suunnitelmasta ja Ildefonso Cerdan Barcelonan-suunnitelmasta – molemmat toteu-

tuneita suunnitelmia. Jossain määrin yllättävästi Hall (1996, 9) ei kytke Le Cor-

busierin La Ville Radieuse –mallia pelkästään tähän lähestymistapaan, vaan hän nä-

kee siinä yhtymäkohtia Howardin puutarhakaupungin kanssa. Yhtymäkohta näissä 

on siinä, että kumpikin perustuu toimintojen erotteluun ja kummassakin pyritään 

vanhan kaupungin asukastiheyden laskemiseen. Keinot ovat kuitenkin huomattavan 

erilaiset: Howardilla uudet puutarhakaupungit, Le Corbusier’lla moderni kaupunki 

purkamalla vanha. 

Lisäksi Hall (1996, 9-10) nostaa esiin kaksi muuta lähestymistapaa, anarkistisen 

tradition ja käsityksen rajattoman liikkuvuuden kaupungista. Anarkistisella traditiol-

la Hall tarkoittaa Howardiin, Geddesiin ja myöhemmin Wrightiin liittyvää ajattelua, 

jossa kaupunkilaisilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi kaupun-

gin rakennettu muoto kehittyy. Rajattoman liikkuvuuden kaupungin Hall liittää H. 

G. Wellsin ennustuksen 1900-luvun alusta Etelä-Englannin esikaupungistumisesta, 

Los Angelesin liikennesuunnitelmaan vuodelta 1939 ja ”melkein kaikkien muiden 

kaupunkien” suunnitelmiin vuosien 1955 ja 1965 välillä, (johon sijoittuu myös Hel-

singin suuri liikennetutkimus ja siihen liittyvä, muutama vuosi myöhemmin valmis-

tunut suunnitelma, joka tunnetaan Smith & Polvisen suunnitelman nimellä). Wrigh-

tin Broadacre City on sille läheistä sukua, samoin Sorian Ciudad Linear ja monet muut. 
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Hall toteaakin, että tämä lähestymistapa liittyy tavalla tai toisella melkein kaikkiin 

kaupunkisuunnittelun traditioihin. Liikennejärjestelmällä ja erityisesti henkilöautolla 

on siis kytkentä modernin kaupunkisuunnittelun erilaisiin lähestymistapoihin. Jäl-

leen voi todeta, että muuten ei voisi ollakaan, niin merkittävä rooli liikkumisen tek-

nologialla ja siihen perustuvalla liikennejärjestelmällä on kaupungin muutoksessa. 

6.2.3 Infrastruktuuriverkostot osana kaupungin ja kaupunkisuunnittelun 
modernisoitumista 

Ensimmäiset esikaupungit olivat rakentuneet 1800-luvun puolivälistä alkaen ensin 

itsenäisinä yhdyskuntina rautatien varaan ja myöhemmin vuosisadan loppupuolelta 

alkaen pääkeskusta laajentaen raitiotien ja maanalaisen reittien varrelle. Esikaupun-

git rakentuivat kuin sata vuotta myöhemminkin: joskus maakeinottelijat tukivat 

joukkoliikenteen kehittämistä, mutta vielä useammin verovaroin rahoitettu liikenne-

järjestelmä tuki esikaupunkien syntyä (Mumford 1966, 573). 

Howard esitti ratkaisunsa suurkaupunkien asunto-olojen järjestämiseksi 1800-

luvun lopussa. Liikennejärjestelmän teknologinen kehitys mursi kuitenkin nopeasti 

Howardin kaupunkirakenteen perusteet. Sähköraitiovaunu oli yleistynyt nopeasti 

samaan aikaan, ja suurkaupunkeihin oli alettu rakentaa metrojärjestelmiä. Juuri kun 

Howard oli saanut kaupungin ideaalimallinsa valmiiksi, syntyi henkilöauto. Rautatie 

alkoi nopeasti menettää vallitsevan asemansa suurten kaupunkien pääliikennemuo-

tona ja kaupunkien laajentumisen runkona. 

Liikennejärjestelmän yleisen kehittymisen ja teknologisten läpimurtojen rinnalla 

alkoivat myös muut infrastruktuuriverkostot kehittyä 1800-luvun puolivälistä alka-

en. Taustalla näissäkin oli teollistuminen ja sen mukanaan tuoma kaupungistumi-

nen, massatuotanto, jakelu ja kulutus. Kaupunkeihin alettiin rakentaa ensin veden-

jakelu- ja jätevesijärjestelmiä ja myöhemmin telekommunikaatio- ja energianjakelu-

järjestelmiä. Samalla alkoi myös kaupunkienvälisen teknisen infrastruktuurin raken-

taminen rauta- ja maanteineen ja maanlaajuisten telekommunikaatio- ja energianja-

kelujärjestelmien rakentaminen. (Graham & Marvin 2001, 41) 

Aluksi erillisistä, heikosti toisiinsa liittyvistä ja vaiheittain rakentuneista järjestel-

mistä muodostui viimeistään 1900-luvun puolivälin jälkeen yhtenäisiä, standardoi-

tuja verkkoja, jotka yhdistivät kylät, kaupungit ja alueet kansallisiksi ja kansainväli-

siksi järjestelmiksi. Liikennejärjestelmän ja laajemmin teknisen infrastruktuurin 

rakentumisessa ei ollut kyse vain teknologisesta murroksesta vaan koko yhteiskun-

taa koskettaneesta aikaan ja nopeuteen liittyvien käsitysten sekä yhteiskunnan ja 



 

168 OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 

teknologian suhteiden rekonstruoinnista, yhteiskunnan modernisaatiosta. Kaupun-

kisuunnittelu taustanaan ja perustelunaan Ateenan julistus (vuodelta 1930) oli osal-

taan määrittelemässä modernismin visiota edistyksestä tuottamalla systemaattisesti 

”abstraktia tilaa” teollisuuskaupungin moniulotteiseen yhteiskunnalliseen ja elettyyn 

tilaan. (Graham & Marvin 2001, 49, 60) 

Graham ja Marvin kuvaavat samanaikaisesti esiin noussutta teknisen infrastruk-

tuurin rakentamista ja kaupunkisuunnittelua modernin projektin avaintekijöiksi, 

joiden avulla voitiin toteuttaa valistuksen ihanteista rationaalisuudesta, edistyksestä 

ja oikeudenmukaisuudesta. Uskottiin, että niiden taustalla olevalla tieteellä, jossa 

positivismi ja sen jatkumona looginen empirismi muodosti valtavirran, oli yhteis-

kuntaa muuttavia voimia. Tieteellisten ja niiden osana tilastollisten menetelmien 

soveltaminen vaikutti siihen, että kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen ympärille 

levittyi käsitys rationaalisuudesta ja arvovapaudesta. Teknisten järjestelmien ulotta-

miseen yhä laajemmalle liittyi kuitenkin poliittisia valintoja, jotka tuottivat yhteis-

kunnallisia ristiriitoja ja epätasa-arvoa. (Graham & Marvin 2001, 41–44) 

Kaikkialle ulottuva tekninen infrastruktuuri oli myös välttämätön kulutusyhteis-

kunnan synnyn kannalta. Teknisen infrastruktuurin kehittyminen teki mahdolliseksi 

esikaupungit, joissa puhelin, radio ja televisio pitivät yllä illuusiota läheisyydestä. 

Samalla se teki mahdolliseksi asumisen etäällä kaupungin keskeisistä toiminnoista. 

Fyysinen etäisyys menetti merkitystään vuorovaikutuksen esteenä. Kaupungit al-

koivat muodostaa verkostoja. (Graham & Marvin 2001, 68, 71, 74) 

 

Autoistumisen sosiaalinen dynamiikka 

Autoistumiseen liittyvä sosiaalinen dynamiikka muodostui kulutustuotteesta, autos-

ta, autojen omistajista ja muista, autoilijoiden palvelujen tuottajista. Uudessa kulu-

tusyhteiskunnassa hyvä elämä muodostui omistamisesta, tavaroiden keräämisestä. 

Sachs (2003, 66) kuvaa perustavaa laatua olevaa muutosta siten, että onnellisuus 

sijoittui ihmisen ulkopuolelle esineiden maailmaan. Hyvästä elämästä tuli synonyy-

mi ostovoimalle. Henkilöauto oli keskeisin ja kaikkein näkyvin tuote muutoksessa 

kohti kaiken kattavaa kulutusyhteiskuntaa. 

Auton haluttavuutta perusteltiin sen alkuvaiheissa hyvin käytännönläheisillä syil-

lä: hevoseen verrattuna auto oli nopeampi, taloudellisempi ja luotettavampi, ja li-

säksi kaupungit puhdistuisivat hevosen lannasta ja ureasta. Jälkimmäinen perustelu 

ei ollut varsinkaan tiheästi asutuissa suurkaupungeissa merkityksetön. Kehittyessään 

teknisenä tuotteena auto ei kuitenkaan ollut vain mekaaninen hevonen. Kalanti 

(2005, 25) on luonnehtinut henkilöautoa kulttuurisen mytologian lavetiksi, joka 
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tarjosi ratkaisun modernisoituvan ja yksilöityvän yhteiskunnan ristiriitoihin vahvis-

tamalla yksilön mahdollisuuksia kontrolloida omaa kohtaloaan. Tähän on liittynyt 

läheisesti myös kysymys liikennesuunnittelun kehyksistä, mitä tarkoituksia ja ketä 

varten liikennesuunnittelua on tehty.  

Henkilöautoon on aina liittynyt riippumattomuuden ja vapauden illuusio. Saksan 

autoteollisuusliiton puheenjohtaja J. H. Brunn esitti puheessaan vuonna 1974, että 

autoon liittyvä riippumattomuuden tunne syntyi vastakohtana rautateille. Hänen 

mukaansa autoteollisuus ei keksinyt halua olla oman aikansa ja liikkumisensa hallit-

sija, ei halua olla riippumaton aikatauluista. Brunn totesi, että riippumattomuuden 

halu on sopusoinnussa modernin ihmisen perusluonteen kanssa ja liittyy ihmisen 

rooliin kuluttajana. ”Jokaisen pitäisi pystyä käyttämään sitä liikkumismuotoa, joka 

sopii parhaiten hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa.” Autoiluun liittyvä riippumattomuu-

den tunne vaikuttaa luonnolliselta: auton hankinta on yksilöllinen päätös, auto on 

aina omistajansa käytettävissä, sillä voidaan liikkua melkein missä vain, sillä voidaan 

liikkua yksin muista riippumatta. (Sachs 2003, 97–99) 

Autoilun riippumattomuus on kuitenkin kaupungeissa illuusio. Autoa voidaan 

käyttää milloin tahansa ja sillä voidaan mennä (katu- ja tieverkon puitteissa) mihin 

tahansa, mutta autoilijat ovat sidoksissa toisiinsa osana liikkuvaa liikennettä ja vai-

kuttavat toistensa liikkumisen nopeuteen ja mukavuuteen – sitä enemmän mitä 

enemmän autoilijoita on. Auto on hyödyke, jota voidaan tuottaa kuinka paljon ta-

hansa, mutta sen käyttöä rajoittavat vastaavan hyödykkeen muut omistajat. Sen 

houkutus on riippumattomuudessa, mutta omistuksen laajeneminen koko yhteis-

kunnan kattavaksi tuhoaa sen edut. Henkilökohtaisesti rationaalinen valinta muut-

tuu yhteiskunnan tasolla irrationaaliseksi. Kun jokainen pyrkii oman edun maksi-

mointiin, kukaan ei saavuta tavoittelemaansa etua. Toisaalta jos joku luopuu autoi-

lusta, hän hyödyttää autoilua jatkavia, eikä saavuta itse mitään henkilökohtaista 

hyötyä, ainoastaan menettää osan yhteiskunnallisesta asemastaan. (Sachs 2003, 207–

208) 

Kadut liikenneverkon runkona ovat aina kuuluneet kaupunkiin. Niitä on tarvittu 

liikkumiseen riippumatta siitä, onko liikkuminen tapahtunut kävellen tai jollain kul-

kuvälineellä. Sen vuoksi liikkumisen uusille teknologioille on ollut olemassa riittävä 

infrastruktuuri tai ainakin helposti muokattavissa oleva alusta, katu. Modernin aika-

kaudella kadut ovat myös muodostaneet perustan tai alustan monille muille infra-

struktuuriverkostoille. Autoilulle loi edellytykset osaltaan jo kauan ennen auton 

kautta muodostunut kadun rooli kaupunkirakennustaiteellisena elementtinä ja val-

lan merkkinä, mikä tuotti liikkumisen tarpeista riippumatonta katutilaa. Vasta hen-

kilöauto täytti tuon ”ylimääräisen” tilan. Ja vasta kun liikkumisen tahdottiin tapah-
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tuvan nopeammin kuin se liikkujan tai tämän liikkumisympäristöä kohtuuttomasti 

vaarantamatta saattoi tapahtua, katu ei kaupunkiympäristössä ollut enää riittävä 

henkilöautolle. Sitä varten tarvittiin kaupunkimoottoriteitä ja muita nopean liikku-

misen väyliä. 

Sekä suomalaisessa että kansainvälisessä kontekstissa on katuverkon rakenteesta 

ja luonteesta riippumatta ollut lähtökohtaisesti selkeänä asetelmana, että kunnat 

vastaavat kaupungin sisäistä liikennettä palvelevan katuverkon suunnittelusta, ra-

kentamisesta ja kunnossapidosta. Valtio (tai osavaltio tai muu kuntaa alueellisesti 

laajempi organisaatio) puolestaan vastaa keskusten välisestä tie- ja rataverkosta sekä 

merkittäviltä osin haja-asutusalueiden tieverkosta. Käytännössä kaupunkien kasvet-

tua kaupunkiseuduiksi ja laajennuttua yli kuntarajojen tämä periaatteessa selkeä jako 

on hämärtynyt niin, että valtio on tie- ja rataverkon ylläpitäjänä keskeinen toimija 

myös kaupunkiseutujen sisällä. Tätä muutosta ennakoivat jo Le Corbusier ja Frank 

Lloyd Wright omilla kaupunkiutopioillaan. Kumpikin toi kaupunkiin sen nopean, 

hitaasta liikkumisesta ja liikenteestä erotetun autoliikenteen tieverkon, joka on lii-

kennejärjestelmän toiminnallisena osana kuulunut henkilöautokauden varhaisista 

vaiheista alkaen valtion ylläpitämään keskusten väliseen verkkoon. Näin myös nämä 

kaupungin sisäiset väyläverkon osat konkretisoituivat suunnitteluperiaatteiltaan 

osaksi suurinopeuksiselle autoliikenteelle tarkoitettua tieverkkoa. 

Vaikka valtion väyläverkkoon liittyvien liikenne- ja väyläsuunnitelmien yksityis-

kohdat ovat poikenneet eri aikoina toisistaan, ja vaikka näiden suunnitelmien suhde 

olemassa olevaan kaupunkiin on muuttunut viimeisen puolen vuosisadan aikana 

kaupunkia ainakin jossain määrin kunnioittavammaksi, liikennesuunnittelu on ase-

moinut itsensä tässä suhteessa pysyvästi osaksi tiensuunnittelua (ks. luku 7). Klassi-

sena suomalaisena ääriesimerkkinä tästä on niin sanottu Smith-Polvisen suunnitel-

ma Helsinkiin vuodelta 1968. Siinä esitettiin, minkälaisia väyliä Helsingin keskus-

taan olisi rakennettava nopeasti autoistuvassa yhteiskunnassa siinä tilanteessa, että 

henkilöauton käytölle pyrittäisiin luomaan mahdollisimman esteettömät olosuhteet. 

Suunnitelma oli niin radikaali, ettei sitä koskaan viety kaupungin luottamuselinten 

käsittelyyn (esim. Mustonen 2010, 240). 

Vastaavat suunnitteluperiaatteet toteutuvat tässä ajassa minkä tahansa kaupunki-

seudun reuna-alueilla, mutta myös sisemmillä alueilla, kun vain siihen on väyläver-

kon rakenteen puolesta historialliset edellytykset (maantiet kaupungin sisällä) ja 

käytettävissä on tilaa enemmän kuin keskustan tiiviissä kaupunkirakenteessa. Kuva 

29 illustroi, millä tavalla autoliikennettä palveleva suunnittelu konkretisoituu yhdes-

sä Helsingin seudun merkittävimmässä osakeskuksessa Leppävaarassa. Oleellisin 

ero Smith-Polvisen 1960-luvun suunnitelman ja Leppävaaran 2000-luvun suunni- 
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Kuva 28.  Ote Helsingin kaupunkiseudun liikennetutkimuksesta vuodelta 1968 (Smith & Polvinen 
1968). 

telman välillä ei ole liikennesuunnittelun sisällössä ja suunnitteluratkaisuissa, vaan 

siinä, että Leppävaarassa suunnitelma on pystytty toteuttamaan väljään esikaupun-

kiympäristöön purkamatta mitään oleellisia olemassa olevia rakenteita. 

 

 

Kuva 29.  Kehä I:n liikennejärjestelyt vuodelta 2011 (Liikennevirasto & Espoon  
kaupunki 2011). 
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6.3 Modernistinen liikennesuunnittelu ja sen kritiikki 

6.3.1 ”Liikenneongelma” liikennesuunnittelussa 

Liikennesuunnittelun keskeisten piirteiden ja painotusten rakentuminen voidaan 

nähdä kolmena vaiheena, joista ensimmäinen oli 1950-luvun alkuun päättynyt aika 

ennen ”varsinaista”, toisin sanoen modernistista, erilliseen ammattikuvaan perustu-

nutta liikennesuunnittelua. Varhaisessa vaiheessa liikennesuunnittelu oli liikenteen, 

so. henkilöautoliikenteen hallintaa suunnittelun keinoin, joihin sisältyivät ennen 

kaikkea uusien ensisijaisesti autoliikennettä palvelevien väylien rakentaminen sekä 

liikenteen ohjaus ja hallinta liikennevaloin, liikennemerkin, kaistajärjestelyin ja näitä 

tukevine liikennesääntöineen. (Kallioinen 2002, 30) 

Pian toisen maailmansodan jälkeen alkanutta parin vuosikymmenen mittaista 

jaksoa on kuvattu itsenäisen liikennesuunnittelun alkuvuosikymmeniksi (Kallioinen 

2002, 30). Ajanjaksoa luonnehtii henkilöauton lähes täydellisesti vallitseva asema 

liikennesuunnittelussa. Tämän valta-aseman taustalla oli puolestaan elintason nopea 

nousu ja modernin läpimurto ja sen osana henkilöauton asemoituminen halutuksi 

kestokulutushyödykkeeksi ja elintason merkiksi. Kallioinen (2002, 82) on nimennyt 

henkilöauton aseman liikennesuunnittelussa hyvin kuvaavasti henkilöautopositiivi-

suudeksi. 

Varhaisen liikennesuunnittelun kauden merkitys myöhemmän liikennesuunnitte-

lun kannalta on ollut henkilöautopainotteisuuden lisäksi siinä, että tuossa vaiheessa 

määriteltiin keskeiset liikennesuunnittelun käsitteet ja annettiin niille sisältö. Kalli-

oinen (2002, 28) korostaa, että nämä käsitteet eivät ole luonnollisia, objektiivisia ja 

muuttumattomia, vaan että ne on konstruoitu liikennesuunnittelun tutkimuksissa ja 

suunnitelmissa. Samalla luotiin liikennesuunnittelun positivistiset lähestymistavat 

kaupunkien suunnitteluun liikennetutkimuksineen ja liikenne-ennusteineen.  

Liikennesuunnittelun murros kohti laajempaa ja monipuolisempaa näkemystä 

liikenteestä ja liikkumisesta alkoi tapahtua 1970-luvulla. Taustalla voi nähdä ensin 

paikalliset ympäristöhaitat, kun henkilöautot tunkeutuivat kaupunkiin, ruuhkautti-

vat nopeasti liikenteen ja valloittivat katutilan lisäksi myös muuta kaupunkitilaa. 

Toisena tekijänä olivat autoliikenteen päästöt, joita ei tuolloin ollut rajoitettu lain-

kaan. Muutoksen voi katsoa varmistuneen 1970-luvun öljykriisin jälkeen. Öljyn 

voimakas hinnannousu teki näkyväksi myös liikenteen energiankäytön. Joukkolii-

kenteen asemaan alettiin kiinnittää huomiota, ja esimerkiksi Helsinkiin merkittiin 

ensimmäiset joukkoliikennekaistat 1970-luvulla. Muutos liittyi myös laajempaan 
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yhdyskuntasuunnittelun paradigmamuutokseen, kun 1950-luvulta lähtien vahvana 

ilmennyt systeemiteoreettinen lähestymistapa alkoi saada rinnalleen ympäristövai-

kutusten ja niiden arvioinnin merkitystä painottavia näkemyksiä. (Kallioinen 2002, 

30, 82–83) 

Himanen46 (Kallioisen 2002, 49 mukaan) on esittänyt, että liikennesuunnittelun 

taustalla voidaan nähdä kolme tehtäväaluetta, jotka liittyvät em. liikennesuunnitte-

lun vaiheisiin. Lähtökohtana liikennesuunnittelulle on ollut keskusten välisten ja 

keskuksiin johtavien liikenneyhteyksien suunnittelu. Tätä Himanen kutsuu ikiaikai-

seksi eli perinteiseksi liikenneongelmaksi, jonka ratkaisu ei vielä liittänyt suunnitte-

lua kaupunkeihin. Kyse oli aluksi kanavien, myöhemmin myös rautateiden ja paino-

tetusti vasta 1900-luvulla myös maanteiden suunnittelusta. Tämä pitkä linja on näh-

tävissä myös Suomessa valtionhallinnon organisoitumisessa. Kuninkaallinen Suo-

men koskenperkausjohtokunta perutettiin vuonna 1799. Se muuttui Tie- ja vesikul-

kulaitosten johtokunnaksi 1840, Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitukseksi 1860, Tie- 

ja vesirakennusten ylihallitukseksi vuonna 1887 ja Tie- ja vesirakennushallitukseksi 

(TVH) 1925. Nimestään huolimatta nämä organisaatiot vastasivat myös rautateiden 

rakentamisesta aina vuoteen 1922 saakka, jolloin uusien rautateiden rakentaminen 

siirrettiin jo vuonna 1877 perustetulle Rautatiehallitukselle47. TVH:sta kehittyi 

myöhemmin Tie- ja vesirakennuslaitos, Tielaitos, Tiehallinto ja viimein vuoden 

2010 alussa Liikennevirasto. Tässä keskusten välisten yhteyksien suunnittelussa ei 

ollut kyse liikennesuunnittelusta modernissa mielessä, vaan rakennusteknisestä väy-

lien suunnittelusta, joka perustui keskusten olemassaolosta johtuviin yhteystarpei-

siin. Vanhin liikenteeseen liittyvä kysymys oli siis yhteystarve, ”perinteinen liiken-

neongelma”, jonka ympärille valtion liikennehallinto on siis rakentunut Suomessa 

(Kallioinen 2002, 51–52). 

Toisena liikennesuunnittelun tehtäväalueena on Himasen mukaan moderni lii-

kenneongelma eli kaupunkiliikenteen ruuhkautumisesta johtuva sujuvuusongelma 

(mt., 49). Kaupunkien katuverkon suunnittelu oli alun perin ”kaupunkisuunnitteli-

joiden”, siis lähinnä arkkitehtien ja insinöörien, tehtävä kaupungin tilallisen järjes-

täytymisen näkökulmasta.  Rakennusteknisen koulutuksen tai ylipäänsä opin saa-

neiden insinöörien tehtävä oli avustaa teknisten yksityiskohtien toteutuksessa. 

Vaikka suurkaupungeissa jo hevosliikenne yhdessä jalankulun kanssa sai aikaan 

ruuhkia, vasta henkilöauton yleistyttyä suunnittelun kohteeksi muodostui liikkumi-

                                                   

 
46 Veli Himanen on yksi varhaisimpia Suomessa liikennetekniikasta väitelleitä tohtoreita (vuonna 
1975). 

47 Arkistojen portti, wiki.narc.fi/portti/index.php/Rautatiehallitus; viitattu 23.11.2013. 
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sen sujuvuus. Kaupungeissa kyse ei siis ollut liikenneyhteyksien puutteesta kuten 

ns. perinteissä liikenneongelmassa. Aluksi liikennesuunnittelussa oli kyse liikenteen 

ohjauksesta ja autoliikenteen lisääntyessä nopeasti myös uusien väylien suunnitte-

lusta. 

Vaikka funktionalistinen kaupunkisuunnittelu nähtiin ennen kaikkea keinona pa-

rantaa asumisen laatua, modernistinen ja funktionalistinen kaupunkisuunnittelu on 

tarkastellut kaupunkia myös laajemmin: funktionalismi lähti kaupungin jakautumi-

sesta neljään aluetyyppiin ja funktioon, asumiseen, työhön, liikenteeseen ja virkis-

tykseen, joiden järjestämisestä on tästä näkökulmasta kaupunkisuunnittelussa ky-

symys. Tästä perinteestä nousee liikennejärjestelmän suunnittelu itsenäisenä kau-

pungin funktiona, jolla on omat operatiivisen, strategisen ja normatiivisen suunnit-

telun tasonsa kaupungin alueellisista ulottuvuuksista riippumatta.  

Ensimmäisistä askelista liikennesuunnittelun tehtäväalueen laajentumisessa 

joukkoliikenteen aseman parantamiseen ja muiden kulkumuotojen huomioon ot-

tamiseen kaupunkiliikenteessä oli vielä pitkä matka henkilöautoliikenteen tavoitteel-

liseen vähentämiseen liikennepoliittisena linjauksena – Himasen postmoderniin 

liikenneongelmaan. Suomessa tähän tultiin ensi kerran 1980-luvulla. Hallituksen 

ympäristöpoliittisessa selonteossa eduskunnalle vuonna 1988 tunnistettiin, että 

kaupunkien henkilöautoliikenteen itselleen – so. ruuhkautumisen – ja muille aiheut-

tamien ongelmien ratkaisuksi ei riitä väyläkapasiteetin lisääminen. Vastaava kan-

nanotto sisältyi toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietintöön vuonna 1991. 

(Mt., 83) 

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuonna 1994 (mt., 83 

mukaan) todettiin, että ”henkilöautoliikenteen verkon kehittäminen kapasiteetiltaan 

merkittävästi nykyistä tehokkaammaksi ei ole tarkoituksenmukaista, koska sillä 

annetaan vain lisää etumatkaa henkilöautoilulle ja saadaan aikaan tavoitteiden vas-

taista vääristymää kulkumuotojakaumassa.” 

Näissä kannanotoissa ei sinänsä ollut mitään uutta tutkimuksen tai suunnittelun 

tuottamaa tietoa. Ekonomisti Arthur Pigou (mt., 6 mukaan) totesi jo vuonna 1920, 

että väyläkapasiteetin tarjoaminen autoliikenteelle ei pitkällä aikavälillä useimmiten 

poista ruuhkaongelmaa, vaan ainoastaan lisää autoliikenteen kysyntää. 

Tästä huolimatta liikennesuunnittelu on säilyttänyt keskeisenä tehtävänään eri-

tyisesti kaupunkiseutujen ulommilla alueilla ruuhkautumisesta johtuvien ongelmien 

tai analogisesti liikenteen sujuvuuden heikkenemisestä johtuvien ongelmien ratkai-

semisen. Lisääntynyt mahdollisuus liikkua on tuottanut tavoitteen maksimoida liik-

kumisen nopeus. Tässä katsannossa liikkumisen nopeus muuttuu taloudelliseksi 

perusteluksi kehittää liikennejärjestelmää ilman, että sillä olisi kytkentöjä kaupungin 
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kulttuuriseen tai sosiaaliseen ulottuvuuteen. Liikkumisen nopeus on suunnittelun 

kohteena täysin irrallaan liikkumisen mahdollisuuksista tai saavutettavuudesta yksi-

lön näkökulmasta puhumattakaan tasa-arvokysymyksistä tai ylipäänsä hyötyjen ja 

haittojen kohdentumisesta. 

Merkittävää Himasen tunnistamissa kolmessa ”liikenneongelmassa”, perinteises-

sä ongelmassa eli keskuksiin johtavissa yhteyksissä, modernissa ongelmassa eli lii-

kenteen sujuvuuden turvaamisessa kaupungeissa, ja postmodernissa ongelmassa eli 

henkilöautoliikenteen rajoittamisessa on se, että nykyinen modernistinen liikenne-

suunnittelu pyrkii ratkaisemaan samanaikaisesti näitä kaikkia näkemättä, millä ta-

voin suunnitelmat ja niiden sisältämät ratkaisut nivoutuvat kokonaisuudeksi kau-

punkiseuduilla. Perinteisen liikenneongelman ratkaisut kohdistuivat keskusten väli-

seen maaseutuun, modernin liikenneongelman ratkaisut puolestaan kaupungin sisäl-

le. Raja kaupungin ja maaseudun välillä oli selvä ennen henkilöauton tuloa, koska 

liikkumisen teknologia ja talous eivät mahdollistaneet kaupunkien laajamittaista 

kasvua alueensa ulkopuolelle. Kun kaupungit ovat seutuistuneet ja samalla kaupun-

gin ja maaseudun raja on hämärtynyt asutuksen levitessä yhä laajemmalle alueelle, 

perinteisen liikenneongelman ratkaisu, joka edelleen on liikennesuunnittelun kes-

keisiä tehtäviä, on tunkeutunut kaupungin sisälle ja vaikeuttanut ratkaisevasti mo-

dernin ja erityisesti postmodernin liikenneongelman ratkaisua. 

Toisaalta omaksumiensa tehtävien rinnalla liikennesuunnittelu, kuten laajemmin 

koko yhdyskuntasuunnittelu, perustelee omaa toimintaansa ongelmanratkaisulla, 

”tarpeisiin vastaamisella”. Tunnusomaista yhdyskuntasuunnittelulle on – sen uusis-

ta kommunikatiivisista tunnusmerkeistä ja eräiden tutkijoiden ennakoimasta ratio-

nalistisen suunnittelun hiipumisesta huolimatta – että ongelmanmäärittely ja siihen 

kiinteästi liittyvä ”yleisen edun” määrittely tapahtuu suunnitteluprosessin sisällä. 

Tässä mielessä kyse on myös laajemmin suunnittelun legitimiteetistä, eikä vain siitä, 

millä tavoin eri toimijoiden nähdään sijoittuvan suunnitteluprosessiin. Kaupunki-

suunnittelun eettisiä ongelmia on vaikea ratkaista vallitsevan luonnontieteisiin ja 

systeemiteoriaan perustuvan suunnitteluparadigman puitteissa. 

 

Ongelmanmuodostuksen perusteet liikennesuunnittelussa 

Yhteiskunnan alueellinen kehitys voidaan ymmärtää sekä yleismaailmallisina – tai 

ainakin ylikansallisina – prosesseina ja rakenteellisina muutoksina että ainutkertaisi-

na paikallisina tapahtumina. Kun kehitykseen liitetään kehittäminen, kehityksen 

yhteiskunnallinen luonne korostuu. Kaupunkisuunnittelua voi luonnehtia siten, että 

siinä on kyse siitä, millä tavoin erilaiset todellisuudet ovat liitettävissä toisiinsa paitsi 
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tilassa myös symbolisina käsitejärjestelminä. Suunnittelu kohtaa ympäristönsä jat-

kuvassa hajoamisen ja uudistumisen tilassa. Näin se joutuu sopeutumaan tilantei-

siin, joissa kehityksen tapahtumassa olevasta ja toivotusta suunnasta on useita eri-

laisia käsityksiä. 

Silti suunnittelu on liikennesuunnittelijoiden keskuudessa nähty lineaariseen ke-

hitykseen ja rationalistiseen suunnitteluun perustuvana ongelmanratkaisuna. Ratio-

nalistisen suunnittelun taustalla on oletus siitä, että mitä selkeämpi näkemys komp-

leksisuudesta on, sitä järkevämpiä päätöksiä voidaan tehdä (Sotarauta & Linnama 

1997, 76). Sen vuoksi suunnittelu kykenee tuomaan esiin vain hyvin heikosti suun-

nitteluun liittyviä eettisiä ja poliittisia kysymyksiä ja jännitteitä. Suunnittelulta odote-

taan kausaalista selitysvoimaa, ongelman ratkaisua, joka perustuu luonnontieteiden 

ja systeemiteorian lähtökohtiin.  

Kaupunkisuunnittelussa etsitään keinoja ”hyvinvoinnin” ja ”ympäristön laadun” 

edistämiseksi tai parantamiseksi, mutta näiden käsitteiden sisältö ei ratkea suunnit-

telun sisällä. Vastaavasti käsitteiltä puuttuu sisältö, kun kaupunkiseutujen liikenne-

järjestelmän kehittämisen perusteluna esitetään – jopa rutiininomaisesti – ruuhkau-

tumisesta (tai analogisesti liikenteen sujuvuuden heikkenemisestä) johtuvien ongel-

mien ratkaisemista ja samalla ”yhdyskuntarakenteen kehittämistä” (tai ”kehittymis-

tä”) ja ”yhdyskuntarakenteen eheyttämistä”. Näiden käsitteiden ja niihin liitettyjen 

tavoitteiden moniulotteisen ja ristiriitaisenkin kentän ongelmallisuus konkretisoituu 

yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arvioinnissa, jota käsittelen luvussa 7.4. 

Kallioinen (2002, 50, 108–110) selittää kaupunkien katuverkon uudistamista 

1800-luvulla ennen henkilöauton kautta samoilla taloudellisilla tekijöillä, jotka 

muodostavat modernistisessa liikennesuunnittelussa suunnittelun rationaliteetin 

perustan, toisin sanoen liikenteen yhteiskuntataloudellisella hyödyllä. Hausmann 

perusteli Pariisin keskustan katuverkon uudistamista sillä, että hyvät yhteydet luovat 

edellytyksiä vilkkaalle taloudelliselle vaihdolle. Tämän käsityksen ympärille on kehit-

tynyt myös ranskankielen kaupunkiliikennettä tarkoittava sana circulation. Kysymys 

liittyy Himasen ”liikenneongelmiin” siten, että keskusten välisillä ja keskuksiin joh-

tavia yhteyksiä parantamalla lisätään valinta- ja toimintamahdollisuuksien määrää ja 

taloudellista vaihtoa. Sen sijaan kaupunkien sisällä nopeutetaan ja tehostetaan vaih-

toa ilman, että mahdollisuudet (ainakaan oleellisesti) lisääntyvät. Pitkien yhteyksien 

parantamisen hyödyt syntyivät etäisyyksien voittamisesta, kaupunkien sisäisten ly-

hyiden etäisyyksien parantamisen hyödyt puolestaan ajan voittamisesta.  

Henkilöauton myötä ja liikennejärjestelmän kehityttyä nykyiselle tasolleen tilan-

ne on muuttunut siten, että lähes kaikilla matkoilla kyse on pelkästään ajan voitta-
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misesta. Näin myös liikennesuunnittelu hahmottaa ja määrittelee liikennejärjestel-

män yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden ennen kaikkea ajan säästämisen kautta. 

Liikenteen – myös kaupunkiliikenteen – ongelmanmäärittely on puettu liikenne-

hallinnon itsensä määrittelemän yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden muotoon 

(liikenne- ja viestintäministeriö 2003). Siinä tuloksen ratkaisevat asiallisesti aika- ja 

onnettomuuskustannukset. Taustalla on teknisen rationaalisuuden määrittelyn pe-

rusteella tapahtunut ongelman määrittely: ajoneuvoliikenteen "sujuvuuden", so. 

nopeuden, takaaminen mahdollisimman turvallisesti. Asetelma ei välttämättä ole 

sama esimerkiksi globaalien ympäristöuhkien näkökulmasta. Yhteiskuntataloudellis-

ten laskelmien perusteet – rahassa arvotettavat tekijät ja niille annetut arvot – tuot-

tavat loogisesti ratkaisun omista lähtökohdistaan: uusien väylien rakentaminen tai 

vanhojen parantamisen – kaupunkiseuduillakin muilta kuin nopeilta moottoriajo-

neuvoilta suljettuina. 

Modernistisen suunnittelun keskeisiä piirteitä on, että todellisuutta voidaan halli-

ta ja täydellistää. Modernistisen suunnittelun luonteeseen kuuluu, että tekninen 

rationaalisuus on oikea – itse asiassa ainoa oikea – tapa tehdä päätöksiä, ja tieteelli-

sin perustein kerätty (määrällinen) tieto on oikeaa ja riittävää päätöksentekoa var-

ten. Julkisen hallinnon ominaisuuksiin puolestaan kuuluu uudistusten edistäminen 

ja tukeminen, kun taas suunnittelijat säilyttävät kriittisen etäisyyden erilaisiin yhteis-

kunnassa esiintyviin intresseihin. 

Kun liikennehankkeissa ja myös strategisen tason suunnitelmissa, esimerkiksi 

kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa, käsitellään jo rutiininomaisesti 

ympäristövaikutuksia ja niiden osana ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja tervey-

teen liittyviä vaikutuksia, siirrytään väistämättä luonnontieteistä yhteiskuntatieteiden 

alueelle. Myös eräät muut ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sisältyvät 

vaikutukset, esimerkiksi maisema ja yhdyskuntarakenne, ovat yhteiskunnallisia kon-

struktioita ja siten myös ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutusten arviointi 

edellyttää tilannesidonnaista tulkintaa, joka on vierasta tekniselle rationalismille. 

Näistä perustavaa laatua olevista kysymyksistä huolimatta käytössä oleva tiehank-

keiden arviointiohje (Liikennevirasto 2013, 37; ks. luku 7.3) pyrkii siihen, että kaikki 

vaikutukset arvioitaisiin määrällisesti tiettyyn yhteiseen metodologiaan perustuen. 

Arviointiohjetta sovelletaan myös kaupunkiseutujen tiehankkeisiin. 

Insinööritieteitä on arvosteltu (esim. Healey 1995, 147) erityisesti siitä, että ne 

eivät ota huomioon teknologian tuottamisen – esimerkiksi liikenneinfrastruktuurin 

rakentamisen – yhteiskunnallista luonnetta, eivätkä sitä, että historia ei ehkä olekaan 

lineaarista muutosta, jonka puitteissa edistystä voidaan ohjata (Madani-Pour 1995, 

21–22). Kuitenkin liikennesuunnittelu on syntynyt juuri liikenteen ongelmista niin, 
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että liikennesuunnittelu on itse määrittänyt ongelman (vrt. Himasen kolme liiken-

neongelmaa edellä) ja esittänyt siihen ratkaisut (Hankonen 1994, 352). Suunnittelu 

ei siis tapahdu suunnittelusta riippumattomassa kaupungin todellisuudessa, vaan 

kuten Häkli (2004, 148–149) on todennut, suunnittelukäytäntöihin muotoutuneessa 

suunnittelun todellisuudessa. Healeyn (1997, 28–29) sanoin suunnittelu on sosiaali-

nen prosessi, jossa osanottajat (suunnittelijat) konstruoivat ajattelutavat, arvottami-

sen tavat ja toiminnan tavat. 

Tätä taustaa vasten liikennesuunnittelun käsitystä omasta toiminnastaan voidaan 

arvioida esimerkiksi luvussa 4.3.1 kuvaamani professori Pursulan esittämän liiken-

nesuunnittelun määrittelyn pohjalta. Siinä hän siis esittää näkemyksen, että suunnit-

telu on yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna päätöksenteon valmistelua, 

jossa tavoitteena on löytää havaittuun ongelmaan annetut reunaehdot ja asetetut 

tavoitteet täyttävä tehokas, tasapuolinen ja taloudellinen ratkaisu. Pursula jatkaa, 

että tästä näkökulmasta katsottuna liikennesuunnittelu on liikennepalvelujen tar-

peen arviointiin ja tyydyttämiseen tähtäävää suunnittelua. 

Määrittely sisältää kaksi käsitettä, tarve ja ongelma, joiden yhteiskunnallinen 

luonne on insinöörisuunnittelulle vieras. Esimerkiksi Wachs (1995, 270) korostaa, 

että tarpeet eivät ole luonnonlakeja. Hän käsittelee tarpeiden syntyä oppimisena, ja 

hänen mukaansa tarpeista voidaan myös "oppia pois", kun olosuhteet muuttuvat. 

Ongelmat eivät ole olemassa olevia asiantiloja, vaan ongelmat pitää ensin konstru-

oida, ennen kuin ne voidaan ratkaista – tai edes formuloida. Näin insinööritieteisiin 

kiinteästi liittyvä rationaalinen ongelmanratkaisu ja päätöksenteko riippuvat ongel-

man määrittelyn rationaalisuudesta. Tätä liikennesuunnittelussa ei ole käsitelty kuin 

vasta viime vuosina ja silloinkin lähinnä välillisesti. 

Myös tavoitteiden asettaminen, joka liikennesuunnittelussa nähdään havaituista 

ongelmista loogisesti johdetuksi neutraaliksi asiantuntijatehtäväksi, on Schulmanin 

(1990, 62) sanoin eettisesti latautunut filosofinen ja poliittinen kysymys. Liikenne-

suunnittelussa ja laajemmin kaupunkisuunnittelussa pyritään muun muassa ”hyvin-

voinnin” ja ”ympäristön laadun” parantamiseen, mutta niiden sisältö ei määrity 

yksin kaupunkisuunnittelun sisällä. Ratkaisuksi tarjotaan liikennesuunnittelussa 

poliittista prosessia tai hierarkkisen suunnittelujärjestelmän ylhäältä tulevaa ohjaus-

ta, joiden toivotaan määrittelevän suunnittelun tavoitteet ja erityisesti sovittavan tai 

painottavan ristiriitaisia tai eri suuntaan ohjaavia tavoitteita. Suomalainen liikenne-

suunnittelun suunnittelujärjestelmä ei ole kuitenkaan kyennyt tähän valtioneuvos-

ton liikennepoliittisista selonteoista ja liikenne- ja viestintäministeriön strategisista 

linjauksista huolimatta. Suunnittelun tavoitteet ja painotukset ovat jääneet hyvin 

pitkälle asiantuntijatehtäväksi. Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2010 käyn-
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nistämä liikennerevoluutiohanke – vuonna 2013 ”uudeksi liikennepolitiikaksi” 

muotoutunut politiikan määrittely – on tässä suhteessa uusi avaus (ks. luku 6.3.3). 

Se pyrkii osaltaan korjaamaan tilannetta muun muassa priorisoimalla aikaisempaa 

selkeämmin tiettyjä liikennepolitiikan tavoitteita ja lähestymällä liikennejärjestelmän 

palvelutason käsitettä laajemmin kuin vain kysymyksenä ajoneuvoliikenteen nopeu-

desta. 

Healey et al. (1995, 278) ovat todenneet, että olipa muuttuvista taloudellisista ja 

sosiaalisista suhteista kehittyvä spatiaalisuus mikä tahansa, kaupungin tulevaisuus 

konstruoidaan sen menneisyydestä. Vastaavalla tavalla tekninen kehitys etenee uraa, 

jota on vaikea muuttaa, kun uralle on lähdetty (Wickham & Lohan 1999, 148).  

Yhdessä nämä merkitsevät sitä, että kaupungin autosidonnaisuutta on vaikea pur-

kaa, kun autosidonnaisuus on rakentunut kaupungin liikennejärjestelmään, fyysi-

seen rakenteeseen ja vuorovaikutuksen muotoihin. Liikennesuunnittelu tuottaa 

osaltaan kaupungin fyysistä rakennetta ja siihen läheisesti liittyvää liikennejärjestel-

mää. Muutoksen aikaansaamisen näkökulmasta liikennejärjestelmän erityispiirteenä 

voi pitää sitä, että järjestelmän vahvan verkostoluonteen vuoksi liikennejärjestelmää 

on hyvin vaikea muuttaa nopeasti. Liikkumisen valintoihin voidaan vaikuttaa esi-

merkiksi joukkoliikenteen tai kadun/tien käytön hinnoittelulla, mutta liikkujilla on 

usein myös mahdollisuus vaihtaa matkakohdetta, kulkumuotoa tai matkan ajankoh-

taa. Myös matkan tekemättä jättäminen voi olla realistinen vaihtoehto. 

Myös liikennesuunnittelun voi nähdä ”teknologiana”, joka etenee tiettyä uraa. 

Liikennesuunnittelu on edennyt tätä tieliikenteen ”pullonkaulojen purkamisen” 

uraa vuosisadan ajan. Esimerkkinä tästä urasta on ote artikkelista Helsingin Sano-

missa 25.9.2012: 

Nelostie levenee Oulun kohdalla kuusikaistaiseksi 

Nelostie halutaan laajentaa Oulun kaupungin kohdalla kuusikaistaiseksi liikenne-
ruuhkien helpottamiseksi. Moottoritien oikeanpuoleinen kaista on lähes pysähdyk-
sissä Oulujoen ylittävien siltojen kohdalla aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan. 

”Moottoritie toimii myös Oulun sisäisenä väylänä. Siksi Oulujoen silloilla on kirjattu 
vilkkaimpana päivänä 67.000 ajoneuvoa vuorokaudessa”, kertoo suunnittelupäällik-
kö Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-sesta. 

Hankkeen yhteydessä Kempeleen ja Kellon välille rakennetaan 23 uutta siltaa, 18 sil-
taa levennetään ja 19 sillalla tehdään muutoksia. Lisäksi kehitetään nopeaa bussilii-
kennettä rakentamalla ramppien yhteyteen bussipysäkit. 

Kaikesta huolimatta liikennesuunnittelu ei kuitenkaan ole monoliittisesti vain 

yhtä ja yhdenmukaista toimintaa. Parin viime vuosikymmenen aikana on liikenne-

suunnitteluun alkanut kehittyä piirteitä, joiden perusteella voidaan puhua myös 

”uudesta liikennesuunnittelusta”. Aivan viime vuosina tätä linjaa on viety eteenpäin 



 

180 OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 

ja konkretisoitu niin sanotusta liikennerevoluutiosta lähtien. Käsittelen luvussa 6.3.3 

”vanhaa” ja ”uutta” liikennesuunnittelua. 

 

Yleinen etu 

Ongelmanmäärittelyyn liittyy läheisesti kysymys yleisestä edusta – sen määrittelyn 

tavoista ja sen merkityksestä liikennesuunnittelussa. Onko olemassa kaikkien tai 

ainakin suuren enemmistön jakamia ongelmia, jotka ratkaisemalla saavutetaan 

suunnittelussa optimaalinen tulos? Voiko suunnittelijoilla olla tietoa tällaisista jae-

tuista ongelmista, jos niitä ylipäänsä on olemassa? 

Yleisellä edulla viitataan usein ennalta määriteltyihin tai julkilausumattomiin, 

mutta itsestään selvinä pidettyihin kollektiivisiin tavoitteisiin, joiden määrittelijöinä 

ja toteuttajina pidetään toisaalta “epäpoliittisia” professioiden edustajia ja toisaalta 

vaaleilla valittuja poliittisia luottamushenkilöitä (Puustinen 2007, 80).  

Weaver et al. (1985, 145) vertaavat kaupunkisuunnittelua erilaisiin yhteiskunnal-

lisiin reformiliikkeisiin siinä, että niillä kaikilla on oman käsityksensä mukaan ollut 

sellaista erityistä tietoa – tieteellistä tietoa – joka antaa niiden olemassaololle poliitti-

sen oikeutuksen. Rationalistiseen tietoon liittyy läheisesti ajatus yleisestä edusta ja 

sen toteuttamisesta suunnittelun keinoin. Modernin kaupunkisuunnittelun historian 

aikana käsitys yleisestä edusta on kuitenkin muuttunut jatkuvasti. Näin eri suunnit-

teluparadigmoilla on kullakin ollut oma, yhteiskunnalliseen tilanteeseen kytkeytyvä 

käsityksensä yleisestä edusta.  

Kaupunki- ja liikennesuunnittelun nousun ja vahvistumisen kaudella 1960- ja 

1970-luvulla yleinen etu sai sosiaalipoliittisesti painottuneessa diskurssissa sisällök-

seen oikeudenmukaisuuden ja ”hyvän” jakamisen tasapuolisesti kaikille. Myöhem-

min 1990-luvulla tai viimeistään 2000-luvulla sen tilalle tai ainakin rinnalle on tullut 

käsitys valtakunnallisesta, seudullisesta tai paikallisesta kilpailukyvystä yleisenä etu-

na. Kaupunkisuunnittelun ammattilaisten haastatteluissa on tullut esiin, että käsi-

tykset yleisen edun luonteesta vaihtelevat. Osa suunnittelijoista pitää yleistä etua 

muuttumattomana, osa taas subjektiivisena, poliittisena ja ajasta riippuvaisena. 

(Puustinen 2001, 39; Puustinen 2007, 83) 

Läntisten yhteiskuntien jakama käsitys yhdestä yhteisestä ja jaetusta yleisestä 

edusta voidaan johtaa aina antiikin Kreikasta Hobbesin, Rousseaun, Hegelin ja 

Marxin kautta modernin yhteiskunnan sosialisteihin ja ympäristönsuojelijoihin 

(Weaver et al. 1985, 151–152). Habermas (Puustisen 2001, 36 mukaan) on esittänyt 

kartesiolaisen tietoisuusfilosofian kritiikkiin perustuen, että pyrimme hahmotta-

maan tietyt kollektiiviset kokonaisuudet, esimerkiksi kaupungit, aivan kuin niillä 
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olisi vain yhdet tavoitteet ja yksi yhteinen päämäärä. Yleinen etu viittaa tällaisiin 

yhteisiksi kuviteltuihin päämääriin ja tavoitteisiin, joita toteuttavat epäpoliittiset 

suunnittelun ammattilaiset ja vaaleilla valitut poliittiset luottamushenkilöt. 

Wiggins (1981, 203) on tuonut rationaalisuuden ja irrationaalisuuden näkökul-

man yleistä etua koskevaan keskusteluun. Hänen mukaansa taloustieteilijöillä on 

tapana tuomita irrationaalisuudeksi sen, että ihmisten halut eivät muodosta loogista 

kokonaisuutta. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei mikään perusteltu rationaalisuuden 

määritelty estä ihmisiä haluamasta ristiriitaisia asioita. Päinvastoin hän väittää risti-

riitaisten toiveiden olevan rationaalinen vastaus meitä ympäröivän maailman toi-

siinsa yhteensopimattomien hyödykkeiden runsauteen. Wigginsin mukaan rationaa-

linen ihminen on sellainen, joka ottaa kilpailevat toiveet sellaisenaan, ja keskittyy 

niihin, joiden hän katsoo vaikuttavan merkittävällä tavalla omaan elämäänsä. Jos siis 

rationaalinen toiminta on tämänkaltaista erilaisten asioiden poimimista mahdollises-

ta yksilön ”vaikuttamisen kentästä”, on vaikea ajatella, että yhteiskunnassa voisi olla 

jokin määriteltävissä ja yleisesti hyväksyttävissä oleva yleinen etu. 

Puustinen (2001, 26–28, 36) on käsitellyt yleistä etua suunnittelijaprofessioiden 

näkökulmasta. Professiolla hän viittaa ammattiin, jonka työ perustuu abstraktiin ja 

erikoistuneeseen tietoperustaan, jossa on suhteellisen paljon omaa harkintavaltaa, 

jossa on auktorisoitu asema suhteessa toisiin ammattiryhmiin ja asiakkaisiin. Lisäksi 

professiossa korostuu pyrkimys edistää yleistä hyvää pikemminkin kuin oman ta-

loudellisen edun tavoittelu. Liikennesuunnittelijat eivät insinöörivaltaisuudestaan 

huolimatta ole koulutukseltaan yhtenäinen ammattikunta eivätkä siinä mielessä 

vastaava koulutuksen perusteella rajattu professio kuin esimerkiksi lääkärit ja juris-

tit. Edellä esitetyt tunnusmerkit sopivat siitä huolimatta täysin myös liikennesuun-

nittelun ammattilaisiin. Suunnittelun sisällön kannalta oleellinen näkökulma on 

ammattikunnan oikeus kontrolloida itseään ja asettaa itselleen työn tekemisen ta-

paan ja sisältöön liittyvät standardit ammattikunnan hallitsemaan erikoistuneeseen 

tietoon perustuen. Tieteellisen tiedon soveltajana ammattikunnalla on samalla oike-

us esiintyä yhteiskunnallisesti vastuullisina yleisen hyvän – yleisen edun – takaajina 

jopa niin, että ongelmien ja ratkaisujen määrittely tapahtuu suunnittelun sisällä, 

kuten edellä olen todennut. 

Asetelma on ongelmaton positivistisesta näkökulmasta. Tieteellinen tieto näh-

dään siinä (ainoana) objektiivisena totuutena, ja sen perusteella tieteellisen tiedon 

soveltajana suunnittelun ammattilainen on yleisen edun vartija. Ajatuksen mahdot-

tomuus konkretisoituu kuitenkin viimeistään suunnitelmien poliittisessa päätöksen-

teossa, jossa erilaiset intressit ja arvot nousevat julkiseen keskusteluun osoittamaan 

yhden yleisen edun puuttumista. Graham ja Marvin (2001, 110) puhuvat kaupunki-
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suunnittelun kohtaamasta paradigmakriisistä, jossa on kaksi puolta: epistemologis-

ten perusteiden hajoaminen ja kokonaisvaltaiseen yleiseen etuun perustuvan suun-

nittelukulttuurin kriisi. Politiikat ja niitä toteuttavat suunnitelmat eivät ole yleiseen 

etuun perustuvien tavoitteiden toimeenpanoa, vaan ne ovat Healeyn et al. (1995, 

19) sanoin enemmänkin kokeita, jotka perustuvat hypoteeseihin mahdollisista vai-

kutuksista. Sandercock (1998, Allmendingerin 2001, 7 mukaan) sanoo asian jyr-

kemmin: ”kaupunkisuunnittelijoiden hybris oli heidän uskonsa teknisen tiedon 

vapauttavaan voimaan ja samalla usko yhdistää pääoman, työn ja julkisen hallinnon 

intressit päätymällä objektiiviseen arvioon yleisestä edusta”. Suunnittelu rakentui 

ajatukselle, että suunnittelijoiden ja suunnitteluprosessin tehtäväksi nähtiin tuottaa 

tulevaisuus, joka hyödyttää kaikkia (Evans 1955, Allmendingerin 2001, 2 mukaan). 

Puustinen (2001, 28, 36) korostaa, että asiantuntijoiden professionaalisessa roo-

lissa kyse ei ole yksilön ominaisuuksista, vaan rooli rakentuu institutionaalisesti. 

Professionaalinen toiminta on tieteen soveltamista ja siinä mielessä teknistä toimin-

taa. Jos yhteiskunnallinen todellisuus on kuitenkin sosiaalisesti konstruoitua, yleinen 

etu hajautuu erilaisten väestö- tai intressiryhmien eduiksi. Tieteellinen objektivismi 

kyseenalaistuu ja sosiaalinen todellisuus määrittyy yhteiskunnallisesta keskustelusta 

ja siihen sisältyvistä diskursseista. 

Rationalistiseen suunnitteluun perustuva ongelmanmäärittely, tavoitteiden aset-

taminen ja käsitys yleisestä edusta ilmenevät kuitenkin liikennesuunnittelun käytän-

nöissä, joiden keskeinen perusta kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelun osalta 

määriteltiin keskeisiltä osiltaan Isossa-Britanniassa 1960-luvulla julkaisussa Traffic in 

Towns. 

6.3.2 Traffic in Towns – liikennesuunnittelun moderni perusta  

Henkilöautojen määrä lähti nopeaan kasvuun Euroopassa toisen maailmansodan 

jälkeen. Henkilöautokannan voimakkaaseen kasvuun ajoittuu ja kytkeytyy myös 

modernin liikennesuunnittelun synty. Koko yhteiskunnan läpäisevän modernisaa-

tion oleellinen osa oli autoistuminen sekä sen edellyttämä infrastruktuurirakentami-

nen ja kaupunkisuunnittelu. Modernisaatio perustui valistuksen ajan ihanteisiin 

rationaalisuudesta, edistyksestä ja oikeudenmukaisuudesta. Ne sopivat hyvin myös 

liikennesuunnittelun perustaksi. 

Hankonen on kuvannut laajasti kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen moderni-

saatiota ja liikennesuunnittelun kytkeytymistä siihen teoksessa Lähiöt ja tehokkuuden 

yhteiskunta (1994). Suomalainenkin kaupunkisuunnittelu perustui kaupungin perus-
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toimintojen erotteluun, mutta se sai omaleimaisen ilmenemismuodon: Nyman 

(2003, 38–39, 73) kuvaa sitä laajasti kaupunkisuunnittelua polemisoivassa teokses-

saan siten, että Howardia ja Le Corbusierta yhdistelemällä saatiin aikaan abstraktio, 

joka rajasi ulos niin kaupungin kuin maaseudunkin. Nyman esittää provokatiivisesti, 

että viimeistään auton kohdalla suomalainen kaupunkisuunnittelu nosti kädet ylös 

ja antautui. Tulkitsen Nymania siten, että lähiörakentaminen tuotti kaupunkia, joka 

tiiveydestä huolimatta merkitsi sen asukkaille autoriippuvuutta. Joissain tapauksissa 

nämä ”puutarhakaupungit” olivat lähtökohdiltaan howardlaisia, mutta niiden kyt-

keytyminen pääkeskukseen jäi useimmissa tapauksissa henkilöauton varaan. 

Kaupunkiliikenteen modernin suunnittelun periaatteet esitettiin 1960-luvun 

alussa Isossa-Britanniassa teoksessa Traffic in Towns (1963). Siinä kuvattiin muun 

muassa asuntoalueen katuverkon jäsentelyperiaatteet läpikulkuliikenteen estämisek-

si. Sillä tavoiteltiin sekä parempaa asuinympäristöä että parempaa liikenneturvalli-

suutta. Samalla kaupunkimoottoritiet sijoitettiin henkilöautosidonnaisen liikennejär-

jestelmän ytimeen: ”Moottoritiet ovat looginen yritys kuroa hajautumista yhteen ja 

palauttaa elämä keskustoihin.” Ajattelun taustalla oli amerikkalainen kaupunkikehi-

tys, jonka oleellinen piirre oli keskiluokan siirtyminen kaupunkien keskustoista esi-

kaupunkeihin. Saman kehityksen pelättiin toistuvan Britanniassa, ja ratkaisuna oli 

henkilöautoon perustuvan nopean liikkumisen mahdollisuuden tarjoaminen esi-

kaupungeista kaupungin keskustaan. 

Raportin taustalla oli henkilöautokannan voimakas kasvu Britanniassa ja henki-

löautojen aiheuttamat ongelmat kaupungeissa. Ongelmiksi Traffic in Towns tunnisti 

autoliikenteen ruuhkautumisen sekä autojen asumiselle aiheuttamat haitat, melun ja 

pakokaasut. Sachs (2003, 86) on kuvannut ongelmaa toteamalla, että liikenne tuli 

liikenteen tielle, toisin sanoen muut autoilijat estivät ”minun” vapaan liikkumisen 

autolla. Ongelmien määrittely ja ongelmien ratkaisu ei kuitenkaan ollut missään 

suhteessa uutta: asuntoalueiden katuverkon jäsentelyn periaatteet oli esitetty jo 

1920-luvun lopulla USA:ssa Radburyn kaupungin suunnitelmassa (esim. Mumford 

1966, 552–553). Moottoriteiden tarve oli tunnistettu Euroopassa samoihin aikoihin: 

Frankfurtin ja Baselin välisen päätien toteuttamista ajanut yhdistys esitteli vuonna 

1925 ajatuksen vain autoille tarkoitetun tien rakentamisesta (Sachs 2003, 49). Ber-

liner Illustrierte Zeitung (Sachsin 2003, 177–178 mukaan) vaati vuonna 1926, että lii-

kenneväyliä on lisättävä nopeasti: on rakennettava tarpeelliset tunnelit ja sillat. "Se 

on ainoa ratkaisu, ja se on tehtävä nopeasti". 

Se, mikä henkilöauton yleistymisen ja liikennesuunnittelun synnyn myötä muut-

tui oleellisesti, oli kadun rooli. Vaikka katu sekä tilana että kulkuväylänä oli olemas-

sa nykyisenkaltaisessa muodossaan jo ennen autoa, Saksan Autoliitto ADAC kuvasi 
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(Sachsin 2003, 83 mukaan) kadun tarkoituksen vuonna 1965 seuraavasti: ”Henkilö-

auto ja katu kuuluvat erottamattomasti yhteen. Niiden täytyy sopia toisiinsa, jotta 

ajoneuvoliikenne toimisi ja saavutettaisiin kaikki ne taloudelliset, sosiaaliset ja yh-

teiskunnalliset hyödyt, joita henkilöautoistuminen tuottaa.” Tätä asetelmaa lähti 

liikennesuunnittelu kehittämään: mitä helpommin autolla pääsee liikkumaan, sitä 

onnistuneempaa on kaupunkisuunnittelu. Kaupunkitila rappeutui etäisyydeksi, joka 

piti voittaa suunnittelun keinoin (Sachs 2003, 87). 

Jacobs oli esittänyt modernin kaupunkisuunnittelun kritiikkinsä jo vuonna 1960-

luvun alussa. Hän totesi, että henkilöauton yleistyminen jokapäiväisenä kulkumuo-

tona ajoittui täsmälleen samoihin ajankohtiin kuin anti-kaupunkilaisen esikaupunki-

ihanteen nousu arkkitehtonisena, yhteiskunnallisena, lainsäädännöllisenä ja talou-

dellisena ilmiönä. Hän pohti, missä määrin henkilöauton Yhdysvalloissa kaupun-

geille jo aiheuttama tuho johtui liikkumiseen liittyvistä tarpeista, ja missä määrin 

kyse oli vain kunnioituksen puutteesta muita kaupungissa ilmeneviä tarpeita, käyttä-

jiä ja toimintoja kohtaan. Jacobs sijoitti liikennesuunnittelijat samaan kategoriaan 

”tiemiesten” ja rakentajien kanssa; kategoriaan, jonka edustajat Jacobsin mukaan 

näkevät vain tyhjää, kun heidän pitäisi ratkaista, kuinka kaupunkia pitäisi kehittää 

(Jacobs 1961, 17, 353): ”He eivät tiedä mitä tehdä autoille, koska he eivät ylipäänsä 

tiedä kuinka suunnitella toimivia ja elinvoimaisia kaupunkeja – autoilla tai ilman”. 

Jacobs kritisoi ennen kaikkea modernistista – corbusierilaista – kaupunkisuunnitte-

lua, ja siinä samassa saivat osansa liikennesuunnittelijatkin. 

Traffic in Towns –teosta ei käännetty suomeksi. Siinä esitetyt periaatteet tulivat 

Suomeen Ruotsin kautta (SCAFT 1968), mutta teos ei silti jäänyt Suomessa tunte-

mattomaksi – ainakaan aikaansa seuraavilta. Asuntoreformiyhdistyksen silloinen 

varapuheenjohtaja Mauno Koivisto (Hankosen 1994, 310 mukaan) totesi, että  

raportti oli hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä, mutta sen esipuhe oli vielä parempi 
kuin itse raportti. Siinä oli nimittäin tällainen miete, että jos yksityisautoliikenne teh-
dään mahdolliseksi, niin se tehdään välttämättömäksi. Se edellyttää nimittäin sitä, et-
tä pitäisi väyliä laajentaa ja varata parkkeeraustilaa, jolloin kaikki matkat pitenevät, 
jolloin taas liikennöimisestä tulee välttämättömyys ja sen tarve yhä kasvaa. 

Tämän täsmällisemmin teoksen keskeistä viestiä on vaikea ilmaista. 

Liikennesuunnittelu kaupunkisuunnittelun uutena ja vasta kehittymisvaiheessa 

olevana erityisalana oli siis syntyvaiheessaan tilanteessa, jossa sitä vastaan oli esitetty 

kaikki se kritiikki, jota edelleen kohdistetaan liikennesuunnitteluun. 
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6.3.3 ”Vanha” ja ”uusi” liikennesuunnittelu  

Schulman (1990, 176) totesi jo runsaat 20 vuotta sitten, että julkisen vallan harjoit-

tama kaupunkisuunnittelu on edellisten vuosikymmenien aikana menettänyt koko-

naisuuden hallintaan pyrkivää otettaan yksityisen sektorin projektikohtaiselle suun-

nittelulle. Vaikka maankäyttömuutokset edellyttävätkin julkisen vallan harjoittamaa 

suunnittelua ja päätöksentekoa, hän näki kaupungin kehityksen aktiivisen ohjaami-

sen olevan latistumassa passiiviseksi säätelyksi. Schulman totesi, että pitkän aikavä-

lin maankäytön strategiset suunnitelmat, maakuntakaavat (silloiset seutukaavat) ja 

yleiskaavat eivät pysty enää tarjoamaan yhteistä tiedollista perustaa edes maankäy-

tön suunnittelulle. Myöhempi kehitys on osoittanut Schulmanin olleen siinä suh-

teessa oikeassa, että koko kunnan kattava yleiskaavoitus on menettänyt suurelta 

osin merkityksensä. Sen tilalle ovat tulleet osayleiskaavat, jotka luonteeltaan lähes-

tyvät Schulmanin (1990, 35–36) käsittein postmodernistista kulttuurikäsitystä, jossa 

kaupunkia muuttavat visiot ovat yhä useammin julkisen vallan ja yksityisen sektorin 

välisiin neuvotteluihin projekteja. Toisaalta yleiskaavoitus on korvautunut usein 

epävirallisilla rakennemalleilla ja muilla vastaavilla suunnitteluinstrumenteilla, joiden 

ohjausvaikutus ei kuitenkaan perustu yleiskaavan lailla lakiin. 

Kaupunkisuunnittelun muutos voidaan nähdä prosessuaalisena kysymyksenä, 

mutta sen taustalla on myös tavoitteenasetteluun liittyviä perustavanlaatuisia tekijöi-

tä. Schulman (1990, 35–36, 62) näkee, että julkisen vallan tehtävänä uudessa tilan-

teessa on integroida erilaisia yksityisiä ja julkisia intressejä. Nämä intressit konkreti-

soituvat suunnittelun tavoitteiksi. Suunnittelussa lähdetään siitä oletuksesta, että 

poliitikot pystyisivät sovittamaan yhteen kansalaisten keskenään ristiriitaiset intres-

sit ja muodostamaan niistä yleiset hyvinvointipreferenssit, ”yleisen edun”, joka 

konkretisoituu suunnittelun tavoitteiksi. Tämän näkemyksen oikeutus on asetettu 

laajasti kyseenalaiseksi. Tavoitteiden asettamisen eettiset ongelmat tulevat heikosti 

esiin edes sillä tasolla, että tavoitteiden asettamiseen tunnistettaisiin liittyviä ongel-

mia. 

Millä tavoin tämä kaupunkisuunnittelun muutos liittyy liikennesuunnitteluun ja 

kaupunkiseutujen tieverkon suunnitteluun? Onko vastaavaa muutosta havaittavissa 

liikennesuunnittelussa? Parin viime vuosikymmenen aikana on liikennesuunnitte-

luun alkanut kehittyä piirteitä, joiden perusteella voidaan puhua myös ”uudesta” 

liikennesuunnittelusta. 

Tavoitteiden asettamisen tasolla liikennesuunnittelua on koko sen modernin 

kauden ajan hallinnut projektikohtainen suunnittelu. Toimintaa muodollisesti oh-

jaavien julkisen hallinnon suunnitteluorganisaatioiden ohella siihen pyrkivät vaikut-
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tamaan useat eri tahot, joihin kuuluvat etujärjestöt, yritykset sekä kunnat ja niiden 

muodostamat organisaatiot. Jo 1990-luvulla Ruostetsaari (1995) esitti, että liikenne-

järjestelmä on näiden toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen lopputulos. Tässä 

mielessä liikennesuunnittelun voi myös nähdä siirtyneen Schulmanin kaupunki-

suunnittelusta esittämällä tavalla – jo ennen kaupunkisuunnittelun siirtymää – yksi-

tyisen ja julkisen intressin integroimiseen. Oleellinen kysymys on kuitenkin se, onko 

prosessi ollut aidosti ja avoimesti erilaisia intressejä yhteen sovittava, vai onko kyse 

avoimen suunnitteluprosessin ulkopuolella tapahtuvasta eri intressitahojen pyrki-

myksestä vaikuttaa suunnitteluun. 

Kuva ei olekaan yksinkertainen. Ruostetsaari (1995) totesi haastatteluihin perus-

tuvassa liikennepolitiikan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien toimivuutta kä-

sittelevässä tutkimuksessaan, että yleisimmin suunnittelu- ja päätöksentekoproses-

sin ongelmana pidetään liikennepolitiikan poliittisen ohjauksen heikkoutta. Poliitti-

silta päätöksentekijöiltä kaivattiin arvokeskustelua ja visioita, liikennepoliittista ko-

konaisnäkemystä sekä liikennemuotojen priorisointia. Ruostetsaari arvioi, että polii-

tikkojen suhtautuminen liikennepolitiikkaan on kaksijakoista. Toisaalta ollaan hyvin 

kiinnostuneita yksittäisistä liikennehankkeista, mutta toisaalta strategisella tasolla 

vain harvat ovat kiinnostuneet liikennepolitiikasta. Tämä on sinänsä luonnollista, 

koska konkreettiset väylähankkeet ovat rahassa ilmaistavia, kaikkien havaittavissa 

olevia muutoksia ympäristössä. Ruostetsaari päätteleekin, että liikennepolitiikan 

teossa henkilösuhteilla ja epävirallisella vaikuttamisella, toisin sanoen avoimen 

suunnitteluprosessin ulkopuolella tapahtuvalla vaikuttamisella, on keskeinen rooli. 

Omakohtainen kokemukseni on, että poliittisiin päätöksentekijöihin kohdistuvat 

odotukset eivät ole arvokeskustelun ja visioinnin, liikennepoliittisen kokonaisnä-

kemyksen ja liikennemuotojen priorisoinnin osalta muuttuneet mitenkään kahdessa 

vuosikymmenessä. 

Liikennepolitiikan julkilausuttuna tavoitteena ei ole Suomessa koskaan ollut ih-

misten autoistaminen tai autoriippuvuuden vahvistaminen. Sen tuskin voi sanoa 

olleen näin eksplisiittisesti määriteltynä edes liikennesuunnittelun piilevänä tavoit-

teena. Liikenneinfrastruktuurin suunnittelussa liikkuminen henkilöautolla otettiin 

kuitenkin suunnittelun lähtökohdaksi jo modernin liikennesuunnittelun alusta alka-

en (Taskinen 2005, 19–20). Suunnittelun tarkoitus on ollut edistää autoliikenteen 

sujuvuutta – siis nopeutta – ja samalla turvallisuutta. Taustalla tässä ajattelussa on 

vahvasti se, että liikennesuunnittelu on eriytynyt tiensuunnittelusta (ks. kehys 3, 

luku 8), ja tiensuunnittelua on tehty autoliikennettä varten. Muut kulkumuodot on 

sopeutettu autoliikenteen määrittelemiin puitteisiin. 
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Taskinen (2005, 8–9, 14–15) luonnehtii liikennesuunnittelun asemoitumista 

suunnittelun paradigmamuutoksiin siten, että on olemassa ”vanha” ja ”uusi” liiken-

nesuunnittelu. ”Vanhaa” liikennesuunnittelua luonnehtii infrastruktuurilähtöinen 

ajattelu. Liikenne on sen mukaan seurausta taloudellisesta toiminnasta, liikenne on 

”autonomisena taloudellisena prosessina ymmärretyn talouden ruumiillistuma”. 

Tavarat, palvelut, raha ja tieto eivät voi vaihtaa omistajaa ilman, että joku tai jokin 

liikkuu paikasta toiseen. Taloudellisen vaihdon kasvu merkitsee fyysisen ja/tai tieto-

liikenteen kasvua. Jos hyvinvoinnin ajatellaan riippuvan taloudellisen vaihdon mää-

rästä, ihmisten, tavaroiden ja tiedon liikkuvuuden maksimointi merkitsee samalla 

hyvinvoinnin maksimointia. 

Taloudellisen kasvun edistämiseksi kasvavalle liikenteelle on tarjottava lisää väy-

läkapasiteettia, jotta ruuhkat eivät lisäisi kuljetuskustannuksia ja hidastuva liikkumi-

nen jarruttaisi talouskasvua. Tämä ajattelu konkretisoituu käsitykseen liikennejärjes-

telmän yhteiskuntataloudellisesta tehokkuudesta ja sen komponenteista, erityisesti 

niin sanotun aikasäästön merkityksestä (vrt. kehys 1, luku 6).  

”Uusi” liikennesuunnittelu lähtee puolestaan siitä, että liikenteen lisääntymistä ei 

voi pitää vain hyvänä asiana. Tavoitteena on myös autoliikenteen haittojen vähen-

täminen, mikä edellyttää useissa tilanteissa liikenteen vähentämistä. Liikenteen välit-

tömät haitat liitetään yleensä konkreettisesti havaittavissa oleviin ympäristöhaittoi-

hin kuten päästöihin ja meluun. Niiden ohella liikenteen ja liikenneväylien haitat 

liittyvät muun muassa väylien estevaikutuksiin, kaupunkikuvaan ja maisemaan koh-

distuviin haittoihin ja laajemmin autoriippuvaiseen yhdyskuntarakenteeseen, mikä 

puolestaan heikentää autottomien liikkumismahdollisuuksia. ”Uusi” liikennepoli-

tiikka esiintyi strategisissa linjauksissa ensimmäisiä kertoja hallituksen ympäristöpo-

liittisessa selonteossa vuonna 1988 ja II parlamentaarisen liikennekomitean selon-

teossa vuonna 1991. 

”Vanha” liikennesuunnittelu on asiantuntijakeskeistä ja puhtaasti julkisen hallin-

non vastuulla. Liikenteen kysyntään vaikuttavassa ”uudessa” liikennesuunnittelussa 

myös yksilöillä ja yksityisillä toimijoilla on roolinsa ja vastuunsa liikenteen kysynnän 

vähentämisessä. ”Uuteen” liikennesuunnitteluun liittyviä käsitteitä ovat muun mu-

assa liikkumisen ohjaus ja liikenteen hallinta. Tässä asetelmassa vanha ja uusi elävät 

rinnakkain ilman että ”uusi” suunnittelu olisi kyennyt syrjäyttämään ”vanhaa”. Rin-

nakkainelo ilmenee myös siten, että liikennesuunnittelun tavoitteisiin kuuluu jo 

vakiintuneesti toisaalta liikkumisen ja liikkuvuuden edistäminen ja toisaalta liiken-

teen haittojen vähentäminen. On helppo nähdä, että liikennesuunnittelun tavoittei-

den viemisessä käytäntöön ollaan jatkuvasti tilanteessa, jossa ”vanhan” ja ”uuden” 

liikennesuunnittelun tavoitteet ovat ristiriitaisia. Ilman poliittista ohjausta ratkaisut 
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tavoitteiden keskinäisistä preferoinneista tai painotuksista tehdään suunnittelupro-

sessin sisällä asiantuntijoiden päätöksillä. 

”Vanhan” ja ”uuden” suunnittelun rinnakkainelo on konkreettista myös siinä 

mielessä, että autoliikenteen kysyntään vaikuttaa erityisesti kaupunkiseuduilla myös 

väyläkapasiteetin tarjonta. Taloustieteilijät osoittivat väyläkapasiteetin tarjonnan 

vaikutuksen liikenteen kysyntään jo 1960-luvulla, mutta liikennesuunnittelussa ja 

suunnittelun tutkimuksessa tämä näkökulma alkoi tulla esiin vasta 1990-luvulla. 

”Vanha” liikennepolitiikka ei ole myöskään käsitellyt tieverkon laajentamisen tai 

kapasiteetin lisäämisen vaikutusta eri kulkumuotojen kilpailutilanteeseen. (Taskinen 

2005, 9) 

Paitsi että ”vanha” ja ”uusi” liikennepolitiikka ovat jo pitkään eläneet rinnak-

kain, ne Taskisen (2005, 9-10) sanoin ovat eläneet myös omissa maailmoissaan. 

Autoliikenteen kasvu ei johdu pelkästään yksittäisten ihmisten halusta liikkua autol-

la, vaan myös autoriippuvuutta vahvistavan infrastruktuurin rakentamisesta, maan-

käytön suunnittelusta ja palvelujen sijainnin suunnittelusta. Autolla liikkumisen 

vapaudesta tulee autolla liikkumisen pakko. Tässä tilanteessa tarvitaan ”vanhan” ja 

”uuden” liikennepolitiikan uutta rinnakkaiseloa, jossa liikennepolitiikan tavoitteet 

kohtaavat niin, että myös väyläkapasiteetin rakentaminen – tai pikemminkin raken-

tamatta jättäminen tai ainakin vähäisempi rakentaminen – nähdään keskeiseksi kei-

noksi vaikuttaa liikenteen kysyntään. Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2010 

käynnistämän, aluksi liikennerevoluution nimellä tunnetun hankkeen (Kostiainen & 

Linkama 2011) tarkoituksena on tuoda esiin kolmas, ”kaikkein uusin” liikennepoli-

tiikka, jonka tavoitteet koskettavat laajasti suunnitteluprosessien ja suunnittelun 

sisällön uudistamista.  

 

”Liikennerevoluutio” – ”uusi liikennepolitiikka ULP” 

Vuonna 2011 liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämä ”Liikennerevoluutio” 

on muuntunut otsikoltaan ”uudeksi liikennepolitiikaksi” ja edelleen vuonna 2014 

”uuden ajan liikennepolitiikaksi.” Alkuperäisessä liikennerevoluutiohankkeessa 

liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyökumppaneita olivat Sitran Julkishallinnon 

johtamisohjelma, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinomi-

nisteriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Tieto- ja viestintäteollisuu-

den tutkimus Tivit Oy sekä rakennetun ympäristön SHOK-yhtiö48  RYM Oy, kiin-

                                                   

 
48 SHOK = strategisen huippuosaamisen keskittymä 
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teistö- ja rakennusalan huippuosaamisen pääomasijoitusyhtiö, jossa on yli 50 osa-

kasta, muun muassa rakennusliikkeitä ja konsulttitoimistoja. Hankkeen tavoitteena 

oli luoda uusi käyttäjä- ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja toimintamalli liikenne- ja 

yhdyskuntasuunnitteluun. Samalla tavoiteltiin parempaa liikennejärjestelmän kehit-

tämistoimenpiteiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta (liikenne- ja viestintäministeriö 

2011, 2-3): 

Liikennerevoluutio uudistaa liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun totutut ajattelu- ja 
toimintamallit. Kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin varmistaminen edel-
lyttää siirtymistä pois teollisen ajan tuotantokeskeisestä yhteiskunnallisesta toiminta-
logiikasta kestävän, ihmiskeskeisen yhteiskunnan ajattelu- ja toimintatapaan. Siinä 
infrastruktuuria, liikkumista ja logistiikkaa lähestytään palveluna sekä arvon ja hyvin-
voinnin lähteenä. Haasteena on saada aikaan parempaa vähemmällä. 

Uuden ajattelumallin keskiössä ovat käyttäjät – ihmiset, yritykset ja muut organisaa-
tiot ja keskeisinä käsitteinä palvelut ja palvelutasot. Loppukäyttäjän näkökulmasta 
palvelutaso tarkoittaa matkan tai kuljetuksen laatua. Se on useiden eri toimijoiden 
tarjoamista muodostuva palvelukokonaisuus, jolle voidaan määritellä sisältö. Palve-
luiden päätyypit ovat julkisesti tuotettavat liikkumispalvelut ja markkinaehtoiset lisä-
arvopalvelut. 

Liikennerevoluutiossakin pyrittiin lähestymään palvelutasoa aikaisemmasta 

poikkeavalla tavalla. Palvelutaso tarkoittaa tässä ajattelussa ”matkan tai kuljetuksen 

laatua”. Kokonaisuuteen liittyi pilottihankkeita, mutta niiden mahdolliset tulokset 

voivat konkretisoitua kaupunkiseutujen tie- ja yleensä liikenneverkon suunnitelmis-

sa vasta vuosien kuluttua. Oleellista kaupunkiseutujen tieverkon kannalta on kui-

tenkin se, että hankkeessa ei käsitelty tieverkon merkitystä kaupunkiseutujen yhdys-

kuntarakenteen eikä myöskään kulkumuotojen välisen kilpailuasetelman muutok-

sessa. 

Liikennerevoluution Ajatuskartta-julkaisussa on käsitelty liikenteen ja maankäy-

tön (ja samassa yhteydessä asumisen, palvelujen ja elinkeinojen) vuorovaikusta otsi-

kolla ”yhdyskuntasuunnittelun ja liikennesuunnittelun uusi liitto”. Sen mukaan 

”suunnittelun perustana on poliittinen päätös julkisin varoin tarjottavasta matkojen 

ja kuljetusten palvelutasosta. Se on julkisen vallan toimivuustakuu käyttäjille. Uusi, 

eri toimijat yhdistävä strategisen suunnittelun malli sovittaa yhteen maankäytön, 

asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkeinojen toimintaedellytykset sekä etsii 

keinot, joilla luvattu toimivuus varmistetaan.” (Kostiainen & Linkama 2011, 14) 

Periaatteena on siis suunnittelun lähtökohdaksi poliittisella päätöksellä määritel-

tävä julkisin varoin tarjottava matkojen ja kuljetusten palvelutaso. Suunnittelussa eri 

toimijat sovittavat uuden suunnittelun mallin avulla liikenteen yhteen muiden toi-

mintojen kanssa. Tätä periaatetta on pyritty konkretisoimaan palvelutason osalta 

siten, että ”palvelutasot ja palvelukokonaisuudet määritellään ja niille luodaan katta-
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vat kriteerit. Matkan tai kuljetuksen palvelutason kriteerejä voisivat olla esimerkiksi 

saavutettavuus, matka-aika ja sen ennakoitavuus, hinta, turvallisuus, päästöjen mää-

rä ja käyttäjätyytyväisyys.” (Mt., 15) 

Uutta suunnittelun mallia luonnehditaan seuraavasti (mt., 2011, 17): ”Palveluta-

son toteuttamiseksi tarvitaan uudenlainen strategisen suunnittelun malli, joka yhdis-

tää eri suunnittelun osa-alueet vuorovaikutteisesti oikeassa alueellisessa kontekstis-

sa. Tällainen maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen sekä elinkeinojen 

(MALPE) toimintaedellytykset yhdistävä kehittämisstrategia työstetään kahdella 

tasolla. Valtakunnallinen strategia laaditaan poikkihallinnollisena selontekona halli-

tuskauden alussa samanaikaisesti toiminnallisten kaupunkiseutujen strategioiden 

kanssa. Horisontaalinen lähestymistapa toteutuu molemmilla tasoilla ja eri hallin-

non tasojen näkökulmat yhdistyvät yhteiseksi agendaksi. Kaupunkiseutujen MAL-

PE-strategiat tunnistavat kaupunkiseudun koosta ja rakenteesta riippuvan vyöhyk-

keisyyden sekä edistävät kestävien liikkumismuotojen vyöhykkeiden kehittymistä.” 

”Päinvastoin kuin hankelähtöisessä suunnittelussa, jossa tarkastellaan yksittäistä 

toimenpidettä ja sen vaikuttavuutta, MALPE-suunnittelun kohteena on maankäy-

tön, eri toimintojen ja liikenteen muodostama kokonaisuus. Palvelutasojen määrit-

telyn kautta käyttäjille on annettu toimivuustakuu ja suunnittelulla on löydettävä 

niiden keinojen yhdistelmä, jolla luvattu toimivuus varmistetaan. … Kovakoodattu-

jen ja pitkäkestoisten toteutusten sijaan tarvitaan juuri oikeaan tarpeeseen sovitettu-

ja ratkaisuja, joiden jatkokehittäminen tai muuttaminen tarpeiden muuttuessa on 

yksinkertaista.” (mt., 11, 16–17) 

Kuvauksesta heijastuu usko rationalistiseen, yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen 

suunnitteluun. Näin siitä huolimatta, että Ajatuskartta-julkaisun johdanto-osassa 

suhtaudutaan varsin kriittisesti rationalistiseen suunnitteluun (Kostiainen & Linka-

ma 2011, 6): ”Sodan jälkeen alkanutta rakentamisen aikakautta ovat leimanneet luja 

usko rationaalisen suunnittelun voimaan ja asiantuntijatietoon, moniportaiseen ja 

monipolviseen suunnittelu- ja kaavoitusjärjestelmään. Liikenne-, alue-, työllisyys- ja 

elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat kilpailleet keskenään suurista infrastruktuuri-

investoinneista päätettäessä ja loppukäyttäjät eli ihmiset ja yritykset on syrjäytetty 

lähes kokonaan suunnittelusta ja päätöksenteosta. Teollisen paradigman ylhäältä-

alas–johtamismallissa ylhäällä on tiedetty parhaiten mitä alhaalla tarvitaan.” 

Kyse onkin ehkä siitä, minkälaisesta rationaalisuudesta suunnittelussa on kyse. 

Kuvauksen värikäs ilmaisu ”kovakoodatusta ja pitkäkestoisesta toteutuksesta” viit-

taa selvästi suuriin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. Voidaan ajatella, että kritiikin 

kohde on se suppea rationaalisuus, jota esimerkiksi tiehankkeiden yhteiskuntata-

loudellisten vaikutusten arviointi edustaa (ks. luku 7.3). Tilalle tarjotaan laajempaa 
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näkemystä rationaalisuuteen, joka ottaa huomioon liikennejärjestelmän kanssa kiin-

teässä vuorovaikutuksessa olevien toimintojen, asumisen, palvelujen ja elinkeinojen, 

sijoittumisen yhdyskuntarakenteeseen. Siinä tilanteessa suunnitteluprosessi ei ole 

liikennesuunnittelun perinteisessä mielessä rationaalinen. Tähän viittaa Ajatuskart-

ta-julkaisun vuorovaikutusta korostava lähestymistapa (Kostiainen & Linkama 

2011, 15–16): ”MALPE-ajattelun ytimessä on valtion, kuntien, ihmisten ja yritysten 

vuorovaikutus. Uuden liiton aikana vuorovaikutus on jatkuvaa, ennen suunnittelua 

ja suunnittelun aikana tapahtuvaa. Uudenlaisia yhteisöllisiä vuorovaikutusprosesseja 

joudutaan kehittämään. Sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia on hyödynnet-

tävä, samoin kuin muita uusia vuorovaikutteisen suunnittelun työkaluja.” 

Mielenkiintoisen ulottuvuuden MALPE-ajattelun korostamiseen tuo se, että pe-

riaatteessa kyse on samasta asiasta kuin maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemissä 

yleiskaavan sisältövaatimuksissa. Asetelman voi tulkita johtuvan siitä, että liikenne-

suunnittelussa on tunnistettu liikennejärjestelmän vaikutus toimintojen sijoittumi-

seen, ja sen vuoksi on korostettu aikaisempaa laajempaa näkökulmaa väylähankkei-

ta arvioitaessa, vaikka kytkentää maankäyttö- ja rakennuslakiin ei ole julkilausuttu – 

tai mahdollisesti edes havaittu. Tästä näkökulmasta asetelmassa voi nähdä heijas-

tuksia suunnittelujärjestelmään sisältyvästä rakenteellisesta ongelmasta, joka liittyy 

vaatimukseen tien suunnittelusta oikeusvaikutteisen kaavan pohjalta (maantielaki 

17§). Kaavan laatiminen edellyttää kuitenkin tien suunnittelua, mikä tarkoittaa sitä, 

että parhaimmillaankin tien suunnittelu ja kaavan laatiminen etenevät rinnakkain, ei 

kaava edellä. Sen vuoksi on perusteltua vaatia, että myös tiensuunnittelussa on ym-

märrystä suunnitteluratkaisujen vaikutuksista toimintojen sijoittumiseen. 

Toiskallio (2011, 83–85) tuo liikennerevoluutioon laajemman ja myös kyyni-

semmän näkökulman. Hän kritisoi, että vanhat teemat on brändätty yhteen nip-

puun ”revoluutioksi”, joka vaikuttaa kovasti palatsivallankumoukselta. Tosin hän 

myös kiittää projektia modernin rakentamisen hengessä tapahtuneen liikenneinfra-

struktuurin jatkuvan laajentamisen kyseenalaistamisesta. Tämän tutkimuksen näkö-

kulmasta merkittävin Toiskallion havainto liittyy kuitenkin suunnittelun siiloutumi-

sen – ammattikuntien ja organisaatioiden yhteistyön puutteen – pohdintaan. Tois-

kallion mukaan liikennerevoluution ajatuskartoissakaan ei ole tunnistettu liikenne- 

ja infra-alan suunnittelukoulutusta siiloutumisen syyksi. Toinen merkittävä näkö-

kulma Toiskallion arviossa on politiikkojen suhde suunnitteluun ja suunnittelijoi-

hin. Hän tulkitsee liikennerevoluution periaatteita niin, että päätöksentekoa halut-

taisiin nostaa abstraktimmalle tasolle antamalla poliitikkojen päättää esimerkiksi 

tavoiteltavasta liikkumisen palvelutasosta, jolloin päätös toteutustavasta jäisi asian-

tuntijoille. Näihin teemoihin palaan jäljempänä.  
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Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko 2012 

Liikennerevoluutio sisältää aihioita, jotka toteutuessaan muuttavat suunnittelukult-

tuuria ja sitä kautta suunnittelun sisältöä. Liikennerevoluution periaatteita on viety 

vuonna 2012 valtioneuvoston liikennepoliittiseen selontekoon eduskunnalle. ”Lii-

kenteen visio 2030+” kuvaa näkemystä siitä suunnasta, johon liikennejärjestelmää 

halutaan kehittää. Vision mukaan ”jokaisella on mahdollisuus toimivaan arkeen. 

Elinympäristö ja liikennepalvelut toimivat niin, että liikkuminen on turvallista, 

helppoa ja kestävää”. Visiossa todetaan myös, että ”käyttäjillä on saatavilla erilaisiin 

liikkumistarpeisiin vaihtoehtoja ja edellytykset tehdä vastuullisia valintoja”. (Liiken-

ne- ja viestintäministeriö 2012a, 13) 

Kun samalla lähtökohdaksi on asetettu, että ”liikennepolitiikkaa kehitetään vah-

vasti palvelutasoajattelun suuntaan määrittelemällä matkojen ja kuljetusten erilaisten 

palvelutasotekijöiden tavoitetaso”, ja että ”palvelutasoa määriteltäessä tulee lisäksi 

ottaa huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset (mm. kestävyys ympäristön kannalta, 

tasa-arvo) sekä pyrkiä tasapainoiseen kokonaisuuteen”, voi todeta, että periaatteelli-

sella tasolla on edetty pitkälle väyläsidonnaisesta liikennepolitiikasta. 

Näitä ylimmän tason periaatteita tuetaan selonteossa Valtioneuvoston linjauksil-

la. Niissä esitetään muun muassa, että ”liikenteen, maankäytön, asumisen, palvelui-

den ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhteensovittamista vahvistetaan seu-

dullisella ja alueellisella tasolla sekä valtakunnallisesti LVM:n, TEMin ja YM:n hal-

linnonaloilla” (mt., 50). Samassa yhteydessä linjataan, että ”liikenne- ja muun yh-

teiskuntapolitiikan strategioiden ja ohjelmien vaikuttavuustarkasteluja uudistetaan 

sekä liikenneväylien kehittämisinvestointien ja muiden kehittämisratkaisujen arvi-

oinnissa laajennetaan tarkastelua hyöty-kustannusarviointia laaja-alaisemmaksi”.  

Liikennejärjestelmää kestävän kasvun mahdollistajana käsittelevässä selonteon 

luvussa todetaan varsin yksiselitteisesti kaupunkiseutujen liikenneverkkojen osalta 

seuraavasti (mt., 26): 

Helsingin seudulla parannetaan raideliikenteen ja liityntäpysäköinnin edellytyksiä. 
Kehäväylillä parannetaan työmatkaliikenteen, joukkoliikenteen ja jakeluliikenteen 
toimivuutta ja turvallisuutta väylänpidon ja liikenteen hallinnan keinoin. 

Kaupunkiseutujen hankkeet: Tavoitteena on matkaketjujen toimivuus, joukkoliiken-
teen edellytysten parantaminen, olemassa olevan verkon tehokas käyttö, kävelyn ja 
pyöräilyn edistäminen sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Uusia asuin- ja työ-
paikka-alueita tuetaan liikenneratkaisuilla, jos ne tukeutuvat joukkoliikenteeseen. 

Sekä Helsingin seudun että muiden kaupunkiseutujen osalta voidaan tehdä se 

tulkinta, että uusien väylien tai nykyisten kapasiteetin lisääminen on viimeinen kei-

no, jos se ylipäänsä kuuluu keinovalikoimaan. Selontekoon sisältyy kuitenkin jo 
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perinteiseksi luonnehdittavissa oleva sisäinen ristiriita, kun ”pääväylillä parannetaan 

matkojen ja kuljetusten toimivuutta ja turvallisuutta. Alueiden välinen saavutetta-

vuus ja elinkeinoelämän kilpailukyky ovat keskeisiä tavoitteita.” (mt., 26) Tieverkon 

luonteen vuoksi niin sanotut kaupunkiseutujen hankkeet on äärimmäisen vaikea 

erottaa ”pääväylistä”, koska päätieverkko on jo rakennettu kaikkialla kaupunkien 

sisään ja niiden läpi. Tämä sisäänrakennettu ristiriita ilmenee jo 2000-luvun alussa 

valmistelussa Tiehallinnon kaupunkiseutujen toimintalinjoissa, joita käsittelen lä-

hemmin kaupungin hajautuneen hallinnon yhteydessä luvussa 9. 

Selonteossa on käsitelty erikseen suuriin ja kasvaviin kaupunkiseutuihin liittyviä 

kysymyksiä. Suurilla kaupunkiseuduilla tarkoitetaan Helsingin, Tampereen ja Turun 

seutuja. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet ja keinot on määritelty yleisellä 

tasolla seuraavasti (mt., 51): 

Valtion ja kaupunkiseutujen kuntien välisellä yhteistyöllä edesautetaan yhdyskunta-
rakenteen eheytymistä, liikennejärjestelmän toimivuutta ja joukkoliikenteen toimin-
tamahdollisuuksia. Tavoitteena suurilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla on liikenne-
tarpeen ja henkilöautoriippuvuuden vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään muun 
muassa maankäytön ja liikenteen suunnittelun keinoin. 

Määrittely on selkeästi ”uuden” liikennesuunnittelun periaatteiden mukainen: 

tavoitteena on liikennetarpeen ja henkilöautoriippuvuuden vähentäminen. Suuria ja 

kasvavia kaupunkiseutuja käsittelevä kuvaus noudattaa liikennerevoluution ajatus-

kartassa esitettyjä periaatteita. Selonteko korostaa maankäytön, asumisen ja liiken-

teen seudullisia aiesopimuksia (MAL-sopimuksia) valtion ja kuntien kesken. Lii-

kennerevoluutiossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti selonteossa esitetään, että 

”MAL-aiesopimusten näkökulmaa on jatkossa tarve laajentaa integroimalla mukaan 

myös palvelurakenteiden ja elinkeinoelämän suunnittelu kestävän kehityksen peri-

aatteiden mukaisesti (MALPE)”. (Mt., 51) 

Selonteko käsittelee myös väyläinvestointien, käytännössä tieverkon kehittämi-

sen periaatteita. Väyläinvestoinneista on tarkoitus siirtää 100 M€ vuodessa pieniin 

investointeihin väylien ylläpitoon. Periaatteena on tässäkin liikennerevoluution mu-

kaisesti arvioida uudelleen jo suunnitteluprosessissa olevien niin sanottujen yhteys-

välihankkeiden, toisin sanoen keskusten välisten yhteyksien, ”kustannustehok-

kaamman, käyttäjälähtöisen ratkaisun löytämiseksi ja toimenpiteiden mitoittamisek-

si”. (Mt., 20–22) 

Liikennepoliittisen selonteon mukaan seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitel-

mien lisäksi myös suurista hankkeista tehdään Liikenneviraston ja muiden osapuol-

ten kanssa hankekohtaiset aiesopimukset, joissa määritetään alustavasti hankkeen 

sisältö, rahoitus ja molempien osapuolten vastuut suunnittelusta, rakentamisesta, 

kunnossapidosta ja käytöstä (mt., 51). Uusi menettely poikkeaa aikaisemmasta vain 
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siinä, että jatkossa sovittavat asiat on tarkoitus kirjata ensin aiesopimukseen sen 

sijaan, että eri osapuolet tekisivät keskinäisten neuvottelujen pohjalta samansisältöi-

set päätökset.  

Selonteko ilmentää voimakasta uskoa kokonaisvaltaisen suunnittelun mahdolli-

suuksiin sekä MALPE-lähestymistavallaan että korostamalla valtion roolia: ”Valtion 

mukana olo kaupunkiseutujen MAL-aiesopimuksissa varmistaa kaupunkiseutujen 

kehittämisen kytkeytymisen valtakunnallisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen 

kehittämistavoitteisiin. … Aiesopimusten edellytys on kokonaisvaltainen yhdessä 

tehty suunnittelutyö maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkei-

nojen toimintaedellytysten luomisessa” (mt., 51). Selonteko tuo esiin ikään kuin 

itsestään selvyytenä, että nimenomaan valtion mukanaolo varmistaa kehittämisen 

kytkeytymisen valtakunnallisiin tavoitteisiin. Valtio ei kuitenkaan suunnitteluorgani-

saationa ole monoliittinen, eikä mikään osoita, että valtion suunnitteluorganisaatiot 

olisivat sitoutuneet valtakunnallisiin tavoitteisiin, erityisesti alueidenkäyttötavoittei-

siin, sen paremmin tai huonommin kuin kunnalliset organisaatiot. 

Liikennetarpeen ja henkilöautoriippuvuuden vähentämisessä valtion roolin kan-

nalta on kaikkein keskeisin kysymys, miten valtio, siis liikenne- ja viestintäministeriö 

sekä liikennejärjestelmän suunnittelusta vastaavat Liikennevirasto ja ELY-keskukset 

todellisuudessa suhtautuvat kaupunkiseutujen tieverkon laajentamiseen tai kapasi-

teetin lisäämiseen suhteessa muiden liikennemuotojen kehittämiseen. Kaupunkien 

tieverkon laajuuteen ja yleisesti tieverkon merkitykseen henkilöautoriippuvuuden 

vahvistamisessa ei selonteossa käsitellä. Liikennemuotojen suhteita suurilla ja kas-

vavilla kaupunkiseuduilla selonteko käsittelee lähinnä implisiittisesti ja konkreetti-

simmin rahoituslinjausten kautta. Valtioneuvoston linjauksina selonteossa (mt., 52) 

todetaan (tiivistetysti) muun muassa seuraavaa: 

MAL-aiesopimusmenettelyn edistämiseksi valtio rahoittaa pieniä kustannustehokkai-
ta liikenneverkon kehittämistoimia tällä hallituskaudella 30 milj. euroa edellyttäen, 
että kunnat rahoittavat toimia samalla osuudella. Rahoitus on yhteensä 60 milj. eu-
roa, josta Helsingin seudulle 30 milj. euroa sekä Turun, Tampereen ja Oulun kau-
punkiseuduille kullekin 10 milj. euroa. Toimenpiteet suunnataan niin, että ne paran-
tavat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. 

Joukkoliikenteen suurten kaupunkien tuki kytketään aiesopimuksissa sovittaviin, 
joukkoliikennettä edistäviin toimiin. ... Kunnat sitoutuvat omalta osaltaan sovittuihin 
maankäytön ja asumisen ratkaisuihin. 

Valtio on valmis osallistumaan suurten kaupunkiseutujen (Helsingin, Turun ja Tam-
pereen seutujen) raideliikenneinvestointien rahoittamiseen. Lähtökohtana on, että 
kaupunkiratahankkeet toteutetaan 50–50-periaatteella valtion ja kuntien kesken. Val-
tio avustaa metron ja kaupunkiraitioteiden rakentamista 30 prosentin osuudella. 
Hankkeiden rahoitusosuudet päätetään kuitenkin tapauskohtaisesti erikseen riippuen 
muun muassa hankkeen kustannuksista, laajuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta 
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sekä kohteiden omistussuhteista. Valtio edellyttää rahoituksensa vastapainoksi, että 
valtio ja kunnat sopivat yhdessä maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä 
alueella. 

Maankäyttöön ja asumiseen liittyvien kytkentöjen ohella oleellista em. linjauksis-

sa on, että suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän rahoitus perustuu edel-

leen pitkän historiallisen kehityksen myötä muodostuneeseen liikenneverkkojen 

hallinnointiin, jossa valtio vastaa maanteiden ja rautateiden rakentamisesta ja ylläpi-

dosta. Kunnat osallistuvat kuitenkin myös näiden hankkeiden rahoitukseen yleensä 

alle 50 prosentin osuudella valtion ja kuntien sopimien yleisten periaatteiden mu-

kaisesti. Toisaalta valtio lupaa rahoittaa hallituskauden aikana joukkoliikenteeseen, 

kävelyyn ja pyöräilyyn kohdistuvia ”pieniä kustannustehokkaita liikenneverkon 

kehittämistoimia” yhteensä 30 miljoonalla eurolla edellyttäen, että kunnat rahoitta-

vat niitä yhtä suurella osuudella. Kaupunkiratahankkeet aiotaan myös toteuttaa 

vastaavalla 50–50-periaatteella. Sen sijaan metron ja kaupunkiraitioteiden rakenta-

miseen selonteko lupaa aikaisempien päätösten mukaisesti vain 30 prosentin rahoi-

tusosuuden. Rataverkon kohdalla perustelu on ymmärrettävä, koska rataverkko 

muodostaa perustan valtakunnalliselle järjestelmälle, jossa hyöty kohdistuu käytän-

nössä lähes koko maan junaliikenteeseen. Sen sijaan kaupunkiseudun sisäinen tie-

verkko, joka on muodollisesti myös osa valtakunnallista verkkoa, tuottaa vain mar-

ginaalisen laajemman hyödyn verrattuna seudullisiin vaikutuksiin.  

Selonteko sisältää siis elementtejä, jotka pyrkivät uudistamaan kaupunkiseutujen 

liikennesuunnittelua lähemmäksi tavoitteeksi asetettua liikennetarpeen ja henkilöau-

toriippuvuuden vähentämistä. Selonteosta puuttuu kuitenkin näkemys siitä, millä 

tavoin kaupunkiseutujen tieverkkoon tulisi suhtautua tavoitteen saavuttamiseksi – 

siis ainakin kehityksen kääntämiseksi pois lisääntyvästä henkilöautoriippuvuudesta. 

On kyseenalaista, muuttuuko liikennesuunnittelun sisältö riittävästi esitetyillä linja-

uksilla ja toimenpiteillä. Esimerkiksi Hurmeranta (2013,16) päättelee, että uusi ”ko-

konaisajattelu” on vielä lähtökuopissaan. ”Toivottavasti MALPE-mallin kohtalona 

ei ole jäädä yhdeksi kirjainyhdistelmäksi maankäyttöjargonin kymmenien kirjainyh-

distelmien joukkoon.” 

Tätä Hurmerannan esiin nostamaa epäilyä vahvistavat liikenne- ja viestintämi-

nisteriön viimeisimmät linjaukset49. ”Uuden ajan liikennepolitiikan” painotukset 

ovat kaupunkiseutujen liikennesuunnittelun näkökulmasta hyvin erilaisia kuin edellä 

kuvaamani MALPE-ajattelu. ”Uuden ajan liikennepolitiikan tavoitteena on lisätä 

tuottavuutta ja vaikuttavuutta entisestään ja edistää näin kestävää kasvua, kilpailu-

                                                   

 
49 www.lvm.fi/liikennepolitiikka; viitattu 8.8.2014 
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kykyä ja hyvinvointia. … Liikennepolitiikassa tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja ja 

toimintamalleja. Uuden ajan liikennepolitiikassa etsitään entistä tehokkaampia kei-

noja liikenteen ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiksi esim. innovaatioita ja 

uutta teknologiaa hyödyntämällä.” Tämän taustaksi LVM viittaa liikennepoliittiseen 

selontekoon, jonka mukaan ”tarvitaan uudenlaista ajattelua, jotta yhteiskunnan 

toimintoja voidaan tehostaa ja käyttää yhteisiä voimavaroja järkevästi”. Painotukset 

ovat siis siirtyneet vahvasti tuottavuuden ja kilpailukyvyn korostamiseen. Syynä 

tähän voi pitää julkisen talouden heikkoa tilannetta, joka pakottaa liikennehallinnon 

etsimään keinoja resurssien käyttämiseksi aikaisempaa tehokkaammin. Samalla kau-

punkiseutuja koskevat painotukset on siirretty sivummalle, mutta nyt ne tulevat 

esiin eri kautta, liikennehankkeita koskevissa valtion ja kuntien keskinäisissä sopi-

musmenettelyissä, joissa liikenne- ja viestintäministeriön sijaan avainasemassa on 

valtiovarainministeriö Käsittelen näitä kysymyksiä luvussa 8. 

Liikennepolitiikan uudistamiseen pyrkivistä lähestymistavoista huolimatta ja niis-

tä riippumatta liikennesuunnittelulla on myös muita kuin omasta modernistisesta 

perinnöstään nousevia, muutosta jarruttavia kehyksiä. 
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7. Kehys 2: Tiensuunnittelu liikennesuunnittelun 
perustana 

Auto ja tie kuuluvat yhteen. Kun liikenteen suunnittelua alettiin tarvita autojen 

määrän lisääntyessä, oli luontevaa, että liikennettä suunnittelivat tiensuunnittelusta 

vastanneet insinöörit. Liikenne ja liikkuminen ovat olleet myös kaupunkisuunnitte-

lun varhaisten utopistien kiinnostuksen kohde. Kaupunkia ei ole voitu suunnitella 

ajattelematta samalla ihmisten liikkumista kaupungista ja samalla liikkumiselle varat-

tujen tilojen luonnetta. Modernismin hengessä auto asettui myös kaupunkisuunnit-

telun keskiöön. 

Ennen henkilöautoa rautatiet olivat luoneet edellytykset ensimmäiselle esikau-

pungistumiselle niin suurkaupungeissa kuin pienemmissäkin kasvavissa kaupungeis-

sa. Esimerkiksi Helsingissä ensimmäiset esikaupungit kehittyivät 1800-luvulla kau-

pungin rajan tuntumaan kehittyneiden työläiskaupunginosien lisäksi radan varteen 

asemien ympäristöön. Rautateihin perustuva esikaupungistuminen tuki kaupungin 

keskustaa keskittämällä asutusta ja työpaikkoja ja teki rakenteesta pistemäisesti jat-

kuvan. Henkilöauto muutti tämän kuvan keskustakeskeisestä kaupunkirakenteesta 

luomalla edellytykset hajauttaa asuminen, palvelut ja työpaikat. Kaupungista tuli 

hajautunut ja epäjatkuva. Tästä näkökulmasta autosta muodostui avaintekijä kau-

pungin alueellisessa organisoitumisessa 1900-luvun edetessä. 

Käsittelen tässä luvussa liikenteen suunnittelun vaiheita ennen eriytyneen liiken-

nesuunnittelun syntyä sekä liikennesuunnittelun eriytymistä omaksi erikoistuneeksi 

toiminnakseen. Liikennesuunnittelun asiantuntemus rakentuu liikennetekniikan 

opetuksen varaan. Sen vuoksi käsittelen tässä luvussa myös liikennetekniikan ope-

tusta osana liikennesuunnittelun eriytymistä. 
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7.1 Liikenteen suunnittelu ennen liikennesuunnittelua 

7.1.1 Tiensuunnittelusta kohti liikennesuunnittelua 

Modernistisen kaupunkisuunnittelun ohella liikennesuunnittelun juuret ovat vah-

vasti tiensuunnittelussa: vielä henkilöautoistumisen alkuvaiheessa riitti, että tie 

suunniteltiin jonkin teknisen standardin mukaan kulkukelpoiseksi autoille. Henkilö-

autojen määrän lisääntyessä tiensuunnittelu ei enää riittänyt. Autoliikennettä alettiin 

ohjata liikennemerkein ja liikennevaloin, teitä ja katuja rakennettiin yhä enemmän, 

teihin ja katuihin alettiin lisätä kaistoja, risteyksiä alettiin suunnitella autojen mah-

dollisimman sujuvan liikkumisen varmistamiseksi, eri kulkumuotoja alettiin erotella 

toisistaan ja niin edelleen. Kaikki tämä edellytti suunnittelua – liikennesuunnittelua. 

Kulkuneuvojen historian vuonna 1909 Leipzigissa julkaissut Theo Wolf (Sach-

sin 2003, 2 mukaan) totesi, että 1800-luku tullaan muistamaan erityisesti liikennejär-

jestelmän (transportation) ja kulkuneuvojen kehityksestä. Ensin rautatiet syrjäyttivät 

hevosen, ja vuosisadan lopussa alkoi auton voittokulku. Hevosen aikakauden päät-

tivät ”mekaaniset luonnolliset voimat, joista tulee keskeinen voima liikkumisessa ja 

kuljetuksissa ikuisesti tämän jälkeen”. 

Kun autolle alettiin raivata tilaa kaupungeissa, vastustus auton määräävää ase-

maa kohtaan nousi nopeasti. Sachs (2003, 22) siteeraa wieniläistä vapaaherra von 

Pidollia, joka vuonna 1912 kysyi, mistä autoilijat ovat saaneet oikeuden hallita ka-

tua. Hänen mukaansa katuja ei ole tarkoitettu nopealle liikenteelle (express traffic), 

vaan kadut kuuluvat kaikille. von Pidollin mukaan 

näkemys, jonka mukaan yleisten teiden ja katujen tarkoitus olisi palvella yksin liiken-
nettä, on väärä ja perusteeton. Kaupunkien kadut ja aukiot ovat muutakin kuin läpi-
kulkuväyliä. Ne kuuluvat kaupungin kokonaisrakenteeseen; ne ovat kaupunkiväestön 
asuinpaikkoja; ne muodostavat rakennusten ympäristön, miljöön, jossa henkilökoh-
tainen, sosiaalinen ja taloudellinen elämä huomattavassa määrin tapahtuu.50 

Kysymys ei ollut vielä vuoden 1910 tienoilla siitä, että autojen määrä olisi kasva-

nut huomattavaksi ja autosta olisi siten tullut määrällisesti katutilaa hallitseva tekijä, 

vaan kadun luonteen muuttumisesta. Sachsin (2003, 7, 13) mukaan henkilöauto ei 

ollut alun alkaenkaan tekninen ongelma, vaan ongelma, joka liittyi katutilan käyt-

töön ja käyttäytymiseen katutilassa. Auton nopeus muodosti voimakkaan kokemuk-

sellisen kontrastin hevosaikakauteen verrattuna. Toisaalta mahdollisuus nopeaan 

                                                   

 
50 Käännös Sachsin teoksen englanninkielisestä käännöksestä. 
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yksilölliseen liikkumiseen muodosti kontrastin rautateiden aikaan verrattuna. Ky-

symys oli varhaisessa muodossaan paljon myöhemmin Paul Virilion (2006) dromo-

logiaksi kutsumasta nopeuden logiikasta, jossa nopeudesta tulee yhteiskunnan muu-

tosta määrittävä tekijä syrjäyttäen tilan ja ajan. 

Henkilöautojen määrä alkoi lisääntyä voimakkaasti Yhdysvalloissa 1910-luvulta 

alkaen. Fordin T-mallin tuotanto oli käynnistynyt vuonna 1908, mutta liukuhihna-

tuotantoon siirryttiin vasta vuonna 191451. T-malli oli ensimmäinen henkilöauto, 

jonka autotehtaan työntekijä pystyi tuloillaan hankkimaan.  

Euroopassa henkilöautojen määrän kasvu oli Yhdysvaltoihin verrattuna vähäis-

tä, mutta siitä huolimatta henkilöautolle alettiin vaatia lisää tilaa kaupungissa. Ber-

liner Illustrierte Zeitungissa (Sachsin 2003, 177–178 mukaan) julkaistiin vuonna 1926 

artikkeli otsikolla ”Suurkaupungin liikennekriisi”, alaotsikkonaan ”Katujen pysyvä 

ruuhkautuminen – jalankulkijat nopeampia kuin autot”, jossa vaadittiin ”vihdoin” 

rakennettavaksi autoliikenteen tarvitsemat tunnelit ja sillat, koska autojen määrä oli 

lisääntynyt moninkertaiseksi verrattuna ensimmäistä maailmansotaa edeltävään 

aikaan. Artikkelin mukaan oli toimittava heti, rakentaminen oli ”ainoa ratkaisu” 

henkilöautoliikenteen ruuhkautumisen purkamiseen. 

Henkilöautojen yleistyessä nousivat esiin vaatimukset rakentaa kaupunkien välil-

le vain autoille tarkoitettuja teitä. Saksassa pohjoisista hansakaupungeista, lähinnä 

Hampurista etelään Frankfurtin kautta Baseliin johtavaa autotietä valmisteleva yh-

distys, Vereins zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte–Frankfurt–Basel (HaFraBa), 

esitti vuonna 1925 vain autoille varatun tien rakentamista. Rakennusteollisuus tuki 

asiaa, ja autoteiden ideaa kehiteltiin koko maan laajuiseksi. Modernin liikennesuun-

nittelun – ei siis tiesuunnittelun vaan liikennesuunnittelun – periaatteisiin katsottiin 

ehdotuksen mukaan kuuluvan erityiset valtatiet, jotka palvelevat pitkämatkaisten 

tarpeita, jotka on tarkoitettu nopeimmille henkilöautoille, ja jotka tarjoavat parhaan 

mahdollisen turvallisuuden ja alhaisimmat mahdolliset käyttökustannukset. (Sachs 

2003, 49 ) 

HaFraBa-esityksessä tiivistyivät ne periaatteet, jotka ovat ohjanneet keskeisiltä 

osin liikennesuunnittelua sen jälkeen: suunnittelun keskiössä on nopea henkilöau-

toilu, autoilun turvallisuus ja käyttäjän – siis autoilijan – kustannusten minimointi. 

Ensimmäinen kahta Saksan kaupunkia yhdistävä moottoritie, Autobahn, valmis-

tui kuuden vuoden suunnittelu- ja rakentamisvaiheen jälkeen vuonna 1932 Saksan 

tiheimmin asutulle ja liikenteeltään vilkkaimmalle seudulle Kölnin ja Bonnin välille. 

                                                   

 
51 http://fi.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T; viitattu 4.2.2013. 
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Kahdenkymmenen kilometrin pituisen tien vihki käyttöön silloinen Kölnin ylipor-

mestari Konrad Adenauer, jonka mukaan ”tältä näyttävät tulevaisuuden tiet”. 

Adenauer oli tukemassa moottoriteiden rakentamista osaksi työllistämissyistä 1930-

luvun alun vaikeina taloudellisina aikoina.52 

Vaikka autojen määrä oli Euroopassa tuolloin vielä vähäinen, autoliikenteen on-

gelmat tulivat esiin Keski-Euroopassa alun perin jalankululle ja hevosliikenteelle 

rakennettujen kylien läpikulkuteiden ruuhkautumisena ja liikenneonnettomuuksina. 

Sakassa kuoli vuonna 1929 tieliikenteessä 5.867 henkilöä. Vertailun vuoksi todetta-

koon, että vuonna 2011 Saksassa kuoli tieliikenteessä 4.009 henkilöä. (Keil 2012) 

Moottoritien tunnusmerkkeinä olivat – kuten edelleen Suomenkin lainsäädän-

nön mukaan – vastakkaisiin suuntiin kulkevan liikenteen erottaminen eri ajoradoil-

le, eritasoliittymät sekä liikennöinnin salliminen vain nopealle moottoriajoneuvolii-

kenteelle. Myös keskeiset moottoriteiden liikennöintiperiaatteet tulivat määritellyiksi 

tien käyttöönoton yhteydessä: poliisi kielsi pysäköinnin, pysähtymisen ja kääntymi-

sen tiellä. Lisäksi kiellettiin tiellä tapahtuva eläinten paimentaminen. (mt.) 

 Tietyypille annettiin jo suunnitteluvaiheessa nimi Autobahn analogiana saksan 

kielen rautatietä tarkoittavalle sanalle Eisenbahn. Modernismin hengessä tie suunni-

teltiin ja tarkoitettiin nopealle autoliikenteelle. Nopeus on tosin suhteellista: sillois-

ten autojen huippunopeus oli yleisesti 60 kilometriä tunnissa. Tästä huolimatta 

nopeusrajoitukseksi määrättiin 120 kilometriä tunnissa. Vaikka Saksassa ei ole edel-

leenkään otettu käyttöön moottoriteiden yleistä nopeusrajoitusta, tämä ilmeisesti 

täysin satunnaisesti valittu nopeusrajoitus (tai sen variantti 130 km/h) vakiintui 

laajasti käytännöksi moottoriteillä, myös Suomessa. (mt.) 

Ajatus moottoriteiden rakentamista ei kuitenkaan ollut lähtöisin Saksasta. Italia-

lainen Piero Puricelli oli esittänyt jo vuonna 1913 moottoritien rakentamista Mi-

lanosta Vareseen. Tie valmistui vuonna 1923, mutta tie jäi pitkäksi aikaan ainoaksi 

laatuaan Italiassa. Saksassa moottoriteiden rakentaminen käynnistyi toden teolla 

kansallissosialistien valtaannousun jälkeen. Kansallissosialistit olivat aluksi vastusta-

neet monien muiden mukana Bonnin-Kölnin moottoritien rakentamista. Moottori-

tietä kutsuttiin luksustieksi, ja Saksaa pidettiin liian köyhänä moiseen tuhlaukseen. 

Muun muassa sosiologi Werner Sombartin mukaan moottoritiet saattoivat enintään 

lisätä mukavuutta tai palvella ylellisyystarpeiden tyydyttämistä. (Knoflacher 2009, 

72, 74; Keil 2012) 

                                                   

 
52 german.about.com/library/blgermyth08.htm; viitattu 11.8.2011. 
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Valtakunnankansleri Hitler ymmärsi nopeasti moottoriteiden poliittisen merki-

tyksen, ja hän käänsi kansallissosialistien moottoriteiden rakentamista vastustavan 

kannan päinvastaiseksi. Hitler esitti vuonna 1933 Berliinin autonäyttelyssä pitämäs-

sään puheessa suuren tienrakennusohjelman käynnistämisestä henkilöautoistumisen 

tukemiseksi. Hän sanoi, että kun aikaisemmin kansan elintasoa mitattiin ratakilo-

metrien perusteella, tulevaisuudessa mittana käytetään autoille osoitettujen teiden 

määrää. Hitlerin tienrakennusohjelma käynnistyi jo samana vuonna Frankfurtin 

alueella, ja seuraavana vuonna alkoi Münchenin ja Salzburgin välisen moottoritien 

rakentaminen. Samalla autoistumisen edistäminen sisällytettiin natsien poliittiseen 

ohjelmaan. (Knoflacher 2009, 72, 74) 

Lisäksi Hitler määräsi ensimmäisen moottoritien luokituksen alennettavaksi Au-

tobahn-luokasta maantieksi, jotta hän saattoi ottaa kunnian ensimmäisen moottori-

tien rakentamisesta. Saksassa kuten myös muualla onkin ollut laajasti käsitys, että 

Hitler käynnisti moottoriteiden rakentamisen. Bonnin-Kölnin moottoritie palautet-

tiin Autobahn-luokkaan vasta vuonna 1958. (Keil 2012) 

Yhdysvalloissa alkuvaiheen polku autoille tarkoitettujen väylien rakentamisessa 

poikkesi Euroopasta. Vain autoliikenteelle tarkoitettujen väylien rakentaminen alkoi 

kaupunkimoottoriväylien rakentamisella, ja koko maan kattavan moottoritieverkon 

rakentaminen käynnistyi vasta 1950-luvulla. Syytä tähän voi hakea Yhdysvaltojen 

liittovaltiorakenteesta, jossa liittovaltion tehtävät suhteessa osavaltioiden tehtäviin 

ovat rajattuja ja usein poliittisten kiistojen kohteena, valtion Eurooppaa vähäisem-

mästä roolista myös infrastruktuurin rakentamisessa ja liikennepalvelujen tuottami-

sessa sekä Yhdysvaltojen suurkaupunkien kasvusta ja 1920-luvulla voimakkaasti 

edenneestä, koko yhteiskunnan läpäisevästä henkilöautoistumisesta. Euroopassa 

saavutettiin Yhdysvaltojen 1920-luvun loppupuolen autotiheys (autojen määrä suh-

teessa asukaslukuun) vasta 1960-luvulla (kuva 30). Yhdysvalloissa autoliikenne li-

sääntyi niin nopeasti, että jo ennen 1920-luvun puoliväliä alettiin esittää vaatimuksia 

kaupunkikeskustojen katujen sulkemisesta henkilöautoilta. Samalla vuosikymmenel-

lä syntyivät ensimmäiset henkilöauton käyttöön perustuvat esikaupunkien kauppa-

keskukset. Amerikkalaiset kaupunkisuunnittelijat alkoivat puhua horisontaalisesta 

kaupungista. (Hall 1996, 183 276). 
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Kuva 30.  Autotiheyden (autoa per asukas) kasvu Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa 1900-luvulla 
(Hall 1996, 183). 

Kaupunkimoottoritiet 

Kaupunkimoottoriteiden rakentaminen alkoi New Yorkista. Moottoriteiden histo-

riallisena taustana olivat jo 1800-luvun puolivälistä alkaen useissa kaupungeissa 

rakennetut, maisemallisiin tekijöihin perustuneet ”puistotiet” (parkway). Ensimmäi-

set vain autoille tarkoitetut, erityisiin liittymärajoituksiin perustuvat tiet olivat vuo-

sina 1906–1911 rakennettu Long Island Motor Parkway sekä vuosina 1906–1923 

rakennettu Bronx River Parkway. Niiden tarkoitus oli uusi: ne loivat nopean yhtey-

den esikaupungeista keskustaan ja samalla yhteyden keskustasta kaupungin ulko-

puolisille virkistysalueille. (Hall 1996, 277) 

Moottoriteiden rakentamisen taustalla voidaan nähdä yksi henkilö, Robert  

Moses, jota on kutsuttu New Yorkin päärakentajaksi (master builder). New York 

Times nosti hänet muistokirjoituksessa53 vuonna 1981 henkilöksi, joka vaikutti 

koko New Yorkin osavaltion fyysiseen ympäristöön enemmän kuin kukaan muu 

1900-luvulla. Moseksen kerrotaan sanoneen: ”Ne, jotka osaavat, rakentavat. Ne, 

                                                   

 
53 www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/1218.html; viitattu 29.1.2012. 
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jotka eivät osaa, arvostelevat.” Vaikka hän oli vankkumaton henkilöautoilun kan-

nattaja ja teiden, siltojen ja tunneleiden rakentaja, hänen työnsä tuloksia olivat myös 

yli miljoona hehtaaria virkistysalueita ja sadat leikkipuistot. Teiden rakentaminen 

perustui hänen itsensä ajamaan lakiin, jonka turvin voitiin pakkolunastaa tarvittavat 

maa-alueet. Moseksen työn tuloksena syntyi kaupunkimoottoriteiden verkosto, joka 

teki mahdolliseksi käydä töissä Manhattanilla uusista, kymmenien kilometrien pääs-

sä sijaitsevista esikaupungeista. Moses teki myös yhteiskuntapolitiikkaa mitoittamal-

la eritasoliittymiä niin, että bussit eivät mahtuneet niistä, joten rantojen virkistysalu-

eille pääsi vain valkoinen autoileva keskiluokka. (Hall 1996, 277) 

Moseksen ajatukset – ja hänen työnsä tulokset fyysisessä ympäristössä – innoit-

tivat eräitä kaupunkisuunnittelijoita. Yksi Amerikan aluesuunnitteluyhdistyksen 

(Regional Planning Association of America RPAA) perustajista Benton McKaye kehitti 

ajatuksen ”kaupungittomasta tiestä”, jossa hän sovelsi ns. Radburn-suunnitelmaa 

(ks. luku 7.1.3) päätien varteen sijoittuvien kaupunkien ketjuun. Samalla tavoin kuin 

asuntoalueen umpikadut sijoittuvat suhteessa pääkatuun (ei läpikulkuliikennettä), 

kaupungit liittyisivät päätiehen. Kaupungit eivät siis sijaitsisi sananmukaisesti tien 

varressa, vaan erillään tiestä mutta liikenteellisesti tiehen tukeutuen. Tiet olisivat 

kaksiajorataisia ja liittymät eritasoisia. McKayen ajatteluun kuuluivat kaupungin 

suunnitelmallisuus, joka toteutuisi tiukan kaavoituksen avulla, ja korkeatasoinen 

maisemansuunnittelu (Hall 1996, 278–280). McKayen idea alkoi toteutua nopeasti 

toisen maailmansodan jälkeen ensin Yhdysvalloissa ja myöhemmin Euroopassa, 

kun kaupungit laajenivat tieverkon parantuessa ja henkilöautojen yleistyessä. Toteu-

tuksesta puuttui kuitenkin howardilainen itsenäisten, korkeatasoisesti suunniteltujen 

satelliittikaupunkien ulottuvuus, ja jäljelle jäivät autoriippuvaiset, yksipuolisesti 

asumiseen perustuvat esikaupungit. 

Yhdysvaltain ensimmäinen kaupunkien välinen moottoritie avattiin Pennsyl-

vanian osavaltiossa vasta vuonna 1940. Los Angelesin ensimmäinen kaupunki-

moottoritie avattiin samana vuonna. Se, miten Los Angeles poikkesi muista Yhdys-

valtain suurkaupungeista, ei siis ollut varhainen moottoritierakentaminen, vaan se, 

kuinka moottoritierakentaminen perustui ajatukseen kokonaan uudesta autokau-

pungista. Liikennejärjestelmästä muodostui nopeasti täysin henkilöautoon perustu-

va. Kaupunkirakenteesta muodostui tasainen verkko sen sijaan, että se olisi muo-

dostunut vanhojen kaupunkien tapaan säteittäiseksi. (Hall 1996, 282; Fishman 

1990, 30) 

Ensimmäiset autoliikenteelle tarkoitetut tiet olivat sekä Yhdysvalloissa että Eu-

roopassa tekniseltä standardiltaan vaatimattomia nykyisiin verrattuna. Ne kuitenkin 

loivat uuden tiemaiseman, jota alettiin soveltaa kaikkialla (Hall 1996, 280). Tie-



 

204 OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 

suunnittelu oli luonut myöhemmälle kaupunkien liikennesuunnittelulle henkilöau-

toon perustuvan kehyksen. 

Suomessa vuonna 1921 voimaan tullut tielaki määritteli maanteiden rakentami-

sen valtion tehtäväksi54. Sitä ennen teiden rakentaminen ja kunnossapito oli maan-

omistajan velvollisuus. Vastuun teiden rakentamisesta sai vuonna 1925 perustettu 

Tie- ja vesirakennushallitus, joka jatkoi vuonna 1860 perustetun tie- ja vesiraken-

nusten ylihallituksen toimintaa55. Uudella TVH:lla ei kuitenkaan ollut tehtävään 

liittyvää kokemusta. Asiantuntemuksen kehittämiseksi osallistuttiin kansainvälisten 

järjestöjen toimintaan, joista merkittävimpiä, edelleen toimivia organisaatioita ovat 

Permanent International Association of Road Congresses PIARC ja Pohjoismaiden tietek-

ninen yhdistys, Nordiska Vägtekniska Förbundet NVF. Ulkomaille tehtiin opintomat-

koja, ensin muihin Pohjoismaihin, sitten kauemmaksi Eurooppaan ja viimein 1930-

luvun loppupuolella myös Yhdysvaltioihin (Antila 2003, 2-3). 

Kansalliseen päätieverkkoon haettiin mallia Saksasta, Italiasta ja Yhdysvalloista. 

Piero Puricellin 1910-luvulla esittämät ajatukset moottoriteistä julkaistiin suomeksi 

vuonna 1929. Kansallissosialistien tienrakennusohjelmaan tutustuttiin Münchenin 

tiekongressissa vuonna 1934. Tukensa teiden rakentamiselle antoi Suomen Autoliit-

to, joka perustettiin pari vuotta itsenäistymisen jälkeen. (Mt., 3) 

Koko maan kattavaa päätieverkkoa alettiin hahmotella 1920-luvulla. Autoilua 

edistämään perustetut yhdistykset muodostivat pysyvän tiekomitean, joka teki eh-

dotuksen päätieverkoksi ja sen toteuttamisohjelmaksi lamakauden kynnyksellä 

vuonna 1929. Suunnitelma kaatui lamaan. (Mt., 4) 

Eduskunta nimitti vuonna 1930 Kulkulaitoskomitean ja uuden komitean vuon-

na 1933 suunnittelemaan päätieverkkoa ja sen suhdetta rataverkkoon. Valtiolla ei 

kuitenkaan ollut varoja tieverkon suunnitelmalliseen rakentamiseen, mutta teiden 

rakentaminen käynnistyi lamavuosina hätäaputöinä. Sodan jälkeen teiden rakenta-

minen kiihtyi työttömyystöinä, mutta ensimmäiset valtakunnalliset tieverkkosuunni-

telmat syntyivät vasta vuonna 1954. (Mt. 4-5) 

Henkilöautojen määrä pysyi Suomessa hyvin vähäisenä ennen toista maailman-

sotaa.  Vuonna 1939 henkilöautoja oli noin 29.000 eli kahdeksan autoa tuhatta asu-

kasta kohti56.  Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa autotiheys oli 1930-luvun lopussa 

                                                   

 
54 fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_tieverkon_historia; viitattu 12.2.2012. 

55 fi.wikipedia.org/wiki/Tie-_ja_vesirakennushallitus; viitattu 12.2.2012. 

56 Vuoden 2011 lopussa Manner-Suomessa oli vuoteen 1939 verrattuna satakertainen määrä henkilö-
autoja, 2.960.000, eli noin 550 henkilöautoa 1.000 asukasta kohti. Kun moottoriteiden rakentaminen 
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kolmin, nelinkertainen Suomeen verrattuna. Yhdysvalloissa autot olivat jo ennen 

1920-luvun loppua yleistyneet niin, että yli puolet kotitalouksista omisti henkilöau-

ton. (Antila 2003, 7; Kalanti 2005, 25) 

 

  

Kuva 31.  Rekisterissä olevien autojen lukumäärä 1922–2006 (Lähde: Vuosisata suomalaista 
autoilua. Tilastokeskus. www.stat.fi/tup/suomi90/lokakuu.html; viitattu 7.3.2012). 

Teiden rakentaminen ei siis perustunut ennen toista maailmasotaa autojen mää-

rään vaan olemassa olevien teiden heikkoon kuntoon. Teollistuva ja kaupungistuva 

maa tarvitsi parempia, läpi vuoden liikennöitävissä olevia yhteyksiä. 

Tieverkon ja kaupunkien suhteen kannalta kaikkein oleellisinta oli, että uuden 

autoliikenteelle soveltuvan tieverkon tehtävä oli yhdistää kaupunkeja ja maan eri 

osia. 

Tiet alkoivat kaupungin laidalta siitä, mihin kaupunki loppui. Maantiet olivat 

selvärajaisesti kaupunkien ulkopuolisia väyliä vielä pitkää tämän jälkeenkin, kunnes 

1950-luvulla käynnistynyt tieverkon modernisointi muutti tilanteen. 

Ensimmäinen Suomeen rakennettu moottoritie oli niin kutsuttu Tarvontie, Hel-

singistä Turun suuntaan johtava tie, jota alettiin rakentaa vuonna 1956. Ensimmäi-

nen jakso Helsingin Munkkiniemestä Espoon Gumböleen, suunnilleen nykyiseen 

                                                                                                                                  

 
alkoi 1960-luvulla, henkilöautoja oli noin kymmenesosa nykyisestä määrästä. (Lähde: Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi, tilastot; www.trafi.fi; viitattu 18.4.2014) 
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Kehä III:n liittymään saakka, valmistui vuoden 1962 lopulla57. Vuonna 1960 Suo-

messa oli 20 henkilöautoa 1.000 asukasta kohti (Antila 2003, 7) eli noin joka kym-

menennellä kotitaloudella oli auto. Liikennemäärillä ei moottoritien rakentamista 

siten voinut perustella. Moottoriteiden taustalla – julkilausumattomana perusteena 

– oli henkilöauton keskeinen rooli yhteiskunnan modernisaatiossa (Hankonen 

1994, 279). Modernisoituva yhteiskunta tarvitsi moottoriteitä, vaikka autoliikenne 

alkoi tarvita niitä vasta paljon myöhemmin. Moottoriteiden rakentamisessa Suomi 

seurasi eurooppalaista kehitystä: esimerkiksi Ruotsissa ensimmäinen moottoritie 

avattiin Malmön ja Lundin välille vuonna 195358 ja Britanniassa Prestonin kaupun-

gin ympäri vuonna 1958 (Hall 1996, 283). 

Moottoritierakentamisen kautta maantiet alkoivat tunkeutua kaupunkien sisään. 

7.1.2 Le Corbusier ja Frank Lloyd Wright 

Henkilöauto on muovannut kaupunkia enemmän kuin mikään muu tekninen laite 

viime vuosisadalla: auto on tarjonnut joustavan tavan liikkua, se on muovannut 

kaupungin materiaalista ja sosiaalista rakennetta, ja samalla sen vaikutus kaupunkiin 

on ollut – kaikkein kriittisimpien näkemysten mukaan – tuhoava. Maailmassa val-

mistettiin 1900-luvun aikana yhteensä noin miljardi henkilöautoa. Niistä 700 mil-

joonaa oli vuosituhannen vaihteessa edelleen käytössä. (Esim. Urry 2000, 59; 2004, 

26) 

Vaikka henkilöauto olikin aluksi eräänlainen moottoroitu hevoskärry, rohkeim-

mat visinonäärit näkivät henkilöauton merkityksen ja vaikutukset jo 1900-luvun 

alussa. Teoksessaan Anticipations H.G. Wells (Hallin 1996, 274–275 mukaan) esitti 

vuonna 1901, että linja-autoyhtiöiden oli saatava käyttöönsä kumipyöräajoneuvoille 

soveltuvia väyliä pystyäkseen kilpailemaan rautateiden kanssa. Wells totesi, että 

väylien on oltava hyvin leveitä, ja että vastakkaisiin suuntiin kulkeva liikenne pitäisi 

ilmeisesti erottaa toisistaan, risteävän liikenteen pitäisi kulkea eri tasoissa siltojen tai 

tunnelien kautta. Kun tällaisia teitä saadaan aikaan, voitaisiin kokeilla ajoneuvoja, 

joiden teho ja koko olisi kokonaan muuta kuin senaikaisille hevosrattaiden mitoi-

tukseen perustuville teille mahtuvissa ajoneuvoissa.  

Wells näki myös autojen ja tienrakentamisen vaikutukset yhdyskunta- ja aluera-

kenteeseen: hän ennusti, että koko Englannista muodostuisi kaupunkiseutu, jota 

                                                   

 
57 fi.wikipedia.org/wiki/Valtatie_1#Moottoritien_rakennusvaiheet; viitattu 22.1.2012. 

58 sv.wikipedia.org/wiki/Motorv%C3%A4gar_i_Sverige; viitattu 29.1.2012. 
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sitoisi yhteen rautateiden ja lennättimen lisäksi tiet ja puhelinverkko, putkiposti ja 

muut verkostot. (Hall 1996, 275) 

Henkilöauton käyttöön perustuvan liikennesuunnittelun juuret ovat yhteiset 

modernin kaupungin perusteiden kanssa. Liikennesuunnittelun keskeiset periaatteet 

esitti 1920-luvulla sveitsiläissyntyinen Charles Edouard Jeanneret-Gris, joka tunne-

taan paremmin taiteilijanimellä Le Corbusier. Hänen kaupunkinsa keskeisiä ele-

menttejä oli nopeus. Sen teknologista sovellusta edusti henkilöauto. (Esim.  

Burtenshaw et al. 1991, 30–31) 

Le Corbusier (Knoflacherin 1995, 8 mukaan) esitti, että uudet mekaanisesti ai-

kaansaadut nopeudet ovat saattaneet kaupunkimiljöön epäjärjestykseen, aiheuttaen 

jatkuvia vaaratilanteita ja liikenneruuhkia ja vaarantamalla terveyden. Tästä seurasi 

Le Corbusier’n mukaan se, että kaupungin ja sen lähialueen liikenteen järjestelyperi-

aatteet on uudistettava luokittelemalla liikenneväylät. Tuloksena kaupungin avain-

toimintojen erottamisesta toisistaan ja uudistamisesta keskenään sopusuhtaiseksi 

kokonaisuudeksi olisi suurista liikenneväylistä koostuva rationaalista kokonaisjärjes-

telmää palveleva verkosto. Le Corbusier’n keskeisiin liikenteen jäsentelyn periaat-

teisiin kuului jalankulkijoiden käyttämien reittien erottaminen autoliikenteen väylis-

tä. Suuret liikenneväylät oli tarkoitus eristää vihervyöhykkein. 

Vuonna 1933 järjestetty CIAM:n (Congrès International d'Architecture Moderne) 

Ateenan konferenssi määritteli funktionalistisen – tai Burtenshaw’n (et al. 1991, 

30–31) käsittein teknokraattisen – kaupunkisuunnittelun periaatteet, joista keskeisin 

oli kaupungin neljän perustoiminnon, asumisen, työssäkäynnin, virkistyksen ja liik-

kumisen erottamiseksi erillisiksi, mutta keskenään sopusoinnussa kasvaviksi osiksi 

kaupunkia. Tässäkin Le Corbusier oli keskeisessä asemassa, sillä vasta hän julkaisi 

vuona 1942 Ateenan julistuksen, tosin vahvasti mieleisekseen muokkaamana 95-

kohtaisena ohjelmana (Mumford & Frampton 2002, 155). 

Kaupunkisuunnittelu omaksui nopeasti kaupungin perustoimintojen erottelun. 

Nopea liikkuminen edellytti katu- ja tieverkon jäsentelyä. Näin Le Corbusier esitti 

kaupunkiliikenteen suunnittelun kaikkein keskeisimmät periaatteet, jotka realisoitu-

vat liikennesuunnittelun valtavirraksi 1950- ja 1960-luvulla.  

Le Corbusier luokitteli liikenteen raskaaseen tavaraliikenteeseen, jakeluliikentee-

seen sekä nopeaan liikkumiseen. Näitä varten tarvitaan kolmentyyppisiä teitä, joista 

alimpana, rakennusten alla, olisi raskaalle tavaraliikenteelle tarkoitettu tieverkko. 

Sen kautta voitaisiin hoitaa myös rakennusten huoltoliikenne. Maan tasossa olisi 

varsinainen katuverkko, joka yhdistäisi eri toiminnot keskenään. Maan tason ylä-

puolella olisivat betonisilloille rakennettu kaupungin pohjoisetelä- ja itälänsisuun-

nassa läpäisevät moottoritiet. Sillat olisivat 100–150 metriä leveitä, ja liittymiä 
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maantasolta olisi alle kilometrin välein. Näin ”näille pääteille voisi liittyä mistä ta-

hansa, ja kaupungin halki tai esikaupunkeihin voitaisiin ajaa suurilla nopeuksilla 

ilman risteävää liikennettä”. (Le Corbusier 2007, 325–326; alkuper. 1929) 

Nopeus oli Le Corbusier’n liikenneajattelun ytimessä. Sen vuoksi katujen mää-

rää piti vähentää, jotta risteysten määrä vähenisi. Le Corbusier määritteli jopa katu-

jen välisen etäisyyden, modernin liikennesuunnittelun käsittein liittymävälin, jonka 

hän perusti bussipysäkkien välisiin etäisyyksiin ja sen puolestaan sopiviin kävely-

etäisyyksiin. Auto oli Le Corbusier’lle ainoa hyväksyttävä liikenneväline kaupungin 

pintaliikenteessä. ”Raitiotiellä ei ole minkäänlaista olemassaolon oikeutusta kau-

pungin keskustassa.” Raideliikenne oli sijoitettu maan alle moottoriteiden kohdalle 

sekin hierarkkisesti järjestettynä. Ylimmissä kahdessa kerroksessa, kaksi ja kolme 

kerrosta maan alla, olisivat esikaupunkeihin johtavat linjat, niiden alla, neljä kerrosta 

maan alla, neljään ilmansuuntaan ympäröiville alueille kulkevat junat. Niiden kaikki-

en yhteisenä pisteenä olisi kaupungin keskustassa sijaitseva asema.  (Le Corbusier 

2007, 326; alkuper. 1929) 

Joutsiniemi (2010, 66–67) liittää autoliikenteen väylien hierarkian Christallerin 

keskuspaikkateoriaan ja sen taustana yleisesti urbaanien systeemien hierarkkisuu-

teen. Joutsiniemen mukaan väylähierarkia moottoriteistä asuntokatuun edustaa 

tyypillisimmin kaupungeissa ilmeneviä hierarkkisia rakenteita. Hän toteaa, että eri 

maissa on käytössä kymmenittäin erilaisia väyläluokitteluja. Joutsiniemi on oikeassa 

liikennesuunnittelussa rutiininomaisesti sovelletun väylähierarkian keskeisestä ase-

masta – edustaahan kaupungin tieverkko tämän hierarkian ylintä osaa. Toisaalta 

kun hän ihmettelee, miksi liikennesuunnittelijat katsoivat tarpeelliseksi soveltaa 

väylähierarkiaa ”erittäin aggressiivisesti”, hän ei ota huomioon kuvaamiani moder-

nistiseen kaupunkisuunnitteluun kytkeytyviä liikennesuunnittelun juuria. Le Cor-

busier samoin kuin Frank Lloyd Wright esittivät näkemyksensä autoliikenteen tie-

verkosta ennen Christallerin vuonna 1933 julkaistua keskuspaikkateoriaa. Christal-

lerin esittämä keskusten hierarkia kuitenkin sopi tähän keskeisten modernististen 

kaupunkisuunnittelijoiden luomaan tulevaisuuskuvaan. 

Le Corbusier’n kaupunkimalli toteutui Suomessa puhtaimmin – tosin pienessä 

mittakaavassa – 1960- ja 1970-luvulla suunnitellussa Helsingin Itä-Pasilassa, mutta 

sielläkin on vuosikymmenten kuluessa luovuttu jalankulkuliikenteen erottelusta 

autoliikenteestä ja ”päästetty” jalankulkijat liikkumaan myös maan tasossa oleville 

kaduille rakennetuille jalkakäytäville ja suojateille. Puhdasoppinen katuverkon ja  

-tilan jäsentely murtui vähitellen käyttäjien paineessa perinteisemmän katutilan tiel-

tä. 
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Frank Lloyd Wright oli esittänyt 1930-luvun alussa henkilöautoon perustuvan 

esikaupunkimallinsa Broadacre City, jota hän oli kehittänyt jo 1920-luvun puolivälistä 

alkaen. Wrightin kaupunki muodostui väljästä "kaupunkimaisesta haja-asutuksesta", 

joka ulottuisi kymmenien neliökilometrien alueelle. Kaupunkilaiset asuisivat suurilla 

tonteilla, liikkuminen tapahtuisi henkilöautoilla, ja moottoriteiden risteyksissä olisi 

suuria kauppakeskuksia. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 42–44; Hall 1996, 285)  

Wrightin (2007, 335; alkuper. 1935) suhde autoihin ja raideliikenteeseen oli hy-

vin samankaltainen kuin Le Corbusier’n.  

Jokaisella Broadacren asukkaalla on oma auto. Monikaistaiset valtatiet tekevät matkus-
tamisesta turvallista ja nautittavaa. Tasoristeyksiä tai vasemmalle kääntymisiä ei ole 
lainkaan. … Teiden varsilla ei ole ojia eikä reunakiviä. Jalankulkijan suojaamiseksi 
tiessä on reunus, jota auto ei voi ylittää vahingoittumatta.  

Pääteillä oli 12 kaistaa. Alemmalla tasolla oli erikseen väylät kuorma-autoja var-

ten. Pääteiden yhteydessä voisi liikkua yli 300 kilometrin tuntinopeudella monorail, 

jollaisen Wright totesi olevan jo olemassa Saksassa. Muuta kiskoliikennettä Broadacre 

Cityssä ei olisi. 

Kaupunkitutkimuksen historiassa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, edustaako 

Wrightin ihanne aikanaan uutta urbaania ajattelua vai oliko se lähtökohdiltaan an-

tiurbaani. Toisen näkemyksen mukaan Wrightille kaupunki oli vankila ja kaupungin 

asukkaat orjia. Henkilöauto sen edellyttäminen väylineen oli se teknologinen järjes-

telmä, joka vapauttaisi ihmisen (Marshall 2000, 96; Burtenshaw et al. 1991, 38). 

Wright (2007, 336; alkuper. 1935) itse totesi, että vanhoilla menestyksen ideaaleilla 

ei ole enää mitään mahdollisuutta, vaan uudet ihmisen parhaiten toimivat mallit 

saisivat mahdollisuuden kehittyä luonnollisesti. Ylikansoitetut ultrakapitalistiset 

kaupungit häviäisivät todennäköisesti kolmessa tai neljässä sukupolvessa. Toisen 

näkemyksen mukaan Wright oli verkostokaupunkiajattelun edelläkävijä, ja tässä 

mielessä hänen lähestymistapansa oli nimenomaan urbaani (Dupuy 2008, 248–250). 

Näistä tulkintaeroista riippumatta kummallakin näkemyksellä oli keskeinen merki-

tys myöhemmän liikennesuunnittelun kannalta. 

Sen enempää Le Corbusier’n kuin Wrightinkään utopioiden ei voi katsoa edus-

taneen modernia liikennesuunnittelua siinä mielessä, että liikennejärjestelmä olisi 

perustunut jonkinlaiseen analyyttiseen prosessiin suunnittelua edeltävine tutkimuk-

sineen ja ongelmanmäärittelyihin sekä suunnitelman perustana olevine tavoittei-

neen. Kummallakin oli selkeä näkemys siitä, että henkilöauto olisi tulevaisuuden 

liikenneväline, johon kaupungin rakenne perustuisi. Vaikka Le Corbusier’n ja 

Wrightin visiot kaupungista olivat hyvin erilaisia, heidän käsityksensä tavoiteltavasta 

liikennejärjestelmästä oli hyvin samankaltainen. He uskoivat uuden teknologian 

vapauttavaan voimaan. Wright oli tässä mielessä yhtä paljon modernisti kuin Le 
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Corbusier: ”Ei vain ajatus vaan myös puhe ja itse ihminen on liikkuva: sähke, puhe-

lin, kulkuvälineet, radio. Pian myös televisio ja turvallinen lentäminen” (Wright 

Hallin 1996, 288 mukaan). 

Kummankin skeemassa oli kyse ennen kaikkea näkemyksestä modernista kau-

pungista, johon uusi ja voimakkaasti laajeneva liikkumisen teknologia, henkilöauto, 

sopisi tarjoamaan nopean ja tehokkaan keinon liikkumiseen joko keskustahakuisesti 

tiukan hierarkkisessa järjestelmässä (Le Corbusier) tai keskuksettomassa kaupungis-

sa (Wright). Le Corbusier toi liikennesuunnitteluun tie- ja katuverkon hierarkkisen 

jäsentelyn ja kaupunkimoottoritiet, Wright puolestaan kaupungin reuna-alueiden 

moottoritieverkon. 

Jos Le Corbusier’n visio toteutui vain harvoissa paikoissa puhdasoppisesti mutta 

sitäkin useammin pienemmässä mittakaavassa modernistisessa kaupunkirakentami-

sessa, Wrightin Broadacre City toteutui ”kaikkialla” esikaupunkirakentamisessa – 

tosin trivialisoituneessa muodossa. Muschamp (Hallin 1996, 290 mukaan) kirjoitti 

vuonna 1983 Wrightistä:  

Eikö seikkailijan piirre Wrightissä halunnutkin mylviä naurusta ajatellessaan, kuinka 
kaikkien aikojen suurin arkkitehti oli tehnyt mahdolliseksi Amerikan luonnollisen 
paratiisin muuttamisen rannikolta rannikolle Holiday Innien, Tastee-Freeze -
myymälöiden, autojen hautausmaiden, mainostaulujen, smogin ja toinen toistaan 
toistavien asuintalojen asfalttimantereeksi. 

7.1.3 Radburn 

Kaupunkien liikennesuunnittelulle luotiin hieman ennen CIAM:n Ateenan konfe-

renssia ja Wrightin suunnitelmaa myös toisenlaisia lähtökohtia – niissäkin henkilö-

auto keskiössä, mutta eri tavalla. Clarence Stein ja Henry Wright esittivät vuonna 

1928 Yhdysvalloissa New Yorkin lähistöllä New Jerseyn osavaltiossa sijaitsevan 

huvilakaupunki Radburnin suunnitelman (kuva 32). Suunnitelman kantavana aja-

tuksena oli – Aristoteleen suositukseen perustuen – rakentaa sellainen kaupunki, 

joka tarjoaa asukkailleen turvallisuutta ja onnellisuutta. Tarkoituksena oli rakentaa 

kaupunki, jossa talot, kadut, kävelytiet, puutarhat ja puistot on suunniteltu niin, että 

oli mahdollista elää ”auton kanssa” – tai ”autosta huolimatta”. Suunnitelma oli 

amerikkalainen sovellus brittiläisestä puutarhakaupungista sen ideologisine lähtö-

kohtineen. (Hagson 2004, 83–85) 
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Kuva 32.  Radburnin kaupungin suunnitelma (Hagson 2004, 86; alkuper. Stein 1951). 

Suunnitelman innovaatio oli suurkortteleiden integrointi siten, että liikenne-

väylät palvelivat erikoistuneita tarpeita (so. asuntokadut umpikatuina, kokoojaka-

dut, pääväylät, kävelytiet), puistoalueet muodostivat alueen selkärangan ja talot 

avautuivat kahteen suuntaan (kadulle ja puistoon). Ensimmäisen kerran jalankulku 

oli eroteltu kokonaan autoliikenteestä. Erillisinä elementteinä suunnittelijat tunnis-

tivat niiden varhaiset edeltäjät – suunnitelman uutuusarvo oli näiden elementtien 

uudenlaisessa yhdistämisessä. Suurkorttelit, joiden sisällä oli viheralue, esiintyivät jo 

1600-luvun New Yorkissa, silloisessa Uudessa Amsterdamissa. Umpikatuja oli ra-

kennettu aikaisemmin Hampstead Gardenissa Lontoossa, eri liikennemuotojen 

erottelu oli toteutettu New Yorkin Keskuspuistossa, vain autoliikennettä palvelevia 

valtateitä oli rakennettu Yhdysvalloissa ja Frank Lloyd Wright oli suunnitellut ”ym-

pärikäännetyn” talon 1900-luvun alussa. (Hagson 2004, 84–85) 
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Radburnin katuverkko oli tiukan hierarkkinen. Huoltokadut johtivat rakennus-

ten luo, kokoojakadut suurkortteleihin, pääkadut muihin osiin kaupunkia ja moot-

toritiet muihin kaupunkeihin. Jalankulku oli erotettu autoliikenteestä, ja risteämiset 

olivat eritasoisia. Juuri tämä oli se keskeinen laajasti toteutunut asuntoalueiden 

suunnitteluperiaate, jota Jacobs kritisoi voimakkaasti kaupungin tuhoamisesta (ks. 

luku 5.2). (Hagson 2004, 84–85) 

Wrightin esikaupunkimalli yhdessä funktionalistisen kaupunkisuunnittelun peri-

aatteiden kanssa sekä Radburnin suunnitelma ovat muodostaneet 1930-luvulta al-

kaen modernin kaupunkisuunnittelun ja sen osana keskeisiltä osin myös liikenne-

suunnittelun edelleen vallalla olevat perusteet. 

Eurooppalaisen yhteiskunnan hitaampi materiaalinen kehitys viivästytti Yhdys-

valloissa jo 1920-luvulla alkaneen kaupunkirakenteen wrightiläisen murroksen – 

henkilöautoesikaupunkien – tuloa 1950-luvulle, Suomessa aina 1960-luvulle. Henki-

löauto oli yleistynyt Yhdysvalloissa voimakkaasti 1920-luvun aikana, mutta 1930-

luvun alun lamakausi pysäytti kehityksen. Yhdysvalloissa oli 1920-luvun lopussa jo 

neljällä viidesosalla kotitalouksista auto; henkilöautoja oli yksi viittä henkilöä kohti, 

kun samaan aikaan esimerkiksi Englannissa ja Ranskassa oli yksi auto noin 40 hen-

kilöä kohtia. Koko maailman autotuotannosta oli 1920-luvun loppupuolella 85 

prosenttia Yhdysvalloissa. (Digital History 2006; Hall 1996, 275)  

Jo autoistumisen varhaisemmissa vaiheissa saatettiin havaita, että henkilöautoja 

on vähemmän siellä, missä niille on vähemmän tarvetta ja missä niiden tuottama 

hyöty on vähäisempi: vielä 1930-luvulla alle puolet New Yorkin asukkaista asui 

autoistuneissa ruokakunnissa (Hall 1996, 291) 

Edes 1950-luvun alkupuolella sodanjälkeisessä tilanteessa ei usko laajaan autois-

tumiseen ollut vielä Euroopassa itsestäänselvyys. Esimerkiksi Länsi-Saksassa arvioi-

tiin vuonna 1954, että autotiheys ei nousisi pitkälläkään aikavälillä korkeammaksi 

kuin 62 henkilöautoa 1000 asukasta kohti. Tosiasiassa tämä autotiheys ylitettiin 

kolme vuotta myöhemmin. (Knoflacher 2009, 80) 

Suomessa saavutettiin Yhdysvaltojen vuoden 1927 ajoneuvotiheys vasta 1970-

luvun lopulla (Kalanti 2005, 25). 

Radburnin suunnitelman periaatteet välittyivät eurooppalaiseen liikenne- ja kau-

punkisuunnitteluun Ison-Britannian kautta. Radburn konkretisoitui Euroopassa 

asuntoalueiden suunnittelun mallina 1960-luvuilla osana kaupunkisuunnittelun mo-

dernismia. Periaatteet esiteltiin ja niitä hyödynnettiin suoraan Ison-Britannian lii-

kenneministeriön asettaman työryhmän raportissa Traffic in Towns, ns. Buchananin 

raportissa vuodelta 1963. Se määritteli ne keskeiset periaatteet, jotka edelleenkin 

ohjaavat kaupunkien liikennesuunnittelua. 
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Radburnin suunnitelmassa esitetyt periaatteet siirtyivät jotakuinkin sellaisenaan 

esimerkiksi ruotsalaiseen, Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa laadittuun suun-

nitteluohjeeseen SCAFT 1968 (Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen för Forskning om 

Trafiksäkerhet), jota alettiin soveltaa edelleen sellaisenaan myös Suomessa. SCAFT 

myös tunnusti Radburnin suunnitelman yhdeksi esikuvakseen. (Hagson 2004, 83–

91) 

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän kannalta katuverkon hierarkkisuuden 

merkitys on siinä, että se johtaa loogisesti myös hierarkian ylimmän asteen väylien, 

nopealle autoliikenteelle tarkoitettujen kaupunkiseutujen sisäisten moottoriväylien 

rakentamiseen. 

7.2 Liikennesuunnittelun eriytyminen kaupunkisuunnittelusta 

7.2.1 Rationalistisen suunnittelun amerikkalaiset juuret 

Hankonen on kuvannut väitöskirjassaan Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta (1994) 

varsin perusteellisesti liikennesuunnittelun tuloa Suomeen ja liikenneinsinöörien 

ammattikunnan syntyä osana suunnittelujärjestelmän kehitystä ja yhteiskunnan 

modernisaatiota. Nykyisen, 2010-luvulla edelleen vallitsevan suuntauksen mukaiset 

liikennesuunnittelun juuret ovat Reino Ajon vuonna 1944 julkaistussa väitöskirjassa 

Tampereen liikennealue. Liikennesuunnittelun tulevan asemoitumisen ja painotusten 

kannalta oleellista siinä oli Ajon pyrkimys osoittaa liikenteen taloudellinen merkitys 

(Hankonen 1994, 281). Otto-Iivari Meurman julkaisi teoksen Asemakaavaoppi 

hieman myöhemmin, vuonna 1947. Siinä Meurman totesi, että insinööreillä on 

liikenneteknikkoina erityistehtävä ”asemakaavasuunnittelun vastaavassa yksityis-

kohdassa” (mt., 281). Siis yksityiskohdassa, ei suunnittelua määrittelevän ja ohjaa-

vana tekijänä. Asemakaavaoppi antoi Hankosen (mt., 281) mukaan täsmälliset oh-

jeet kadunsuunnittelun ohella satamien, rautateiden, linja-autoliikenteen ja lento-

kenttien asemakaavallisesta suunnittelusta. Yleiskaavoitusta ei tuolloin vielä tunnet-

tu sen nykyisessä merkityksessä, vaikka esimerkiksi Alvar Aallon Kokemäenjoen 

aluesuunnitelma oli laadittu vuonna 1940. 

Liikennesuunnittelun synty ja kehittyminen yhdyskuntasuunnitteluun keskeisesti 

vaikuttaneena erikoistuneena ammattikuntana tuli ennakoiduksi ja kuvatuksi ensin 

Ajon vuonna 1951 Kunnallistekniikka-lehdessä julkaistussa artikkelissa Tarvittaisiin-
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ko Suomessa liikenneinsinöörejä? ja kaksi vuotta myöhemmin Urpo M. Hilskan Suomen 

tieyhdistyksen valtakunnallisilla Tiepäivillä pitämässä esitelmässä. 

Ajo (Hankosen 1994, 281–282 mukaan) esitti artikkelissaan – loogisena jatkona 

tutkimukselle Tampereen liikennealueesta – ajoteistä, ajoneuvoista ja kuljettajista 

koostuvan ”liikennekoneiston” keskeisen merkityksen vaihdantataloudessa. Näin 

puhumalla ”liikennekoneistosta” Ajo samalla määritteli ensimmäisen kerran myö-

hemmän suunnittelun kannalta keskeisen käsitteen, liikennejärjestelmän. Ajo totesi, 

että Yhdysvalloissa syntynyt uusi liikenneinsinöörien toimiala pyrki liikennekoneis-

ton mahdollisimman suureen tuottavuuteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Näin 

hän asemoi – varmasti huomaamattaan ja tulevaisuutta ennakoimatta – liikenne-

suunnittelussa dominoivaksi suunnittelun tulokulmaksi muodostuneen liikenneta-

louden. 

Ajo (mt., 282–283) esitti edelleen, että teknillistieteellisen koulutuksen saaneita ja 

myös taloustieteestä perillä olevia liikenneinsinöörejä tarvittiin luomaan liikenneky-

symyksiä koskeva objektiivinen tietoaineisto kaavoituksen pohjaksi. Ajon mukaan 

”parhaat amerikkalaisten kaupunkien ns. yleiskaavat on laadittu miltei yksinomai-

sesti juuri liikenneinsinöörien tarpeisiin kerätyn ja heidän käsittelemänsä aineiston 

perusteella”. Se, miten Ajo perusteli väitettään, on jäänyt epäselväksi. Ajattelun 

insinöörilähtöinen vire ei sen sijaan ollut epäselvä. Ajo joka tapauksessa piti liiken-

neinsinöörejä kaupunkien suunnittelussa välttämättä tarvittavana uutena ammatti-

kuntana, joka olisi ”onnellisesti täydentämässä taiteen ja insinööritaidon edustajien 

vanhastaan tuttua joukkoa”. 

Työturvallisuuden asiantuntija Hilska (mt., 283) puolestaan näki uuden tekniikan 

alan, liikennetekniikan, merkitsevän keskittymistä teiden geometriseen suunnitte-

luun liittyviin kysymyksiin, kun taas teiden rakentamiseen liittyvät asiat jäisivät tien-

rakennusinsinöörien ratkaistavaksi. Hilskan mukaan liikenneinsinööri on lähinnä 

”kiinnostunut siitä, millaisia ovat valmiit tiet ja millaisia niiden tulisi olla, ja lisäksi 

siitä, miten liikenne sujuu. Hän kiinnittää erikoista huomiota tien lisäksi myös tiellä 

liikkuviin ajoneuvoihin ja ihmisiin, ts. kaikkiin niihin kolmeen tekijään, jotka yhdes-

sä muodostavat käsitteen liikenne.” Näin Hilska asemoi liikennesuunnittelun juuri 

siten kuin liikennesuunnittelun opetus toteutui 1960-luvulla. Liikenneinsinöörit 

koulutettiin osana rakennusinsinöörien koulutusta lähtökohtinaan autoliikenne ja 

tiensuunnittelu. 

On huomion arvoista, että alan yksi keskeinen manuaali ja oppikirja on ollut lii-

kennetekniikan opetuksen alusta alkaen 1960-luvulta lähtien amerikkalainen High-

way Capacity Manual (HCM), jonka viides painos ilmestyi vuonna 2010. HCM tutkii 

autoliikenteen virtoja ja analysoi nimensä mukaisesti teiden mitoitusta sekä määrit-
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telee suunnitteluperusteet kaistamäärille, liittymien mitoituksille, moottoritien liit-

tymä- ja erkanemiskaistojen pituudelle jne. Kyse on siis liikenteen traffic-

painotuksesta, ajoneuvojen mahdollisimman sujuvasta liikkumisesta liikenneväyläl-

lä, mihin liittyy myös edellä kuvaamani Ajon näkökulma kaavoitukseen liikennetek-

nisistä lähtökohdista. 

Suhteessa kaavoitukseen liikennesuunnittelu alkoi nousunsa omaksi erikoisalu-

eekseen myös 1950-luvulla. Myöhemmin yhdyskuntasuunnittelun professorina 

toiminut Jere Maula (Schulmanin 1990, 47 mukaan) jaksotti lisensiaatintutkielmas-

saan yleiskaavoituksen kolmeen sukupolveen, joista ensimmäinen syntyi 1940-

luvulla ja 1950-luvun alussa, toinen pääasiassa 1950-luvulla ja kolmas 1960-luvulla. 

Maulan mukaan toista sukupolvea luonnehti liikennesuunnittelun aseman korostu-

minen ja irtautuminen pääsuunnitelmasta erilliseksi kokonaisuudeksi. Myös asema-

kaavoituksessa liikenteen ja liikenneverkon asema alkoi nousta näkyväksi osaksi 

suunnittelua. Hankonen (1994, 283–284) pitää yhtenä keskeisenä henkilönä liiken-

nekysymyksiin erikoistunutta, muun muassa Turun ja Lahden asemakaava-

arkkitehtina toiminutta arkkitehti Olavi Laisaarta, jonka mukaan katuja tarvittiin 

niin paljon, että liikenne sujuu kitkattomasti ja pysäköintipaikkoja on aina riittävästi 

tarjolla. Laisaaren näkökulma oli vahvasti sidoksissa autoliikenteen hyödyllisyyden 

taloudellisiin perusteisiin: hän totesi, että laajan katuverkon ”hinta ei merkitse juuri 

mitään hyvän palvelukyvyn tuottaman tulon rinnalla”. Tämä on ollut myös paljon 

myöhemmän, 1990-luvulla kehitetyn liikenneväylähankkeiden yhteiskuntataloudelli-

sen tehokkuuden arvioinnin perusta: ”hyvän palvelukyvyn” tuottama ”tulo” suh-

teessa väylän rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin. 

Kaupunkisuunnittelun modernismiin liittyi myös vahva usko teknologian kehi-

tykseen ja sen tuomiin uusiin liikkumisen mahdollisuuksiin. Väitöskirjassaan Teho-

kas kaupunki – The smooth-running town vuodelta 1962 Laisaari esitti muun muassa, 

että asumalähiöihin tulisi varata alueet pieniä lentokenttiä ja konesuojia varten len-

toliikenteen nopean kehittymisen varalta. (Hankonen 1994, 284) 

Maula (1970, Schulmanin 1990, 47–48 mukaan) on kuvannut samaan aikaan ta-

pahtunutta kaupunkisuunnittelun käytäntöjen muutosta. Rationaalinen asiantuntija-

valtainen suunnittelu alkoi vahvistua, ja siitä muodostui vähitellen suunnittelun 

valtavirta. Suunnittelun perustana olivat luonnontieteet. Suomessakin 1960-luvun 

aikana syntynyt liikennesuunnittelijoiden ammattikunta asettui luontevasti tähän 

kehykseen sitä vahvistaen rationalistisena, teknisenä tieteenä luonnontieteisiin pe-

rustuvana toimintana. 

Liikennesuunnittelun ja siihen tukeutuvan laajemman liikennepolitiikan tarkoi-

tuksena oli sovittaa kasvava henkilöautoliikenne kaupunkiin. Ennen 1970-lukua ei 
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edes pyritty pohtimaan autoistumisen ja henkilöauton laajenevan käytön yhteiskun-

nallista rationaliteettia (esim. Sachs 2003, 208). Tähän kehitykseen liittyi suunnitte-

lun urbanistisen ulottuvuuden ja yhteiskuntareformeihin tähtäävän sosiaalisen paa-

toksen häviäminen. Maula (Schulmanin 1990, 48 mukaan) kuvailee osuvasti, että 

suunnittelijoista koulutettiin arvovapaita teknikoita, jotka osasivat koota aineistoja 

ja analysoida ongelmien taustoja kuvaavia tosiasioita, mutta poliittisiin kysymyksiin 

heidän ei pitänyt ottaa kantaa. Kaupungista tuli projekti. Suunnittelussa oli kysymys 

sen toteuttamisen ohjelmoinnista. 

Liikennesuunnittelun esimerkit tuolta ajalta ovat paljastavia. Insinööritoimisto 

Pentti Polvinen laati vuonna 1968 Jyväskylään kaupunkiseudun liikennesuunnitel-

man, jonka perustana oli rajoittamaton henkilöauton käyttö (kuva 33). Suunnittelu-

ratkaisut mitoitettiin siten, että vuonna 1990 tehtäisiin ruuhkatunnin kaikista mat-

koista henkilöautolla kolme neljäsosaa, kun Jyväskylän reaalimaailmassa 1960-

luvulla tuo osuus oli alle viidesosa. Tuloksena oli vastaava kaupunkia halkova 

moottoritieverkko kuin samaan aikaan laaditussa Helsingin liikennesuunnitelmassa. 

Suunnitelma ei toteutunut. 

 

 

Kuva 33.  Jyväskylä: Polvisen liikennesuunnitelman ja vuoden 1968 yleiskaavan mukainen 
suositusverkko vuoteen 1990 mennessä (Somerpalo 2013, 6). 
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Se, että Jyväskylän läpäisee nykyisin usea käytännössä moottoritietasoinen väylä, 

on tulos pitkästä ja monipolvisesta suunnitteluhistoriasta, jossa kuvan 33 suunni-

telma on vain yksi välivaihe. Näiden väylien aihiot ovat nähtävissä 1960-luvun 

suunnitelmissa. 

Hieman tuoreemmassa kirjallisuudessa (Mäenpää et al. 2000, 9) 1960- ja 1970-

luvun kaupunkisuunnittelua on kuvattu paitsi rationalistisena, loogis-empiirisenä ja 

kokonaisvaltaisena, myös vasemmistolaisena. Tässä suhteessa Maulan varhaisempi 

näkemys ”yhteiskunnallisen paatoksen” häviämisestä näyttäisi olevan ristiriidassa 

tämän käsityksen kanssa. Liikennesuunnittelun nousun ja asemoitumisen kannalta 

oleellisena voi kuitenkin pitää yhteistä näkemystä suunnittelun rationalistisuudesta 

ja kokonaisvaltaisuudesta. 

Anders Hagson, nykyisin Chalmersin teknillisen korkeakoulun professori vas-

tuualueenaan kaupunkirakentaminen, on tutkinut väitöskirjassaan kaupunkien lii-

kennesuunnittelun rationaalisuutta ruotsalaisesta näkökulmasta lähinnä asuntoalu-

eiden suunnitteluun liittyen. Hagson (2004, 268) arvioi, että suunnittelu ei ole tuot-

tanut toivottua lopputulosta huolimatta poliittisesta tahdosta ja markkinoilla esiin-

tyvästä kysynnästä. Toivottu lopputulos on elävä kaupunki, mutta se ”loistaa pois-

saolollaan”. Hagsonin mukaan kaupunkia suunnitellaan ja rakennetaan visuaalisesti 

kaupunkimaisesti, mutta ei toiminnallisesti. Hän siteeraa Joel Garreaun (1991, 25) 

toteamusta, jonka mukaan yhtäkään vanhan kaupunkikeskustan mukaista kaupun-

kia ei ole rakennettu tyhjästä viimeisten 75 viiden vuoden aikana – nyt siis jo lähes 

sadan viimeisen vuoden aikana. Vaikka Ruotsissa, kuten Suomessakin, suuri osa 

rakennuskannasta ja kaupunkirakenteesta on nuorta ja suunniteltu hyvään pyrkivien 

normien ja suunnitteluohjeiden aikakaudella, liikenteen aiheuttamat ongelmat ovat 

vain lisääntyneet. Syynä Hagson ei pidä sitä, että suunnitteluperiaatteiden toteutuk-

sessa olisi epäonnistuttu. Hän näkee syyksi modernistisen kaupunkisuunnittelun 

traditioon perustuvat virheelliset suunnitteluperiaatteet toimintojen erotteluineen ja 

hierarkkisine tie- ja katuverkkoineen. 

Ruotsissa ongelma tunnistettiin kuitenkin jo 1990-luvulla. Hallitus ja valtiopäivät 

antoivat vuonna 1997 Asuntovirastolle (Boverket) ja Tievirastolle (Vägverket) sekä 

Ympäristönsuojeluvirastolle (Naturvårdsverket), eräille lääninhallituksille ja Ruotsin 

kuntaliitolle tehtäväksi selvittää, miten liikennesuunnittelua ja asuntoalueiden suun-

nittelua koskevaa ohjeistusta tulisi muuttaa. Selvityksen tuloksena todettiin, että 

ensisijaisesti ei tarvita muutoksia ohjeistukseen vaan laajempaa näkemystä suunnit-

teluun, enemmän osaamista, käyttökelpoisia suunnittelumenetelmiä ja eri hallin-

nonalojen parempaa yhteistyötä. Tämän jälkeen Ruotsin Asuntovirasto tuotti jul-

kaisun Stadsplanera – istället för att trafikplanera och bebyggelseplanera (2002), joka pyrki 
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vastaamaan tarpeeseen laajentaa suunnittelunäkemystä ja myös parantaa osaamista. 

(Hagson 2004, 276–277) 

Asuntoviraston julkaisu oli suunnattu kunnallispoliitikoille, kaupunkisuunnitteli-

joille, ympäristöasiantuntijoille ja liikennesuunnittelijoille. Siinä painotettiin liiken-

teen, rakennetun ympäristön ja ihmisten jokapäiväisen elämän välisiä yhteyksiä ja 

sitä, että suunnittelulla on merkitystä jokapäiväisen elämän kannalta. Julkaisu pai-

notti myös sitä, että ihmisten jokapäiväinen elämä ei jakaudu suunnittelun eri osa-

alueiden mukaisiin sektoreihin. Vaikka suunnittelua tekevät eri alojen asiantuntijat, 

suunnittelun ei silti pitäisi olla sektoroitunutta. ”Olemme vakavissamme, että kau-

pungeissamme ei pitäisi tapahtua liikennesuunnittelua ja asuntoalueiden suunnitte-

lua, vaan niiden tilalla pitäisi olla kaupunkisuunnittelua59.” (Boverket 2002, 3) 

Ruotsin Tievirasto (nykyinen Liikennevirasto, Trafikverket) laati puolestaan yh-

dessä Ruotsin kuntaliiton kanssa käsikirjan Trafik för en attraktiv stad TRAST 

(Svenska Kommuner och Landsting et al. 2007). Sen tarkoitus on opastaa kuntien 

poliitikkoja ja suunnittelijoita sopivien suunnitteluprosessien ja -menetelmien valin-

nassa erilaisten laatuominaisuuksien arvottamiseksi ja painottamiseksi. TRAST 

argumentoi, aivan kuten aikaisemmatkin ruotsalaiset suunnitteluohjeet, että yhdys-

kuntarakenne on tärkein tekijä, kun pyritään kestävään (toisin sanoen mahdolli-

simman vähän haittoja aiheuttavaan) liikkumiseen. Yhdyskuntarakenteen ja liiken-

nejärjestelmän erilaisten toivottujen ominaisuuksien perusteella Hagson (2004, 

277–279) tulee kuitenkin siihen johtopäätökseen, että lopputuloksena on kaksi toi-

silleen vastakkaista kaupunkisuunnittelun periaatetta: 

1. Houkuttelevaa ja kestävää kaupunkia luonnehtivat suurehko asukastiheys, 
toimintojen sekoittuminen sekä kadut ja torit. Perusteluna on se, että näin 
saavutettavuus jalan, polkupyörällä ja joukkoliikenteellä on hyvä ja kaupunki 
on kaunis ja viihtyisä. 

2. Houkuttelevaa ja kestävää kaupunkia edistävät samat suunnitteluperiaatteet, 
jotka modernistit kehittivät 1920-luvulla, ja joista muodostui kaupunkisuun-
nittelun paradigma SCAFTin ohjeistuksessa vuonna 1968 (kaupungin perus-
toimintojen sijoittelu ja erottelu (lokalisering, separering, differentiering), selkeys, 
yksinkertaisuus ja yhtenäisyys. 

Hagson pitää syynä tilanteeseen siis suunnittelun paradigmakriisiä. Suunnittelun 

sanotaan pyrkivän sellaisiin kaupungin ominaisuuksiin, jotka ovat ristiriidassa suun-

nitteluohjeiden sisältämien periaatteiden ja ratkaisujen kanssa. Suunnittelun julki-

lausuttujen tavoitteiden mukainen paradigma ei vastaa suunnittelun todellisuudessa 

ilmenevää paradigmaa. 

                                                   

 
59 Kaupunkisuunnittelulla viitataan tässä strategiseen planning-suunnitteluun. 
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Liikennesuunnittelun kehysten kannalta paradigmojen ristiriitaisuutta voi kuvata 

siten, että liikennesuunnittelu on ”pukenut ylleen” julkilausutuissa tavoitteissaan eri 

kehyksen kuin missä kehikossa se todellisuudessa toimii. 

Ruotsissa on jatkettu kaupunkisuunnitteluun liittyvien kysymysten käsittelyä hal-

linnon ylätasolla myös 2010-luvulla. Ruotsin hallitus antoi vuonna 2011 Asuntovi-

rastolle tehtäväksi laatia vision Ruotsille vuodeksi 2025 sekä koota yhteen suunnit-

teluun liittyvät tavoitteet, suunnitelmat ja ohjelmat. Fyysiseen ympäristöön liittyviä 

kysymyksiä käsittelevä Vision för Sverige 2025 (Boverket 2012) on ryhmitelty neljään 

pääteemaan, asumiseen, talouteen, infrastruktuuriin sekä luontoon, maisemaan ja 

kaupunkikuvaan. Visio sisältää yhteensä kaksitoista ”Ruotsi-kuvaa”, joista yksi kä-

sittelee kasvavia kaupunkiseutuja. 

Liikennesuunnittelun kannalta visiossa on oleellista, että se tunnistaa kaupunki-

en muutosprosessin kohti monikeskuksisuutta ja asemoi liikennesuunnittelun sel-

keästi alisteiseksi kaupunkiseutujen toimivuuteen liittyville tavoitteille. Vision mu-

kaan raideliikenteeseen investoidaan huomattavasti ja autoliikennettä rajoitetaan 

voimakkaasti kaupunkiseuduilla. (Mt., 33–39) 

Visio ei sisällä uusia tai yllättäviä elementtejä kaupunkien liikennesuunnittelun 

kannalta. Suomalaisesta näkökulmasta sen merkittävä viesti on ruotsalaisen yhteis-

kunnan jatkuva, vahva usko rationalistiseen ja kokonaisvaltaiseen yhteiskuntasuun-

nitteluun, joka heijastuu myös kaupunkien liikennepolitiikkaan. Sisällöllisesti vision 

ehkä merkittävimpänä erona verrattuna Suomeen on liikennesuunnittelun asemoin-

ti osaksi kaupunkisuunnittelua. Suomen käytännöt ovat tuomassa liikenteen maan-

käytön ja asumisen rinnalle (esim. MAL-aiesopimukset), minkä voi toisaalta nähdä 

ensi askeleena kohti ruotsalaistyyppisistä liikennesuunnittelun ”alisteisuutta”. Käsit-

telen näitä kysymyksiä kaupunkiseutujen hallinnoinnin näkökulmasta luvussa 8. 

7.2.2 Liikennetekniikan opetus osana suunnittelun eriytymistä 

Suomalaisten liikenneinsinöörien koulutusta oli olemassa valikoidusti jo 1950- ja 

1960-luvulla. Vuodesta 1950 alkaen ASLA-Fulbright –stipendit tarjosivat mahdolli-

suuden myös rakennusinsinööreille tutustua amerikkalaiseen liikennetekniikan ope-

tukseen ja tutkimukseen sekä liikennesuunnitteluun. Stipendiaatit välittivät Suo-

meen amerikkalaisen jo pitkälle henkilöautoistuneen yhteiskunnan kokemuksia ja 

näkemyksiä. Hankosen (1994, 287) mukaan stipendiaatit sijoittuivat liikennepolitii-

kan kannalta keskeisiin asemiin Tie- ja vesirakennushallitukseen, ministeriöihin, 
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Valtion teknilliseen tutkimuslaitokseen, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoon ja 

Teknilliseen korkeakouluun. 

Samalla tavoin kuin suomalaisia insinöörejä myös muiden Euroopan maiden in-

sinöörejä koulutettiin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi vuosina 1975–2007 Wienin tek-

nillisen yliopiston liikennetekniikan professorina toiminut Hermann Knoflacher 

(2009, 48) oli yksi näistä stipendiaateista. Hän toteaa, että toisen maailmansodan 

jälkeen Yhdysvallat huolehti systemaattisesti eurooppalaisten koulutuksesta, ja jat-

kaa kyynisesti, että kiitos Rockefellerin ja muiden säätiöiden saattoivat liikenneinsi-

nöörit oppia moottoritierakentamisen taidon, jota he sitten levittivät liikennesuun-

nittelijoille ja muille teknikoille. 

Myös Gabriel Dupuy (2008, 85), diplomi-insinööri sekä matematiikan ja yhteis-

kuntatieteiden tohtori, kuvaa tapahtumia Ranskassa vastaavalla tavalla kuin Hanko-

nen Suomen tilannetta. Toisen maailmansodan jälkeen erityisesti tiesuunnitteluun ja 

autoliikenteeseen erikoistuneet insinöörit hakivat vaikutteita amerikkalaisista suun-

nittelumenetelmistä – aivan kuten he olivat tehneet jo ennen sotaa. Amerikkalaiset 

suunnittelumenetelmät vaikuttivat erityisesti liikenne-ennusteiden alueella. Ennus-

teiden perustana olevat määräpaikkatutkimukset kehitettiin USA:ssa ennen toista 

maailmansotaa. Niiden alkuperäinen tarkoitus oli määrittää, missä tarvitaan siltoja 

vesistöjen ja rautateiden ylittämiseksi. Tutkimuksilla selvitettiin hypoteettisia liik-

kumistarpeiden mukaisia reittejä (desire lines), jotka poikkesivat todellisista reiteistä. 

Liikenne-ennuste muodostettiin yksinkertaisesti autojen lukumäärän kasvun ennus-

teisiin perustuvilla kasvukertoimilla. 

Kokonaista kaupunkiseutua varten tarkoitettu ennustemenetelmä kehitettiin 

1940-luvulla Detroitissa. Ennusteen kehittämisen taustalla oli auto- ja tiealan yritys-

ten pyrkimys saada valtio sijoittamaan enemmän varoja teiden rakentamiseen erityi-

sesti kaupunkiseuduilla. Federal Highway Act vastasi pyyntöön vuonna 1946. Sen 

perusteella teiden rakentaminen rahoitettiin polttoaineveroilla. Liittovaltion tieviras-

to Bureau of Public Roads edellytti, että investoinnit perustellaan selkeän metodin 

avulla. Tietokoneiden kehittyminen auttoi mallien kehittämisessä. Alan Voorhees 

kehitti vuonna 1956 tilastollis-matemaattisen vetovoimamallin, joka perustui ”ylei-

seen liikenneteoriaan” (general theory of traffic movements). Menetelmä siirrettiin sellai-

senaan myös Eurooppaan, ja sitä alettiin käyttää yleisesti kaupunkiseutujen tiehank-

keiden suunnittelussa. Myös liikennesuunnittelussa nykyisin käytetyt ennustemene-

telmät perustuvat Voorheesin vetovoimamalliin (Dupuy 2008, 86) 

Tässäkin ilmenee selvästi, miten liikennesuunnittelu nähtiin ensisijaisesti autolii-

kenteen virtojen hallintana. Saksalainen Kaftan (1955; Sachsin 2003, 49 mukaan) 

kuvasi 1950-luvun puolivälissä modernin liikennesuunnittelun tarkoitukseksi auto-
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liikennettä palvelevan tieverkon suunnittelun. Näin hän rajasi liikennesuunnittelun 

alueeksi traffic engineering-suunnittelun (vrt. luku 4.3) Tieverkon tulisi olla kaikkein 

nopeimpien autojen käytettävissä, mahdollisimman turvallisia ja (autoilijoille aihe-

tuvilta) käyttökustannuksiltaan mahdollisimman edullisia. Määrittely on edelleen 

ajankohtainen: juuri näillä kriteereillä arvioidaan edelleen tiehankkeiden yhteiskun-

nallista kannattavuutta. 

Amerikkalaisten suunnittelumenetelmien laajamittainen soveltaminen liikennein-

frastruktuuria voimakkaasti rakentaneessa, vaikka vielä lähes henkilöautottomassa 

sodanjälkeisessä Suomessa edellytti myös korkeakouluopetuksen järjestämistä. Sen 

taustalla oli myös kasvava kiinnostus liikennettä kohtaan osana kaupunkisuunnitte-

lua. Kaupunkisuunnittelun piirissä ja sen liepeillä toimivien asiantuntijoiden ja in-

tressiryhmien edustajien kiinnostus liikennettä ja liikennesuunnittelua kohtaan alkoi 

nousta 1950-luvun aikana, kun merkkejä autoistumisen vauhdittumisesta myös 

Suomessa alkoi ilmaantua osana yhteiskunnan modernisaatiota. Hankonen (1994, 

288–291) on kuvannut yksityiskohtaisesti vuonna 1958 pidettyjen liikenneteknillis-

ten luentopäivien sisältöä osana tätä muutosprosessia. Luentopäivien järjestäjinä 

toimivat Suomen kaupunkiliitto, Tapaturmantorjunta ry:n liikennejaosto Talja sekä 

Suomen Autoklubi60. 

 

Liikennetekniikka liikennealan kokonaisuudessa 

Tässä tutkimuksessa yhtenä keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat liikennesuun-

nittelun sisällöllinen asemoituminen suhteessa kaupunkisuunnitteluun ja sitä ohjaa-

viin järjestelmiin sekä liikennesuunnittelun insinööritieteellisten (liikenneteknisten) 

ja liikennepoliittisten painotusten suhteet. Kyse on näiden kahden alueen (traffic 

engineering, transport planning) painosta suunnittelujärjestelmässä ja läheisesti tiesuun-

nitteluun liittyvän traffic engineering –ulottuvuuden vaikutus planning-tasoon, siis stra-

tegiseen suunnitteluun. Sen vuoksi on tarpeen tarkastella liikennesuunnittelua osana 

koko liikennealaa. Liikennealalla tarkoitan tässä sellaista toimintaa ja niihin liittyvää 

opetusta, joka liittyy tavalla tai toisella ihmisten liikkumiseen tai tavaroiden kuljet-

tamiseen. 

                                                   

 
60 Luentopäivillä käsiteltiin muun muassa autoistumisen kehitystä Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, vast-
ikään voimaan tullutta rakennuslakia, pysäköintiä osana kaavoitusta ja väylien suunnittelua, joukkolii-
kenteen merkitystä autokaupungissa, puutarhakaupunkeja sekä ihmisten ”liikennekelpoisuutta”. 
Hankonen luonnehtii tilaisuutta kokonaisuutena siten, että ”pienintäkään epäilystä autoilun ristiriitai-
sesta asemasta kaupunkitilassa ei herätetty – eikä silloiselta kokemuspohjalta nähty aiheelliseksikaan 
herättää”. (Hankonen 1994, 288–291) 
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Suomessa liikennealan kokonaisuutta on kuvattu liikennealan korkeakoulutuk-

sen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittämistarpeita pohtineessa opetus-

ministeriön asettamassa työryhmässä vuonna 2006 (kuva 34). Siinä liikenneteknii-

kalle on annettu tarkentava määrittely ”liikenne- ja kuljetusjärjestelmien suunnittelu, 

hallinta ja kehittäminen”. Mietinnön mukaan teknillisissä yliopistoissa rakennusalan 

koulutusohjelmiin liittyvässä liikennetekniikassa tavoitteena on antaa opiskelijalle 

käsitys siitä, miten liikennejärjestelmän suunnittelun avulla voidaan varmistaa yh-

dyskunnan liikenne- ja kuljetuspalvelujen toimivuus sekä kehittää yhdyskuntaa. 

 

 

Kuva 34.  Liikennealaan liittyvä koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa  
(opetusministeriö 2006, 13). 

Työryhmä toteaa, että työelämässä tarvitaan sekä yleisosaamista, generalisteja, 

että teknillistä syväosaamista, spesialisteja. ”Liikennealan laaja-alainen yleisosaami-

nen tarkoittaa työryhmän mukaan kokonaisuuden huomioon ottavaa ajattelunäkö-

kulmaa liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisen kannalta keskeisten toimi-

joiden työssä, jotta liikkuminen ja kuljetukset kyetään hoitamaan sosiaalisesti, ym-

päristöllisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.” Esimerkkinä yleisosaamisesta työ-

ryhmä nostaa esiin liikennejärjestelmäosaamisen, joka ”edistää kokonaisuuden 

huomioon ottavaa ajattelunäkökulmaa liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittä-

misen kannalta keskeisten toimijoiden työssä.” Tavoitteena on hahmottaa ”toimin-

nallisten osa-alueiden, vuorovaikutussuhteiden ja prosessien yhdistelmästä muodos-

tuva kokonaisuus”. (Opetusministeriö 2006, 35–36) 
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Liikennejärjestelmäosaamista korostaessaan työryhmä nostaa esiin liikennetek-

niikan käsitteen transport planning -puolen. Kuvaan tässä luvussa jäljempänä suoma-

laisen korkeakouluopetuksen aihealueita. Aalto-yliopiston liikennetekniikan opetuk-

sen painotukset liikkuvat vahvasti traffic engineering –alueella, kun taas Tampereen 

teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskuksen aihealueiden määrittely edustaa 

myös transport planning –puolta. On selvää, että koulutuksen erilaiset painotukset 

tuottavat erilaista osaamista ja erilaista näkemystä siitä kokonaisuudesta, joka on 

suunnittelun kohteena. 

Suunnittelun planning- ja design-ulottuvuuksien voi nähdä olevan osin riippumat-

tomia edellä kuvatuista ulottuvuuksista transport planning ja traffic engineering. Kumpi-

kaan ei tuota välttämättä suoraan design-osaamista, jota edustaa tyypillisimmillään 

katujen muodonanto määriteltyjen liikenneteknisten lähtökohtien, esimerkiksi kais-

tamäärien puitteissa.  

Amerikkalaiset määrittelyt strategiselle liikennesuunnittelulle (transport planning) ja 

liikennetekniikalle (traffic engineering) ovat suhteellisen selvärajaisia. Strateginen lii-

kennesuunnittelu sisältää Yhdysvaltojen liikenneministeriön mukaan kattavan vaih-

toehtoisten strategioiden tarkastelun, arviointiprosessin, joka ottaa huomioon erilai-

set näkökulmat, vuorovaikutuksen eri toimijoiden kanssa hallinnossa ja yksityisissä 

organisaatioissa sekä yleisön avoimen, oikea-aikaisen ja merkityksellisen osallistumi-

sen61. Kuvaus soveltuu yleisyydessään mihin tahansa julkisen hallinnon strategiseen 

suunnitteluun. Oleellista siinä on irrottautuminen lähtökohtaisesti määritellyistä 

teknisistä ratkaisuvaihtoehdoista. 

Traffic engineering on puolestaan määritelty amerikkalaisissa käytännöissä raken-

nusinsinööritieteiden alueeksi, jossa sovelletaan insinööriosaamista tiellä tapahtuvan 

ihmisten ja tavaroiden turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Traffic engineering 

keskittyy pääasiassa turvallisen sekä liikkumisen ja kuljetusten kannalta tehokkaan 

infrastruktuurin suunnitteluun, esimerkiksi tiegeometriaan ja liikenteen ohjauk-

seen.62 

 

Liikennetekniikan korkeakouluopetus Suomessa 

Oulun yliopisto aloitti liikennetekniikan opetuksen ensimmäisenä Suomessa 1960-

luvun alussa. Teknilliseen korkeakouluun rakennusinsinööriosastolle perustettiin 

vuonna 1966 kulkulaitostekniikan professuuri, joka muutettiin kuusi vuotta myö-

                                                   

 
61 www.planning.dot.gov/documents/BriefingBook/BBook.htm; viitattu 13.2.2012. 

62 en.wikipedia.org/wiki/Traffic_engineering_(transportation); viitattu 13.2.2012. 
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hemmin nimeltään liikennetekniikan professuuriksi. Liikennetekniikkaan liittyviä 

kysymyksiä oli ennen oman professuurin perustamista opetettu rautatienrakennuk-

sen sekä silloisen maa- ja tierakennuksen, nykyisen tietekniikan professuurissa. Alan 

ensimmäinen professori Otto Wahlgren oli aikaisemmin toiminut tietekniikan apu-

laisprofessorina.63 

TKK:n professuurin piiriin keskitettiin niin tie-, rautatie-, vesi- kuin ilmaliiken-

teenkin liikennetekniset ja -taloudelliset sekä turvallisuuskysymykset. Uuden ope-

tusalan kytkeytymistä aikansa yhteiskunnalliseen todellisuuteen kuvaa, että opetuk-

seen sisältyi samanaikaisesti niin liikennesuunnittelu yhdyskuntasuunnittelun osana 

kuin uittoteknologia. (Teknillinen korkeakoulu 1991, 8-9) 

Liikennetekniikan opetuksen lähtökohdista näkyy, kuinka läheinen liikennetek-

niikan suhde tiesuunnitteluun oli. Aalto-yliopisto kuvaa alan opetustoimintaa ja sen 

painopisteiden muutoksia seuraavasti:  

Laboratorion alkuaikoina 1960- ja 70-luvuilla tutkittiin paljon ajoneuvojen nopeuk-
sia, nopeusrajoitusjärjestelmää, liikenteen ennustemenetelmiä ja joukkoliikennettä. 
Sittemmin 1980-luvulla tutkimus painottui liikennevirtaan ja sen tutkimusmenetel-
miin. Seuraavalla vuosikymmenellä tulivat mukaan liikenteen simulointi ja valo-
ohjauksen tutkimus, jossa hyödynnettiin erityisesti sumeaa logiikkaa. Viime aikoina 
tutkimuskenttä on täydentynyt älykkäiden liikennejärjestelmien, liikennetalouden ja  
-politiikan sekä liikenneturvallisuuden tutkimuksella.64 

Nykyisistä tutkimuksen painopisteistä todetaan, että keskeisiä alueita ovat  

liikenteen ja sen vaikutusten mallintaminen ja analysointi. Viime aikoina tutkimusta 
on tehty liikennepalveluiden hinnoittelusta, kapeiden keskikaiteellisten teiden liiken-
nevirrasta ja ajantasaisesta liikenteen mallintamisesta. Turvallisuustutkimuksen pai-
nopisteitä ovat olleet kevyt liikenne ja ajoneuvoturvallisuus. 

Liikennetekniikan suhde tiesuunnitteluun ja tietekniikkaan on siis TKK:n ja 

myös nykyisen Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskunta- ja 

ympäristötekniikan laitoksen aikana pysynyt läheisenä. Tämä näkyy myös tavasta, 

jolla Aalto-yliopisto kuvaa laitoksen taustaa65: 

Laitoksen juuret ovat syvällä vuoden 2007 lopussa toimintansa organisaatiouudis-
tuksen myötä lopettaneessa rakennusinsinööriosastossa. Laitos edustaa maa- ja vesi-
rakentamisen kunniakkaita perinteitä66 ja sen opetus- ja tutkimusalat kuuluvat korkea-
koulun vanhimpiin. 

                                                   

 
63 civil.aalto.fi/fi/tutkimus/liikennetekniikka; viitattu 13.2.2012. 

64 civil.aalto.fi/fi/; viitattu 16.11.2012. 

65 civil.tkk.fi/fi/opinnot/; viitattu 16.11.2012. 

66 Kursivointi tässä ja seuraavassa lainauksessa tutkimuksen tekijän. 
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Pääaineena yhteisten tie- ja liikennetekniikan opintojen esittelyssä kuvataan ai-

healuetta seuraavasti67: 

Liikkuminen on ihmisten ja yhteiskunnan toimintojen kannalta välttämätöntä ja lii-
kennevälineiden kehittyminen on mahdollistanut ihmisten ja tavaroiden nopeamman 
ja myös laajemmalla alueella tapahtuvan liikkumisen. Opetuksessa pyritään luovien ja 
laajan näkemyksen omaavien sekä monitaitoisten liikenne- ja tieinsinöörien tuottamiseen 
alalle, jolla nyt ja tulevaisuudessa on erinomaiset työmarkkinat. 

Nykyinen liikennetekniikan opetus- ja tutkimusalamäärittely Aalto-yliopistossa 

sisältää  

eri liikennemuotojen henkilö- ja tavaraliikenteen järjestelmien tavoitteenasettelun, 
toimintojen ja niiden seurausvaikutusten tutkimisen, liikennejärjestelmien yleissuun-
nittelun ja analysoinnin sekä liikenteen ohjauksen ja hoidon”68.  

Opintojen esittelyssä puolestaan opetuksen ja tutkimuksen alue kuvataan niin, 

että se  

kattaa koko liikennejärjestelmän ja liikkumisen sekä liikenneinfrastruktuurin suunnit-
telun, mitoituksen ja toteutuksen teknisen ja osin taloudellisen tarkastelun. Aihepii-
rejä ovat mm. liikenteen olemus, ominaisuudet ja tutkiminen, ajoneuvo- ja kevyt lii-
kenne, joukko- ja tavaraliikenne, liikenteen turvallisuus- ja ympäristöongelmat, liik-
kumisen ennustaminen ja mallintaminen, liikennetalous, teiden ja katujen geometri-
nen ja rakenteellinen suunnittelu ja toteutus sekä teiden päällysteet.69 

Kaikki edellä esitetyt kuvaukset Aalto-yliopiston aikaisemmasta opetus- ja tut-

kimustoiminnasta osoittavat, kuinka lähellä liikennetekniikka Aalto-yliopistossa on 

sen lähtökohtana ollutta tiensuunnittelua, ja kuinka vahvasti toiminta painottuu 

traffic engineering -alueelle. 

Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Verne, jonka juuret 

ovat entisessä liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksessa, pyrkii kuvauksensa mukaan 

toisaalta havainnoimaan ja toisaalta vaikuttamaan: ”Vernessä havainnoidaan ja ana-

lysoidaan liikennejärjestelmän nykytilaa objektiivisesti ja pyritään kehittämään lii-

kennejärjestelmän toimivuutta tutkimustulosten perusteella.” Se määrittelee tutki-

muskohteensa huomattavasti lähemmäksi transport planning -aluetta kuin Aalto-

yliopisto. Tutkimusalueita ovat liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus, ihmislä-

heinen kaupunkiliikenne, energiatehokas kuljetusjärjestelmä, kilpailukykyinen raide-

liikenne sekä yhdistävä lentoliikenne.  

Liikenteeseen liittyvän tutkimuksemme tavoitteena on tukea ja edistää kestävän lii-
kennejärjestelmän kehittämistä. Kestävällä liikennejärjestelmällä tarkoitetaan järjes-

                                                   

 
67 civil.tkk.fi/fi/opinnot/; viitattu 16.11.2012 

68 civil.aalto.fi/fi/research/transportation/; sivu päivitetty 28.5.2015. 

69 civil.aalto.fi/fi/studies/majors/; sivu päivitetty 13.1.2015. 
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telmää, joka palvelee yksilöä ja yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla ja kuor-
mittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Näin edistämme omalta osaltamme koko 
yhteiskunnan kehittymistä. 70  

Näin tutkimusalueet arvolatautuneesti otsikoiden ja ”kestävän liikennejärjestel-

män” tavoitteeksi asettaen Verne on samalla ottanut kantaa, minkälaisiin tuloksiin 

se omalla toiminnallaan määrittelemillään tutkimusalueilla pyrkii. Samalla sen voi 

tulkita tekevän ainakin päämäärätasolla irtiottoa kaikkein vahvimmista positivistisis-

ta kytkennöistä. 

Yhtenä viidestä tutkimusalueesta on liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus. 

Verne toteaa ensin kaksi itsestäänselvyyttä: ”yhdyskuntarakenteella ja toimintojen 

sijainnilla on suuri merkitys liikkumisen valintoihin”, ja ”laadukkaat lähipalvelut 

lisäävät jalankulun ja pyöräilyn osuutta matkoista”. Sen jälkeen Verne siirtyy huo-

mattavasti kompleksisemmalle alueelle, kun se esittää, että ”myös työpaikkojen 

sijainti asuinalueiden lähellä vähentää merkittävästi henkilöauton tarvetta”. Kuva-

uksessa viitataan vielä suurten kaupan keskittymien aiheuttamaan liikenteeseen, 

jonka jälkeen päädytään kysymään, ”miten maankäytön ratkaisuilla voidaan edistää 

tarkoituksenmukaista ja tehokasta liikennettä”.71 

Vaikka tutkimusalueen kuvausta ei ole syytä pitää tyhjentävänä esityksenä tutki-

muskeskuksen toiminnasta ja sen lähtökohdista eikä myöskään siinä käsitellyistä 

ilmiöistä, sitä voi kuitenkin pitää tyypillisenä liikennesuunnittelun käsityksenä ja 

lähtökohtana maankäytön (yhdyskuntarakenteen) ja liikennejärjestelmän välisistä 

suhteista. Lopun kysymys kohdistuu maankäytön suunnitteluun eikä lainkaan lii-

kennejärjestelmän suunnitteluun, vaikka liikennejärjestelmällä on keskeinen merki-

tys yhdyskuntarakenteen muutoksessa, kuten tällä tutkimuksella olen pyrkinyt 

osoittamaan. Liikenne ja liikennejärjestelmä asetetaan primääriksi tavoitteeksi (”mi-

ten voidaan edistää tarkoituksenmukaista ja tehokasta liikennettä”), sen sijaan että 

liikennetekniikan oppituolina kysyttäisiin, millä tavoin liikennejärjestelmä voi edis-

tää tarkoituksenmukaista yhdyskuntarakennetta tai toimivaa kaupunkia. 

Kalenoja (liikenne- ja viestintäministeriö 2012c, 22) kuvaa Tampereen teknilli-

sen yliopiston kurssitarjontaa kuvan 35 mukaisella esityksellä. Kaaviossa liikenne-

suunnittelu nähdään liikenne- ja kuljetusjärjestelmistä erillisenä alueena. Liikenne-

suunnittelu on tässä esityksessä lähinnä design-tason suunnittelua, vaikka se sisältää-

kin liikennejärjestelmän analyysin. Suunnittelun design- ja planning-tason erottelun 

kannalta kaaviota ei voi pitää viimeisteltynä jäsentelynä, koska ”puun” kaikki haarat 

                                                   

 
70 www.tut.fi/verne/; sivu päivitetty 15.4.2015. 

71 www.tut.fi/verne/; viitattu 11.5.2015. 
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sisältävät molempia elementtejä. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmien suh-

teisiin kaavio ei myöskään paneudu. 

 

 

 

Kuva 35.  Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien opetus Tampereen teknillisessä yliopistossa (liikenne- ja 
viestintäministeriö 2012c, 22). 

Kysymys yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän suhteessa liikenneteknii-

kan opetuksessa ei ole luonteeltaan yksinomaan akateeminen. Liikenne- ja viestin-

täministeriö kutsui alkuvuodesta 2012 Teknillisen korkeakoulun liikennetekniikan 

emeritusprofessori Matti Pursulan selvittämään, ”miten liikenteen ja maankäytön 

suunnittelun yliopistotason koulutusta voitaisiin edelleen kehittää vastaamaan ny-

kyistä paremmin yhdyskuntasuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteen 

kytkemisen tarpeita” (LVM 2012c, esipuhe). Liikenne- ja viestintäministeriö käyn-

nisti jo vuonna 2006 liikennejärjestelmätyön72 täydennyskoulutuksen, jonka tarkoi-

                                                   

 
72 Liikennejärjestelmätyöllä tarkoitetaan eri toimijoiden, kuten ELY-keskusten, maakuntaliittojen, 
kuntien ja Liikenneviraston yhteistä toimintaa liikennejärjestelmän kokonaisuuden kehittämiseksi. 
Liikennejärjestelmänäkökulma on toimintapa, jolla vaikutetaan liikennejärjestelmän kehitykseen eri 
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tus on antaa hyvät perustiedot liikennejärjestelmätyöhön sen eri tasoilla. Keskeinen 

pyrkimys on edistää maankäytön, asumisen, liikennejärjestelmän ja palvelujen sekä 

elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhtäaikaista tarkastelua ja entistä parempaa 

yhteensovittamista (LVM 2012c, 31). Ministeriö oli siis nähnyt jo aikaisemmin, että 

politiikka- ja strategiatason suunnitteluosaamisessa on heikkouksia. Pursulan työn 

tarkoituksena oli selvittää, miten liikenteen ja maankäytön suunnittelun yliopistota-

son koulutusta voitaisiin edelleen kehittää vastaamaan nykyistä paremmin yhdys-

kuntasuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteen kytkemisen tarpeita. 

Toimeksianto kattoi sekä yliopistotason peruskoulutuksen että jatkokoulutuksen. 

Pursula (LVM 2012c, 6) kuvaa liikennetekniikan yhteyttä muihin tieteenaloihin 

soveltaen Khistyn ja Lallin (2003) esittämää kaaviota: 

 

 

Kuva 36.  Liikennetekniikan yhteydet muihin tieteenaloihin (LVM 2012c, 6). 

Pursulan määrittelyssä liikennesuunnittelu on osa liikennetekniikka, jonka hän 

itse on aikaisemmin (LVM 2012c, 5; alkuper. Pursula 1999) määrittelyt siten, että 

”liikennetekniikan alaan sisältyy eri liikennemuotojen henkilö- ja tavaraliikenteen 

järjestelmien tavoitteenasettelun, toimintojen ja niiden seurausvaikutusten tutkimi-

nen, liikennejärjestelmien yleissuunnittelu ja analysointi sekä liikenteen ohjaus ja 

hoito. Liikennetekniikan opetusala siis sisältää myös liikennesuunnittelun ja liiken-

nepoliittisen tavoitteenasettelun opetuksen ja tutkimuksen.” 

Pursulan määrittely ei ole tulkinnaltaan yksiselitteinen, koska se esittää liikenne-

tekniikan opetusalan laajempana kuin liikennesuunnittelun toimintana. Toisaalta 

                                                                                                                                  

 
osapuolten yhteistyönä. (www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Liikennejarjestelmatyo/Sivut/default.aspx; 
viitattu 27.11.2012) 
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määrittelyn mukaan liikennetekniikan opetusala sisältää myös liikennesuunnittelun 

ja liikennepoliittisen tavoitteenasettelun. Näin liikennesuunnittelu olisi design-

toimintaa, jonka ulkopuolella on suunnittelun planning-toiminta. Näkemys on lii-

kennesuunnittelun vahvaan tiensuunnitteluperustaan luontevasti liittyvä. Pursula 

(2012c, 6) kuvaakin, että ”liikennetekniikan rinnalla tietekniikka käsittelee liikenne-

väylien yksityiskohtaiseen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä 

kysymyksiä tien- ja rautatienrakennuksessa, kadunrakennuksessa ja lentoasemien 

suunnittelussa”. 

Liikenne- ja tietekniikan läheistä sidosta osoittaa myös se, että Teknillisessä kor-

keakoulussa (nykyisessä Aalto-yliopistossa) aikaisemmat liikennetekniikan ja tietek-

niikan pääaineet yhdistettiin vuonna 2005 yhdeksi liikenne- ja tietekniikan pääai-

neeksi (LVM 2012c, 22). 

Osaamisen syvyyden kuvauksessa Pursulan kaavio tuo hyvin esiin liikennetek-

niikan opetusalan painotuksia. Osaaminen – ja opetus – on ohutta yhteiskuntatie-

teissä, taloustieteissä ja yhdyskuntasuunnittelussa, vahvaa tietekniikalle läheisissä 

rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa, matematiikassa ja tilastotieteissä sekä fysikaali-

sissa tieteissä. Pursula kuvaa siis kaaviollaan planning-tasoon liittyvät keskeiset puut-

teet liikennesuunnittelijoiden insinöörikoulutuksessa ja osoittaa koulutuksen vah-

van luonnontieteellisen perustan. 

Yhteenvetona liikenteen ja maankäytön suunnittelun perusopetuksen kehittä-

mistarpeista Pursula (LVM 2012c, 28–29) esittää, että ”maankäytön suunnitteluun 

liittyvä peruskoulutus itsessään, samoin kuin liikennetekniikkaan ja liikennesuunnit-

teluun liittyvä koulutus, ovat varsin monipuolisesti ja kattavasti hoidettuja”. Kehit-

tämistarpeita hän näkee lähinnä vain opetuksen painotuksissa: ”Tarvetta opetuksen 

vahvistamiseen edelleen on mm. maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen ja 

joukkoliikenteen alueilla. Myös strategisen kaupunkisuunnittelun kysymyksiä olisi 

tarpeen ottaa vahvemmin esille yhdyskuntasuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuun-

nittelun opetuksessa.” Pursula ei kuitenkaan suosittele erityisen ”maankäytön suun-

nittelijan (planner)” koulutuksen aloittamista. 

Aalto-yliopiston tutkinnonuudistuksen myötä liikennetekniikan opetukseen tai 

ainakin sen asemoitumiseen suhteessa yhdyskuntasuunnitteluun on tehty muutok-

sia. Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu on käynnistänyt kandidaatinoh-

jelmassa Rakennettu ympäristö –nimisen pääaineohjelman, joka täydentyy vuodesta 

2016 maisteriohjelmalla73. Siinä on yhtenä mahdollisuutena suorittaa tutkinto pää-

                                                   

 
73 https://into.aalto.fi; viitattu 29.8.2014. 
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aineena maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka. Näin yhdyskuntasuunnittelu ja 

liikennetekniikka lähenevät toisiaan yhdeksi opintokokonaisuudeksi. Kyse ei kui-

tenkaan ole edelleenkään planner-koulutuksesta, kuten Riipinen (2014, 8) korostaa. 

Hän kehottaakin pohtimaan, voisiko tälle pohjalle rakentaa varsinaisen monitietei-

sen planner-koulutuksen. 

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto ovat käynnistäneet lukuvuotena 2014–2015 

yhteisen Kaupunkiakatemian toiminnan. Sen alle on koottu yliopistojen tarjoama 

monitieteinen kaupunkitutkimus ja -opetus sivuaine- ja tohtorikoulutuskokonai-

suudeksi. Tutkimuksen kohteena ovat ”muun muassa asuinalueet, urbaanien keskit-

tymien palvelut, kaupunkien kehittäminen, rakentaminen ja kaupunkimaisema sekä 

elämisen toimintamallit ja niiden linkittyminen ympäristön ja asumisen kehittämi-

seen”74. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta on merkittävää, että tähänkään koulutusko-

konaisuuteen (sivuaineena) ei kurssitarjonnan perusteella sisälly infrastruktuuri-

suunnittelua erityisesti siitä näkökulmasta, miten se liittyy kaupunkisuunnittelun 

kokonaisuuteen, tai miten se vaikuttaa kaupunkien kehitykseen. 

Aalto-yliopiston uusi tutkintorakenne uusine pääaineineen sekä Helsingin yli-

opiston ja Aalto-yliopiston Kaupunkiakatemia ovat merkkejä siitä, että pitkäaikai-

sen eriytyneen opetuksen ja tutkimuksen jälkeen muutoksen tarve on tunnistettu. 

Koulutuksen kautta syntyvien muutosten vaikutus voi kuitenkin realisoitua vasta 

pitkän ajan kuluttua suunnittelijasukupolvien vaihtuessa. 

7.3 Katu, tie ja kaupunki 

Hyvien katujen pääfunktio on joustava liikenteen välittäminen, ei katukiveykset, jal-
kakäytävät ja näyteikkunat.  

Näin totesi vuonna 1973 silloisen Tie- ja vesirakennushallituksen yli-insinööri 

Veikko Hakola, joka vaikutti keskeisesti kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelupe-

riaatteisiin. (Jensen 2012)  

Pasilaan on koottu muutaman kilometrin päähän toisistaan kuusi isoa moottoritietä, 
jotka piti yhdistettämän Pasilanväylällä. Se olisi ollut kestävän kehityksen periaattei-
den mukainen moderni eurooppalainen ratkaisu. Mutta ratkaiseva valtuustokäsittely 
1993 siirsi hankkeen harkittavaksi vuoden 2020 jälkeen. Kerrotaan, että pääjohtaja 
Jouko Loikkanen ohjeisti heti seuraavana aamuna väkensä siirtämään E18 korridorin 

                                                   

 
74 www.aalto.fi/fi/current/events/parempi_kaupunki-mediatilaisuus/; tiedote 15.5.2014. 
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kulkemaan Kehä Kolmosta pitkin. Kaupunkirakenne räjähti kerralla, ja sirpaleita pu-
toilee Vantaalle vieläkin. Onneksi sentään Kehärata koettaa koota niitä yhteen.  

Tällaista moottoritieratkaisua Helsingin keskeisille alueille kaipasi Teknillisen 

korkeakoulun liikennetekniikan entinen apulaisprofessori Pekka Rytilä (2012, 31). 

Hänen analyysinsa kaupunkiin johtavien moottoriteiden yhdistämisen – tai täsmälli-

semmin yhdistämisen viivästymisen – vaikutuksista on kuitenkin pinnallinen, koska 

Kehä III:n nimeäminen Eurooppa-tieksi E18 ei muuttanut tosiasiallista tilannetta 

lainkaan. Pääosa Kehä III:n liikenteestä on kuten muillakin kaupunkiseutujen pää-

teillä kaupunkiseudun sisäistä. 

Nämä kaksi esittämääni lainausta – vaikka ajallisesti 40 vuoden etäisyydellä toi-

sistaan – osoittavat, että liikennesuunnittelun käsitykset kaupungista, teistä ja ka-

duista ovat liikennesuunnittelussa muuttuneet vain vähän viime vuosikymmeninä. 

Hulkko on käsitellyt pro gradu-tutkielmassaan kevyen liikenteen institutionaalista 

asemaa ja roolia Tiehallinnon liikennesuunnittelussa. Hulkon (2005, 70) johtopää-

tökset ovat yksiselitteisiä: ”Huolimatta autoliikenteen aiheuttamista haitoista, on 

liikennesuunnittelun tärkein tehtävä autoliikenteen toimivuuden turvaaminen. Yh-

teiskunnalliset tavoitteet, mukaan lukien kevyen liikenteen edistäminen, pyritään 

saavuttamaan erillisin järjestelyin, jos ne eivät ole saavutettavissa autoliikenteen 

sujuvuuden kanssa samanaikaisesti. Liikennesuunnittelun ongelmanmäärittely on 

näin ollen säilynyt entisellään, jolloin liikennesuunnittelussa lähinnä hienosäädetään 

keinovalikoimaa. Lopputuloksena syntyy liikennejärjestelmä, jossa henkilöauto on 

kaikkein kilpailukykyisin liikennemuoto ja kevyen liikenteen houkuttelevuus ja kil-

pailukyky heikkenee edistämistavoitteista huolimatta.” 

Myös Hulkon (mt., 68) kiteytys suunnittelun tavoitteista ja ristiriitaisten tavoit-

teiden käsittelystä tiivistää erinomaisesti liikennesuunnittelun luonteen: ”Suunni-

telmissa suhtaudutaan ristiriitaisesti henkilöautoliikenteeseen. Autoliikennettä kuva-

taan hyödyllisenä, taloudellisesti tärkeänä ja yhteiskunnan toiminnan kannalta vält-

tämättömänä. Toisaalta henkilöautoliikennettä pidetään myös haitallisena liikentee-

nä sekä sen aiheuttamien ruuhka- ja sujuvuusongelmien että ympäristöön ja yhteis-

kuntaan kohdistuvien ulkoishaittojen vuoksi. Kevyttä liikennettä sen sijaan kutsu-

taan miltei kaikissa suunnitelmissa ympäristöystävälliseksi liikkumistavaksi ja kestä-

väksi liikenteeksi. Myös sen tärkeys sosiaalisen kestävyyden kannalta on tiedostettu. 

Autoliikenteen ongelmien tunnistaminen ei ole kuitenkaan muuttanut tavoitteiden 

tärkeysjärjestystä. Autoliikenteen sujuvuuden ylläpitäminen ohittaa kevyen liiken-

teen tavoitteet, koska kevyttä liikennettä ei pidetä välttämättömänä yhteiskunnan ja 

talouden toimivuuden kannalta.” 
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Hulkko (2005, 69) nostaa esiin tärkeän näkökulman todetessaan, että  

kuten suunnitelmissakin todetaan, erilaisten tavoitteiden mukanaolo johtaa ristiriitai-
siin linjauksiin, minkä ei kuitenkaan suunnitelmissa nähdä olevan ongelma. Tasapuo-
lisen kehittämisen periaatteen suunnitelmissa tavoitellaan kaikkea hyvää kerralla. Ta-
sapuolisuus on kuitenkin näennäistä, sillä vaikka ristiriitaisia valintatilanteita välte-
tään, ohjataan tällaisellakin liikennepolitiikalla liikennejärjestelmän ja kulkutapa-
osuuksien kehittymistä. Ristiriitaiset tavoitteet merkitsevät sitä, että viimeistään käy-
tännön tasolla toisiin tavoitteisiin pääseminen heikentää toisten saavuttamista. … 
Vaikka suunnitelmissa puhutaan liikennejärjestelmäsuunnittelusta, ei käytännössä 
suunnitella kokonaisuutta, systeemiä, vaan sen irrallisia osia, joiden vaikutuksia toi-
siinsa ja koko systeemiin ei analysoida. 

Henkilöauton asema liikennesuunnittelun keskiössä ei ole horjunut. 

 

Tie vai katu – kaupunkibulevardien mahdollisuus ja mahdottomuus 

Suomalainen keskustelu – siinä määrin kuin sitä on ylipäänsä käyty – on konkreti-

soitunut Helsingissä moottoriteiden muuttamisen mahdollisuuksiin katumaisiksi, 

”bulevardeiksi” tai mahdollisuuksiin tunneloida tai kattaa tie. Ajatuksena on, että 

katumainen väylä ottaisi moottoriteitä tai niidentyyppisiä väyliä paremmin huomi-

oon ympäröivän kaupungin ja sen tarpeet. Tiehallinto (2009a, 105) kuvaa bulevardi-

ratkaisuja selvityksessään muun muassa seuraavasti: 

Bulevardiratkaisut ovat yksi keino lieventää väylän melua ja estevaikutuksia sekä liial-
lista liikenteen ja kaupungin muiden toimintojen erottelua toisistaan. ... Bulevardit 
sopivat sisääntuloteille, joilla painopistettä halutaan siirtää mm. liityntäliikennettä te-
hostamalla joukkoliikenteeseen, ja ympäristöihin, jotka halutaan näyttää tienkäyttäjil-
le esimerkiksi kaupunkikuvan tai kaupungin imagon kannalta myönteisinä sekä paik-
koihin joissa on tai joihin voidaan sijoittaa tiestä potentiaalisesti hyötyviä toimijoita. 
Bulevardi-ideaan liittyvä nopeuksien rauhoittaminen vähentää melupäästöä, joten 
bulevardit saattavat sopia esim. pääväyliltä virkistysalueille kohdistuvan melun ehkäi-
syyn. Toisaalta tasoliittymät voivat paikoin lisätä melua, kun liikenne joutuu pysähte-
lemään ja uudelleen kiihdyttämään. Bulevardit ovat mittaluokaltaan suuria väyliä, 
jotka pystyvät samalla välittämään suuria liikennevirtoja, yhdistämään paikkoja myös 
lyhyemmillä etäisyyksillä, palvelemaan eri liikkujaryhmien tarpeita sekä rauhoitta-
maan liikenteen nopeuksia. Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti ne ovat kiinteästi 
yhteydessä rakennettuun ympäristöön ja voivat esteettisesti muistuttaa rakennettuja 
puistoja.  

Liikennesuunnittelun asiantuntijoiden suhtautumista bulevardiratkaisuihin kuva-

taan seuraavasti (Tiehallinto 2009a, 105): 

Tässä työssä on käynyt ilmi, että liikenneasiantuntijat ovat suhtautuneet bulevardi-
ratkaisuihin epäilevämmin: riittääkö liikenteellinen kapasiteetti? Entä leviääkö liiken-
ne haittoineen liiallisesti pois väylältä alempitasoisille kaduille ja herkemmille alueille? 
Jatkossa onkin syytä korostaa, että tarkemmin tutkittavien toimenpiteiden ja niiden 
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arviointien tulisi koskea koko liikenneverkkoa: yksittäisen väylän muuttamisella tus-
kin päästään toivottuun tulokseen. 

Selvityksessä on esitetty myös arvio bulevardiratkaisujen hyvistä ja huonoista 

puolista arviointikriteereinä kaupunkirakenteen eheyttäminen ja monipuolisuus, 

autoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus, kävelyn ja pyöräilyn esteettömyys, miellyttä-

vyys ja turvallisuus, palvelujen monipuolisuus (väylän varrella) sekä altistuminen 

melulle ja päästöille. Merkittävää tässä arvioinnissa on, että suurin osa vaikutuksista 

on arvioitu myönteisiksi ja neutraaleiksi. Kielteisinä tekijöinä tuodaan esiin tasoliit-

tymien vuoksi mahdollisesti heikkenevä liikenneturvallisuus, mahdollisesti lisäänty-

vä altistuminen melulle ja päästöille (”mikäli autoliikenteen päästöt eivät vähene 

ja/tai suorite edelleen lisääntyy”) sekä autoliikenteen pidentyneet matka-ajat. Kun 

kielteiset turvallisuus- ja päästövaikutukset ovat ”mahdollisesti” syntyviä, vain mat-

ka-aikojen pidentyminen, toisin sanoen autoliikenteen hidastuminen jää tosiasialli-

seksi perusteeksi olla muuttamatta autoliikennettä yksinomaan palvelevia moottori-

teitä tai vastaavia nopeita autoliikenteen väyliä kaupunkiympäristöön paremmin 

sopiviksi ja kaupungin sisäistä vuorovaikutusta tukeviksi. Matka-aikojen pidentymi-

nen moottoriväylällä voidaan nähdä tosiasiallisena haittana, mutta näkemys haitasta 

rajoittuu ahtaasti moottoriväylän autoliikenteeseen ja jättää ottamatta huomiotta 

liikenteenkin näkökulmista esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn liikkumisen rajoitus-

ten oleellisen vähenemisen tai joukkoliikenteen lyhyemmät kävelymatkat. 

Tiehallinnon selvityksen jälkeen vallinneen hiljaiselon rikkoi Helsingin yleiskaa-

vatyö, jossa on tutkittu kantakaupungin laajentamista tehostamalla moottoritiemäis-

ten ympäristöjen maankäyttöä ja muuttamalla ne ”urbaaniksi kaupunkitilaksi”. Hel-

singin kaupunkisuunnitteluvirasto (2013a, 5) tiivistää moottoriteiden tai niiden kal-

taisten väylien muuttamista kadunomaiseksi liikenneväyläksi, bulevardiksi, niiden 

vaatimalla suurella maa-alalla ja niiden aiheuttamalla estevaikutuksella, niiden palve-

lujen saavutettavuudelle aiheuttamilla haitoilla sekä sillä, että vaikuttavat huomatta-

vasti mahdollisuuteen laajentaa ”kaupunkituottavuudeltaan parasta seudun ydinalu-

etta”, kantakaupunkia. Viimemainittu on se varsinainen perustelu, jonka vuoksi 

muutosmahdollisuuksia on alettu tutkia.  

Taustalla on yleiskaavatyössä asetettu tavoite tiivistää kaupunkirakennetta ja 

mahdollistaa ennustettu huomattava väestönkasvu. Sen perustelu on puolestaan 

yksiselitteisesti taloudellinen (mt., 6):  

Kasvu tulee voida mahdollistaa ennen kaikkea kaupunkituottavuuden parantamisek-
si. Rakenteen voimakkaasta tiivistämisestä seuraa suoria ja välillisiä hyötyjä kaupun-
kilaisille, elinkeinoelämälle ja koko kansantaloudelle. 

Kyse on hyvin merkittävästä asuntotuotantopotentiaalista. Kaupunkisuunnitte-

luvirasto (mt., 7) arvioi, että nykyisten moottoriteiden lievealueille ja osittain myös 
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nykyisen tien alueelle voitaisiin rakentaa 6-8 miljoonaa kerrosneliömetriä eli suu-

ruusluokkana 100.000 asuntoa. Tämän puolestaan arvioidaan kattavan noin puolet 

asuntotuotantotarpeesta vuoteen 2050 mennessä. 

Liikenteellisestä näkökulmasta bulevardikonseptia perustellaan sillä, että useat 

sisääntuloväylät eivät enää toteuta alkuperäistä funktiotaan. ”Liikennemäärien yhä 

kasvaessa väylät eivät ruuhkahuippuina enää ole nopeita yhteyksiä autoilijoidenkaan 

näkökulmasta, vaan ajonopeudet väylillä ovat käytännössä varsin alhaiset.” (Mt., 6) 

Moottoriteiden muuttaminen bulevardeiksi on yhdyskuntarakenteen eheyttämi-

seen liittyvältä logiikaltaan varsin selkeä. Kaupunkiseudun keskeisille alueille olisi 

mahdollista sijoittaa huomattava määrä uusia asuntoja (ja niitä tukevia palveluja) 

samalla, kun joukkoliikennejärjestelmästä olisi mahdollista tehdä entistä palveluky-

kyisempi ja kävelystä ja pyöräilystä nykyistä laajemmin todellinen vaihtoehto liik-

kumisessa.  

Ajankohtaisen vertailumahdollisuuden liikennesuunnittelun logiikkaan tarjoaa 

kantakaupungin pohjoisosassa sijaitsevan Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys, 

jonka Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt yhdessä muiden väyläinfra-

struktuurista vastaavien tahojen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen sekä Liikenneviraston kanssa. Selvityksessä (Uudenmaan ELY-keskus et al. 

2013, 2) todetaan ensin, että liikennejärjestelmän suunnitteluperiaatteet ovat muut-

tuneet sen jälkeen, kun Pasilanväylän yleissuunnitelma valmistui vuonna 1992. 

”Ongelmien ratkaisemiseksi haetaan myös muita keinoja kuin väyläinvestointeja ja 

toisaalta haetaan myös kevyempiä rakentamisratkaisuja, joiden avulla raskaimpia 

investointeja voidaan siirtää kauemmas tulevaisuuteen.”  

Selvityksen tuloksissa todetaan, että väylän jatkaminen tunnelein länteen Tar-

vontielle (valtatielle 1) ja itään Lahdentielle (valtatielle 4) muun muassa parantaisi 

selvästi Helsingin kantakaupungin saavutettavuutta ja houkuttelevuutta erityisesti 

henkilöautolla, mutta ”aiheuttaa suuria haasteita joukkoliikenteen kilpailukyvyn 

säilyttämiselle”. Edelleen selvityksessä todetaan, että ”vaikka tunnelit mahdollista-

vat uutta maankäyttöä niiden tuntumaan, on henkilöautoliikenteen sujuvuuden 

paranemisella yhdyskuntarakennetta hajauttava vaikutus”. (Mt., 14) 

Näistä havainnoista huolimatta selvityksen johtopäätökset kiteytyvät seuraaviin 

väliotsikoihin (mt. 8-18): 

 Ilman tieinvestointeja liikennöitävyyttä ei voida varmistaa. 

 Pitkällä aikavälillä tunneliosuuksien rakentamiseen tulee varautua. 

 Pasilanväylän tunneliratkaisu edellyttää riittävää kaistamitoitusta. 

 Tunneliratkaisu synnyttää huomattavat aika- ja onnettomuuskustannussääs-
töt. 
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 Ensin kaistajärjestelyjä ja joukkoliikenteen kehittämistä. Seuraavaksi Tuusu-
lanväylän kääntö ja länsiosan tunneli. Lopuksi itäosan tunnelit ja lisäkaistoja 
moottoriteille. 

Asetelma voidaan nähdä Helsingin kantakaupungin laajenevan rakenteen ja ul-

koa kantakaupungin reunalle työntyneiden moottoriteiden vastakkainasetteluna. 

Liikennesuunnittelun kehykset vaikuttavat tämänkin selvityksen annin perusteella 

vankoilta. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston bulevardiselvityskään ei oleta 

nopeita muutoksia tapahtuvaksi: tarkastelut on tehty vuoteen 2050 ulottavalle aika-

välille. 

7.4 Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus ja kustannus-
hyötyanalyysi suunnittelun perusteena 

7.4.1 Liikenteen väylähankkeiden arvioinnin taustat 

Liikennesuunnittelua ohjaa vahvasti ajatus optimoinnin mahdollisuudesta ja hyödyl-

lisyydestä: tavoitteena on maksimoida liikkuvuushyödyt ja minimoida liikkuvuudes-

ta aiheutuvat haitat. Lähestymistapa konkretisoituu kustannus-hyötyanalyysissä ja 

sen soveltamisessa yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden/kannattavuuden arvioin-

nissa, joka puolestaan liikennesuunnittelussa kiinnittyy vahvasti tiensuunnitteluun. 

Suomessa liikenteen väylähankkeiden hankearvioinnin yhtenäiset perusteet luo-

tiin liikenneministeriön asettamassa työryhmässä vuonna 1994 ja määritettiin muo-

dollisesti liikenneministeriön päätöksellä, joka perustui työryhmän esitykseen (Val-

tiontalouden tarkastusvirasto 2010, 53). Hankearvioinnin periaatteiden formalisoin-

ti ajoittui Suomessa likimain samaan ajankohtaan kuin Ruotsissa, jossa Valtion tar-

kastusvirasto (Riksrevisionsverket) oli antanut vuonna 1987 säädöksen yhteiskuntata-

loudellisen arvioinnin tekemisestä uuden lainsäädännön yhteydessä. Vuonna 1994 

annettiin vastaava hallituksen asetus, joka vahvisti yhteiskuntataloudellisen arvioin-

nin asemaa valtionhallinnossa (Statens institut för kommunikationsanalys 2008, 39). 

Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arvioinnilla yhteiskunnallista päätöksen-

tekoa tukevana menetelmänä on kuitenkin huomattavasti pidempi historia. Mene-

telmää alettiin kehittää Yhdysvalloissa 1930-luvun lopulla. Sitä sovellettiin aluksi 

vesiensäännöstelyhankkeissa.  Britanniassa menetelmää alettiin käyttää liikenne-

hankkeiden arvioinnissa 1960-luvun alussa. Menetelmän aseman vahvistuminen 

liittyi 1980-luvulla Thatcherin ja Reaganin talouspoliittiseen ajatteluun, joka korosti 



 

236 OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 

hallinnon tehokkuutta. Britanniassakin menetelmä formalisoitiin vasta 1990-luvun 

loppupuolella. (Ackerman 2008, 1; Mackie 2010, 5) 

7.4.2 Väylähankkeiden arviointiohjeistuksen syntyvaiheet 

Vuonna 1994 työnsä valmiiksi saaneen liikenneministeriön työryhmän työ perustui 

toisen parlamentaarisen liikennekomitean esittämään toiveeseen eri liikennemuoto-

jen väylähankkeiden perustelujen ja tarkastelujen yhdenmukaistamisesta, muiden 

kuin perinteellisten liikennetaloudellisten tekijöiden huomioon ottamisesta sekä eri 

liikennemuotojen hankkeiden keskinäisten vaikutusten tarkastelusta. Hankkeiden 

perusteluissa olisi komitean mukaan otettava huomioon myös kestävän kehityksen 

kannalta oleelliset tekijät. (Liikenneministeriö 1994, tiivistelmä, 1) 

Työryhmä ilmoitti tulkinneensa komitean toiveen merkitsevän kahta asiaa:  

(1) väylähankkeista päätettäessä on otettava huomioon niiden yhteiskunnalliset 

vaikutukset laajasti mukaan lukien ympäristövaikutukset sekä vaikutukset liikenne-

turvallisuuteen ja yhdyskuntarakenteeseen, (2) eri liikennemuotojen väylähankkei-

den vaikutusselvitykset on tehtävä olennaisilta osin samoin periaattein, ja kunkin 

liikennemuodon hankkeissa on otettava huomioon niiden vaikutukset muiden lii-

kennemuotojen käyttöön. 

Työryhmä totesi raportissaan tehtävän määrittelyn ja rajauksen yhteydessä, että 

liikenteen väylähankkeiden yhteiskuntataloudellinen arviointi edellyttää, että hank-

keista laaditaan yhteiskuntataloudellinen vaikutusselvitys. Työryhmän mukaan yh-

teiskuntataloudellisen arvioinnin tulee noudattaa sellaisia kustannus-hyötyanalyysin 

periaatteita, jotka soveltuvat noudatettavaksi yhteiskunnan muillakin sektoreilla 

vastaavista hankkeista päätettäessä. (Liikenneministeriö 1994, 2) 

Työryhmä ei raportissaan käsitellyt lähemmin valitsemansa lähestymistavan pe-

rusteita eikä myöskään, mitä merkitsevät ne ”kustannus-hyötyanalyysin periaatteet, 

jotka soveltuvat noudatettavaksi yhteiskunnan muillakin sektoreilla vastaavista 

hankkeista päätettäessä”. Sen sijaan työryhmä tarkasteli muualla Euroopassa sovel-

lettuja käytäntöjä tie- ja ratahankkeiden kannattavuuden selvittämisessä (mt., 6). 

Merkittävää on myös se, että määrittelemistään lähtökohdista huolimatta työ-

ryhmä ei käsitellyt, millä tavoin ”kunkin liikennemuodon hankkeissa on otettava 

huomioon niiden vaikutukset muiden liikennemuotojen käyttöön”. Koko liikenne-

järjestelmän kannalta tämä on vakava puute, jota ei ole pyritty korjaamaan myö-

hemminkään. 
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Yhteiskuntataloudellisen vaikutusselvityksen sisällöksi ja rakenteeksi määriteltiin 

(1) taustaselvitys, joka kuvaa muun muassa hankkeen sisällön ja laajuuden, (2) yh-

teiskuntataloudellinen laskelma, niin kutsuttu YHTALI-laskelma, (3) täydentävät 

selvitykset, jotka kattavat muun muassa YHTALI-laskelman ulkopuoliset vaikutuk-

set sekä (4) muut päätöksenteon kannalta tärkeät tarkastelut, jotka työryhmä sijoitti 

otsikon ”Jakaumavaikutukset ja rahoitustarkastelu” alle. Työryhmän mielestä vaiku-

tusselvityksen tulee muodostaa kokonaisuus, jonka keskeisenä osana on YHTALI-

laskelma. (Mt., 14–15)  

On syytä huomata, että ehdotetun selvityksen sisällössä ei esiinny hankkeen ta-

voitteita puhumattakaan siitä, että myös tavoitteiden perusteita olisi käsitelty. 

YHTALI-laskelmasta työryhmä totesi, että kannattavuuslaskelman perusajatuk-

sena on yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden edistäminen. Laskelmassa huomioon 

otettavat hyödyt ja sitoutuvien voimavarojen määrä käsittävät ”kaikki hankkeen 

johdosta muuttavat olennaiset ja laskentakelpoiset aineelliset ja aineettomat hyvin-

voinnin osatekijät”.  

Työryhmän suhtautuminen kustannus-hyötyanalyysin käyttöön oli kaiken kaik-

kiaan varsin ongelmaton ja jopa optimistinen. Työryhmä ehdotti muun muassa, että 

eri liikennemuotojen pitkän aikavälin kehittämisohjelmiin sisällytettäisiin yhtenä 

kohtana ohjelma vaikutusarvio yhteiskuntataloudellisine arviointeineen. Se piti yh-

teiskuntataloudellisten laskelmien soveltamista mahdollisena myös koko liikennejär-

jestelmää kattavissa tarkasteluissa. Työryhmä tosin totesi, että ohjelman tai liikenne-

järjestelmän arviointi ei voi olla erillisten hankkeiden vaikutusten summa, vaan sitä 

varten on tehtävä omat tarkastelunsa. Millaisia kustannus-hyötyanalyysiin perustu-

vat ohjelmatason yhteiskuntataloudelliset arvioinnit olisivat, sitä työryhmä ei käsi-

tellyt. Asian ongelmallisuutta kuvaa, että Liikennevirastossa käynnistyi vuonna 

2013, siis kaksi vuosikymmentä ministeriön työryhmän työn jälkeen, projekti oh-

jelmatason vaikutusten arvioinnin kehittämisestä. 

YHTALI-laskelmaan sisällytettävissä tekijöiden määrittelyssä ja tekijöiden arvot-

tamisessa työryhmä nojautui selkeästi aikaisempiin väylävirastoissa muodostuneisiin 

käytäntöihin ja laskelmiin esittämättä arvioita niiden perusteista tai perusteiden 

oikeellisuudesta. Valtion tiehankkeissa oli ryhdytty soveltamaan 1980-luvulla sit-

temmin vakiintunutta mallia hyöty-kustannussuhteen määrittelyssä. Silloinen Tie- ja 

vesirakennushallitus (myöhemmin Tielaitos, nykyinen Liikennevirasto) hyväksyi itse 

laskentaperusteet ja laskennassa käytettävät yksikköhinnat. Rautateillä yhteiskunta-

taloudellisia kannattavuuslaskelmia oli tehty 1970-luvulta lähtien. (Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 2010, 52) 
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Työryhmä esitti, että jatkossa liikenneministeriö75 vahvistaisi aika-, onnetto-

muus- ja ympäristökustannusten perusteet ja perusarvot (liikenneministeriö 1994, 

38). Järjestelmä rakennettiin työryhmän ehdotuksen pohjalta niin, että (nykyorgani-

saatioista) liikenne- ja viestintäministeriö päättää hankearvioinnin yleiskehikosta ja 

yhteisistä periaatteista sekä kannattavuuslaskelmissa käytettävistä yksikköarvoista. 

Liikennevirasto sekä sen ohjauksessa toimivat alueelliset elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset vastaavat hankkeiden arvioinnista. (Liikenne- ja viestintäminis-

teriö 2002, 17) 

Työryhmä käsitteli suhteellisen laajasti liikenteen ympäristövaikutuksia ja kestä-

vää kehitystä. Jo aikaisemmin käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti YHTALI-

laskelmaan sisällytettiin melun ja päästöjen kustannukset. Näiltä osin työryhmä 

totesi, että ”osa ympäristövaikutuksista on nykyisinkin otettu huomioon rahamää-

räisinä jo laskelmassa, mikäli niiden arvottamisessa on päästy riittävään yksimieli-

syyteen” (liikenneministeriö 1994, 24). Työryhmä ei käsitellyt sitä, kenen pitäisi 

päästä yksimielisyyteen laskelmassa käytettävistä arvoista. Laskenta-arvoja tai niiden 

perusteitahan ei ollut aikaisemmin – eikä sen jälkeenkään – ole nostettu esiin julki-

seen keskusteluun. 

Ympäristövaikutuksia käsitellessään työryhmä ensin viittaa kestävän kehityksen 

periaatteisiin, EU:n liikennepolitiikan valkoiseen kirjaan ja rakennuslakiin76. Tässä 

yhteydessä työryhmä totesi, että ”kestävän kehityksen näkökulman mukaisesti nämä 

keinot [mm. kuljetus- ja liikkumistarpeiden vähentäminen yhdyskuntarakennetta 

tiivistämällä, päästöjen alentaminen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa hyväksi-

käyttäen] ovat pitkävaikutteisia, mutta myös hitaasti vaikuttavia. Hankkeen vaiku-

tusten tarkka arviointi vuosikymmeniksi eteenpäin on yleensä mahdotonta.” Kun 

työryhmä myöhemmin raportissaan käsitteli YHTALI-laskelman laskenta-

ajanjaksoa, se esitti, että ”laskenta-ajanjakso on enimmillään 30 vuotta perusvuo-

desta eteenpäin, jonka lisäksi tarkasteluajanjaksoon sisällytetään rakentamisaika”. 

Näin työryhmä toisaalta siis määritti 30 vuoden laskenta-ajanjakson ja toisaalta tote-

si, että vaikutusten tarkka arviointi ”vuosikymmeniksi eteenpäin on yleensä mahdo-

tonta”. (Mt., 27, 39) 

Laskenta-ajanjaksoksi on myöhemmin vakiintunut työryhmän esittämä maksimi 

30 vuotta. Kun otetaan huomioon väylähankkeiden suunnittelu- ja rakentamisaika, 

aika hankearvioinnista laskenta-ajanjakson päättymiseen on usein noin 40 vuotta. 

                                                   

 
75 Vuodesta 2000 liikenne- ja viestintäministeriö 

76 Nykyinen vastaava säädös on maankäyttö- ja rakennuslaki. 
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Laskennan edellyttämä liikenne-ennusteet kulkumuotojakaumineen ja erilaisine 

matkatyyppeineen sekä niihin perustuvat onnettomuusarviot esitetään siis myös 

tälle ajanjaksolle. Tässä kohdassa työryhmä ei todennut niin kuin ympäristökysy-

mysten kohdalla, että vaikutusten tarkka arviointi vuosikymmeniksi eteenpäin olisi 

mahdotonta. 

Alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia käsitellessään työryhmä totesi, että 

”yhteiskunnassa käydään jatkuvasti keskustelua erilaisista alue- ja yhdyskuntaraken-

teen tavoitteista ja kehittämissuunnitelmista. Esillä olevia kysymyksiä ovat mm. 

aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen, yhdyskuntarakenteen hajautumisen py-

säyttäminen, kansainvälisesti kilpailukykyisten kehitysvyöhykkeiden luominen sekä 

kansainvälisten yhteyksien parantaminen niin Keski-Eurooppaan kuin etenkin Pie-

tarin seudulle ja Suomen muille lähialueille.” (Mt. 1994, 22–23) 

Työryhmän mukaan väylähankkeen alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia 

”voidaan yrittää arvioida myös rahassa” viitaten esimerkiksi vaikutuksiin kiinteistö- 

ja asuntomarkkinoihin sekä yhdyskuntakustannuksiin (mt., 23). Työryhmä piti kui-

tenkin tällaisten laskelmien tulkintaa kirjavana ja laskelmien tuloksia hankkeen välit-

tömien vaikutusten (aikasäästöjen) heijastusvaikutuksina, mikä työryhmän mukaan 

johtaisi hyötyjen kaksinkertaiseen kirjaamiseen. Työryhmä ei kuitenkaan pohtinut 

lainkaan, kuvaavatko muuttumattomiin kulkumuotojakaumiin ja autoliikenteen 

jatkuvaan kasvuun perustuvat liikenne-ennusteet ja niiden pohjalta määritellyt ai-

kasäästöt esimerkiksi asuntomarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Työryhmä otti 

tässä implisiittisesti sen merkittävän kannan, että autoliikenteen nopeutumisesta 

aiheutuvat aikasäästöt (ja sitä kautta auton käyttäjille kohdistuvat pääosin laskennal-

liset hyödyt) kuvaavat myös hankkeen reaalitaloudellisia vaikutuksia asunto- ja kiin-

teistömarkkinoilla.  

Kun työryhmä totesi, että yhdyskuntarakenteessa tapahtuvat muutokset ovat hi-

taita, mutta samalla pitkävaikutteisia, se samalla nosti nopeasti lähitulevaisuudessa 

syntyvät aikasäästöt ratkaisevaan asemaan hankkeen yhteiskuntataloudellisen kan-

nattavuuden määrittelyssä. Ratkaisu on siinä mielessä looginen, että laskelmiin sisäl-

tyvän laskentakorkokannan (diskonttauksen) vuoksi pitkällä tulevaisuudessa synty-

vien kustannusten ja hyötyjen merkitys laskelmassa on lähitulevaisuutta huomatta-

vasti vähäisempi. Samalla työryhmä jätti huomiotta liikennejärjestelmän tarjonnassa 

tapahtuvien muutosten (uuden tai kapasiteetiltaan suuremman väylän rakentami-

sen) pitkän aikavälin vaikutukset liikenteen kysyntään sekä liikennejärjestelmään 

itseensä ja yhdyskuntarakenteeseen. 
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7.4.3 Yhteiskuntataloudellisessa laskelmassa arvioitavat vaikutukset 

Liikenneviraston (2011b, 18) voimassaolevan ohjeen mukaan yhteiskuntataloudelli-

sessa arvioinnissa käsitellään ”yleensä ainakin” vaikutuksia käyttäjiin (aika- ja ajo-

kustannukset), vaikutuksia tuottajiin (liikennöintikustannukset, rahti/lipputulot), 

vaikutuksia julkiseen talouteen (väylänpidon kustannukset ja verotulot), vaikutuksia 

liikenneturvallisuuteen (onnettomuuskustannukset) sekä vaikutuksia ympäristöön 

(päästö- ja melukustannukset). Käytännössä nämä muodostavat yhteiskuntatalou-

dellisen laskelman sisällön; muita eriä ei laskelmaan yleensä sisälly. 

Ohje toteaa edelleen, että hankkeella ”voi lisäksi olla muita vaikutuksia”. Perus-

säännöksi esitetään, että tarkasteluun otetaan ”kaikki ne vaikutukset, joilla on mer-

kitystä päätöksenteossa eli suunnitteluvaihtoehtojen valinnassa, investointien prio-

risoinnissa ja toteutuspäätöksissä”. Lisäksi edellytetään, että ”vaikutus voidaan ku-

vata ja määritellä”, ”vaikutusta voidaan mitata määrällisesti ja/tai laadullisesti” ja 

”vaikutuksen arvo eri vaihtoehdoissa voidaan määrittää toistettavalla tavalla”.  

Osittaisessa kustannus-hyötyanalyysissa arvioitavat vaikutukset kytkeytyvät 

hankkeen tavoitteisiin – eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Yhteiskuntataloudellisessa 

arvioinnin sisältörakenne paljastaa, että kaikkien tiehankkeiden implisiittisenä ta-

voitteena on nopeuttaa autoliikennettä niin paljon, että väylänpidon kustannukset ja 

laskennalliset ympäristöhaitat yhdessä parantuvan liikenneturvallisuuden kanssa 

tekevät hankkeesta ”kannattavan”, so. kustannus-hyötyanalyysin vakiintunein peri-

aattein määritellyllä tavalla yhteiskuntataloudellisesti tehokkaan.  

Hankkeille on voitu asettaa eksplisiittisesti tavoitteita, jotka laajentavat näkö-

kulmaa ainakin jossain määrin liikenteen sujuvuustavoitteiden ulkopuolelle. Esi-

merkiksi Tampereen Rantaväylän (rantatunnelin) ”tarkoitus ja tavoitteet” on kuvat-

tu ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Tampereen kaupunki & Pirkan-

maan ELY-keskus 2011, 3) seuraavasti: 

Tampereen Rantaväylän kehittämisessä on tarkoitus löytää ympäristön, kaupunkira-
kenteen, liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta pitkälle tulevaisuu-
teen kestävä ratkaisu. Rantaväylän liikenteellinen toimivuus Tampereen sisääntulo-
tienä ja osana valtakunnallista päätieverkkoa pyritään ylläpitämään niin, että olosuh-
teet eivät tulevaisuudessa huonone nykyisestä. Rantaväylällä toteutettavien kehittä-
misratkaisujen tulee parantaa Tampereen keskustan elinvoimaisuuden edellytyksiä, 
mahdollistaa Näsijärven rantavyöhykkeen kehittäminen osana kaupunkirakenteen 
tehokkuuden, toiminnallisuuden, viihtyvyyden ja esteettömyyden parantamista sekä 
tukea monipuolista, terveellistä ja turvallista kaupunkielämää. Rantaväylän ratkaisut 
eivät saa rajoittaa julkisen liikenteen tai yleisesti rautatieliikenteen kehittämisedelly-
tyksiä. 
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Hankearvioinnin näkökulmasta oleelliseksi muodostuu kysymys, millä tavoin ja 

millä painolla arvioinnissa otetaan huomioon tavoitteisiin sisältyvät ”keskustan 

elinvoimaisuuden edellytysten parantaminen”, ”rantavyöhykkeen kehittäminen 

osana kaupunkirakenteen tehokkuuden, toiminnallisuuden, viihtyvyyden ja esteet-

tömyyden parantamista” sekä ”tuki monipuoliselle, terveelliselle ja turvalliselle kau-

punkielämälle”, ja jäävätkö arvioinnissa nämä vaikeasti arvioitavat, pääosin laadulli-

set tekijät rahamääräiseen arviointiin sisältyvien liikenneturvallisuuden, liikenteen 

sujuvuuden, liikenteellisen toimivuuden ja muiden vastaavien tekijöiden rinnalla 

merkityksettömiksi. Arviointiin tulisi ohjeen mukaan ottaa ”kaikki ne vaikutukset, 

joilla on merkitystä päätöksenteossa eli suunnitteluvaihtoehtojen valinnassa, inves-

tointien priorisoinnissa ja toteutuspäätöksissä”. Kuten edellä on todettu, edellytyk-

senä niiden hyväksymiselle mukaan yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arvioin-

tiin on kuitenkin, että ”vaikutus voidaan kuvata ja määritellä”, ”vaikutusta voidaan 

mitata määrällisesti ja/tai laadullisesti” ja ”vaikutuksen arvo eri vaihtoehdoissa voi-

daan määrittää toistettavalla tavalla”. 

Ehtoihin sisältyy vaatimus voimakkaasti yhteiskunnallisten ilmiöiden, esimerkik-

si useita erilaisia tekijöitä sisältävän ”kaupunkirakenteen tehokkuuden, toiminnalli-

suuden, viihtyvyyden ja esteettömyyden parantamisen” arvon rahamääräisestä mää-

rittämisestä toistettavalla tavalla. Yhteiskunnallisina ilmiöinä kaupunkirakenteen 

”toiminnallisuus” ja ”viihtyvyys” ovat kuitenkin tekijöitä, joiden taustalla ovat jat-

kuvasti muuttuvat arvot. Tässä mielessä vaatimus vaikutuksen arvon määrittämisen 

toistettavuudesta muuten kuin menetelmän osalta kuvaa selkeästi lähestymistavan 

luonnontieteellistä perustaa. 

7.4.4 Hankearvioinnin kehityksen myöhemmät vaiheet 

Merkittävää vuoden 1994 työryhmän työssä oli paitsi periaatteiltaan edelleen sovel-

lettavan YHTALI-laskelman sisällön määrittely myös se, että siinä tunnistettiin 

kustannus-hyötyanalyysin rajallisuus päätöksenteon perusteena. Oleellista tässä 

suhteessa on se, millä tavoin liikenteen hallinnonalalla on vuoden 1994 perustyön 

jälkeen suunnattu ja painotettu yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arviointia ja 

ylipäänsä hankearviointia. 

Arviointiohjetta tarkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 (liikenne- ja vies-

tintäministeriö 2002, 13). Hankearvioinnin yleisohjetta on päivitetty viimeksi vuon-

na 2011. Tänä aikana liikenteen hallinnonalan virastot ovat julkaisseet myös tarken-
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tavia arviointiohjeita erikseen tie-, rata- ja vesiväylähankkeille, joukko- ja kevyelle 

liikenteelle sekä telematiikka- ja matkakeskushankkeille. 

Viimeisimmän hankearviointiohjeen päivityksen taustalla oli Valtiontalouden 

tarkastusviraston (2010) tarkastusraportti, joka käsitteli väylähankkeiden toteuttami-

sen perusteluja. 

Nykyiset hankearvioinnin periaatteet ovat muuttuneet ja tarkentuneet tuloksena 

useassa vaiheessa tehdyistä selvityksistä. Liikenneministeriö julkaisi vuonna 1998 

raportin Liikenteen hankearvioinnin kehittämistarpeet, johon koottiin siihenastiset ko-

kemukset hankearvioinnin soveltamisesta ja kehittämistarpeista. Vaikka raportilla 

oli tiettyä ohjaavaa vaikutusta, sitä ei ollut tarkoitettu varsinaiseksi ohjeeksi. Han-

kearvioinnin ohjeistusta täsmennettiin vuonna 2000 LVM:n raportissa Hankearvi-

oinnin yleisohjeet, jossa ”vaikutusten analyysi” ja ”toteutettavuuden arviointi” nostet-

tiin periaatteessa tasavertaisiksi kannattavuuslaskelman rinnalle. Vuonna 2001 lii-

kenne- ja viestintäministeriö vahvisti uuden yhteiskuntataloudellisen laskelman 

laskenta-arvot. (LVM 2002, 13) 

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkoi em. raporttien pohjalta hankearvioinnin 

kehittämistä ja julkaisi vuonna 2002 raportin Liikennehankkeiden arvioinnin ja seuran-

nan kehittäminen. Yhdeksi keskeiseksi kehittämistarpeeksi nostettiin tässä raportissa 

kannattavuuslaskelmaan sisältyvät kohdat, ”jotka vaikuttavat merkittävästi tulok-

seen, mutta joiden yhdenmukaisesta käsittelystä ei ole selkeää ohjeistusta”. Tällai-

siksi kohdiksi tunnistettiin liikenne-ennusteet, tieliikenteen ruuhkautuminen, yh-

dyskuntarakenteellisten muutosten liikenteelliset vaikutukset, verkollisten vaikutus-

ten rajaus, kulkutapamuutokset, palvelutasotekijät sekä rakentamisen aikaiset haitat. 

Esimerkiksi liikenne-ennusteista todettiin, että maankäyttöennusteet, talouskasvu, 

autoistuminen ja kulkutapaosuuksien muutokset vaihtelevat ennusteiden välillä. 

(Mt., 13, 19) 

Pelkästään liikenne-ennusteiden vaihteleva käsittelytapa asettaa aikaisemmat yh-

teiskuntataloudelliset laskelmat kyseenalaiseen valoon, koska liikenne-ennusteella 

on aikasäästöjen ja onnettomuuskustannusten kautta ratkaiseva vaikutus tulokseen. 

Tulosten epävarmuudesta ja epäyhdenmukaisuudesta huolimatta yhteiskuntatalou-

dellisen laskelman tuloksena esitetty hyöty-kustannussuhde on tosiasiassa ollut ja 

on edelleen hallitsevassa asemassa, kun väylähankkeiden vaikutuksia ja hankkeen 

toteuttamiskelpoisuutta on arvioitu ja toteutuksesta päätetty. Suuriin väyläinvestoin-

teihin liittyy merkittävää poliittista harkintaa, kun eduskunta päättää hanke kerral-

laan näiden niin sanottujen kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja rahoituksesta. 

Hyöty-kustannussuhteen asema tulee esiin esimerkiksi vuonna 2012 eduskunnalle 

annetusta valtioneuvoston liikennepoliittisesta selonteosta, jonka liikenneverkkoja 
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käsittelevässä kohdassa on seuraava hallitusohjelmaan viittaava kirjaus (liikenne- ja 

viestintäministeriö 2012a, 25): 

Investointiohjelman lähtökohtana on ollut hallitusohjelman kirjaus: ”Tärkeitä 

ovat suuria liikennemääriä palvelevat, talouskasvua tukevat, kustannus-

hyötysuhteeltaan parhaat, liikenneturvallisuutta edistävät, päästöjä vähentävät ja 

maakunnallista merkitystä omaavat hankkeet.” 

Hallitusohjelmaan kirjatuista kriteereistä ”talouskasvua tukevien” ja ”maakun-

nallista merkitystä omaavien hankkeiden” määrittely on poliittista tulkintaa. Muut 

tekijät, liikennemäärän suuruus, liikenneturvallisuuden edistäminen ja päästöjen 

vähentäminen, ovat yhteiskuntataloudelliseen laskelmaan sisältyviä tekijöitä ja tässä 

mielessä päällekkäisiä hyöty-kustannussuhteen kanssa, vaikka hankkeiden tiettyjä 

ominaisuuksia (vaikutuksia) painottavia. 

Vuoden 2008 valtioneuvoston vastaavassa selonteossa (liikenne- ja viestintämi-

nisteriö 2008, 51) todettiin, että hankkeiden priorisointi on luonteeltaan prosessi eli 

hankkeita valitaan ja karsitaan monessa vaiheessa. Kriteereistä selonteko toteaa, että 

”vain yhteiskuntataloudellisesti tehokkaita hankkeita on otettu jatkotarkasteluun 

(hyötykustannussuhde yli 1,5)”. Tästä periaatteesta ei kuitenkaan pidetä tiukasti 

kiinni, vaan ”eräissä tapauksissa hankkeen toteutus edellyttää kalliita teknisiä ratkai-

suja, eikä sinänsä tärkeä hanke ole laskennallisesti kannattava”. 

Käytännössä kyse on ollut siitä, että hankkeen hyödyt vakiintuneella tavalla mää-

riteltynä olemassa olevaa väylää parannettaessa ovat olleet niin pienet, että ne eivät 

ole perustelleet hankkeen toteuttamista. Toisaalta tämä kertoo kustannus-

hyötyanalyysin rajoituksista: väylähankkeilla voi olla sellaisia merkittäviä hyödyiksi 

arvioituja perusteluja, jotka eivät tule ilmi hyöty-kustannussuhteessa. 

Hyöty-kustannussuhdetta (hk-suhdetta) on siis käytetty väylähankkeiden perus-

teluna silloin, kun se on ollut tarkoituksenmukaista, toisin sanoen silloin, kun hk-

suhde on ollut riittävän suuri. Jos hk-suhde ei ole ollut riittävä, on perusteluja haet-

tu muista tekijöistä (tapauskohtaisesti hyvin tai huonoin perusteluin). 

Kaupunkisuunnittelun ja kaupunkien liikennesuunnittelun kannalta vuoden 

2002 raporttiin arvioinnin kehittämistarpeista sisältyy vakava väärinymmärrys eri-

tyyppisten tiehankkeiden vaikutuksesta yhdyskuntarakenteeseen. Siihen sisältyvässä 

ehdotuksessa kannattavuuslaskelmien rajausten harmonisoinnista todetaan, että 

”valtakunnallisten tiehankkeiden” ja ”kaupunkiseutujen tiehankkeiden” vaikutus 

yhdyskuntarakenteeseen yleensä melko vähäinen. Sen sijaan kaupunkiseutujen rata-

hankkeiden vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen pidetään useina keskeisenä hank-

keen vaikutuksena. (LVM 2002, 23) 
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Jako valtakunnallisiin ja kaupunkiseutujen tiehankkeisiin on osin keinotekoinen, 

koska kaupunkiseutujen välisistä niin sanottua valtakunnallista tieverkkoa ei voi 

rakentaa tunkeutumatta kaupunkiin, kuten olen jo tämän tutkimuksen lähtökohdis-

sa todennut. Toisaalta samasta syystä kaupunkiseutujen tiehankkeet ovat aina 

enemmän tai vähemmän osa valtakunnallista verkkoa. 

Syynä siihen, miksi tiehankkeiden vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen on pidetty 

vähäisenä, on ilmeisesti se, että vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen on käsitelty 

tiettyihin maankäytön suunnitelmiin perustuvina arvioina matkamäärien, matkojen 

suuntautumisen ja kulkutapajakaumien muutoksista. Tämä ilmenee myös selvityk-

sessä esimerkkinä käytetystä Keravan kaupunkiradan yhteiskuntataloudellisesta 

tarkastelusta (LVM 2002, liite 1, 5-6), jossa vaikutuksena yhdyskuntarakenteeseen 

on pidetty sitä, että Vantaan kaupungin maankäyttösuunnitelmissa rataan perustuva 

maankäyttö olisi erilainen kuin ilman rataa suunniteltava maankäyttö. Periaate on 

looginen ja oikea yhteiskuntataloudellisen laskelman kannalta, mutta ongelmana on 

se, että tiehankkeiden osalta vastaavia tarkasteluja ei yleensä tehdä. Toisaalta tällä 

tavoin tarkasteltuna vain osa yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvista vaikutuksista 

tulee otetuksi huomioon, koska radan vaikutuksesta muuttuvien asuntojen ja kiin-

teistöjen hintoja ja niiden vaikutuksia ei ole tarkasteltu. 

Hankearviointia käsittelevässä liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2003 oh-

jeessa todetaan eri hanketyyppien rajauksia käsittelevässä liitteessä (LVM 2003, 59–

60), että ”kaupunkiseutujenkaan tiehankkeiden lähtökohtina eivät yleensä ole yh-

dyskuntarakenteelliset tai kulkutapajakaumaa koskevat tavoitteet, vaan liikenteen 

ruuhkautuvuuden sekä turvallisuus- ja ympäristöongelmien ratkaiseminen”. Tämä 

vahvistaa edellä esitettyä käsitystä siitä, että yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat 

vaikutukset nähdään erilaisiin maankäyttösuunnitelmavaihtoehtoihin perustuvina 

lähtökohtina eikä varsinkaan tiehankkeiden vähitellen toteutuvina maankäyttövai-

kutuksina. 

Valtakunnallisista tiehankkeista ohjeessa (LVM 2003, 59) todetaan, että  

hankkeet vaikuttavat pääosin pitkämatkaiseen liikenteeseen, jolloin niiden vaikutus 
jakautuu hyvin laajalle alueelle, mutta suhteellisesti lievänä. Keskimääräinen matka-
aikasäästö on tyypillisesti muutamia minuutteja, kun keskimääräinen matkan kesto 
saattaa olla yli tunnin. Tästä johtuen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kulkuta-
van valintaan eivät tavallisesti ole merkittäviä. 

Analyysi on yksiselitteisesti väärä sikäli, että kaupunkiseutujen reuna-alueilla val-

taosa päätieverkon ajoneuvoliikenteestä on seudun sisäistä. Niin sanotut valtakun-

nalliset tiehankkeet parantavat autoliikenteen saavutettavuutta myös kaupunkiseu-

duilla, ja niiden hajauttava vaikutus yhdyskuntarakenteeseen on selvä (ks. luku 9). 

Tästä syystä jako kaupunkiseutujen tiehankkeisiin ja valtakunnallisiin tiehankkeisiin 
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on epärelevantti yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten osalta. Kaupun-

kiseudun sisäisen liikkumisen kannalta ei ole oleellista, kuinka pitkälle ja minkä 

laatuisena väylä ulottuu kaupunkiseudun vaikutusalueen ulkopuolelle 

Ratahankkeissa yhtenä keskeisenä perusteluna on yhdyskuntarakenteen eheyt-

täminen tai tiivistäminen – ainakin uuden rakentamisen sijoittaminen asemien lähis-

tölle – jolloin edellä kuvattu yhdyskuntarakenteen tarkastelu on perusteltu. Yhdys-

kuntarakenne nähdään sen sijaan tiehankkeissa toissijaisena tekijänä, jota ei suunni-

tella vastaavalla tavalla kuin ratahankkeissa. Jos vastaava suunnitelma esitettäisiin ja 

osoitettaisiin tieverkon laajentamisen tai sen kapasiteetin lisäämisestä aiheutuva 

yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja henkilöauton käytön lisääntyminen, hank-

keen yhteiskuntataloudellisen laskelman tulos ja mahdollisesti myös hankkeen hy-

väksyttävyys muuttuisi oleellisesti. Toisaalta tiehankkeen vaikutukset ulottuvat 

hankkeen ulkopuoliselle alueelle, jossa maankäytön suunnittelusta vastaavat usein 

eri viranomaiset. Vastaavan suunnitelman esittäminen kuin esimerkkinä käyttämäs-

säni Keravan kaupunkiratahankkeessa olisi käytännössä vaikeaa, ellei mahdotonta. 

Virheellinen käsitys tieverkon vähäisestä vaikutuksesta yhdyskuntarakenteeseen 

saattaa olla syynä siihen, miksi hankearvioinnin lähtökohtia vuonna 1994 määritel-

täessä yhdyskuntarakenteeseen ja sitä kautta asunto- ja kiinteistömarkkinoihin koh-

distuvat vaikutukset esitettiin tulevan arvioiduksi aikasäästöjen kautta. 

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2003 julkaisemassa uudessa liikenne-

väylähankkeiden arvioinnin yleisohjeessa vahvistettiin arviointikehikko, jossa aina-

kin periaatteessa hankkeen vaikuttavuuden ja toteutettavuuden arviointi nostettiin 

kannattavuuslaskelman rinnalle (kuva 37).  

Ohjeen tarkoitukseksi esitettiin vaikutusten arvioinnin tarpeellisuus hankkeiden 

ohjelmointi- ja investointipäätösten tausta-aineistoksi, jotta eri liikennemuotoja, 

toimenpidetyyppejä ja alueita edustavien hankkeiden keskinäinen tärkeysjärjestys 

voitaisiin ratkaista (LVM 2003, 12). Tavoitteena oli siis – kuten jo vuoden 1994 

työryhmäselvityksessä – muodostaa loogis-rationaalinen kehikko, jonka perusteella 

voidaan asettaa erilaiset väylähankkeet tärkeysjärjestykseen. 

Muutoksia aikaisempaan ohjeeseen tehtiin muun muassa ”oletuksiin muun lii-

kennejärjestelmän ja maankäytön kehityksestä” sekä vaikutusten laadulliseen arvi-

ointiin (LVM 2003, 12–13). 

Väylähankkeen kannattavuuslaskelmaan sisältyvistä eristä merkittävimmät ovat 

aika-, onnettomuus- ja ajoneuvokustannukset. Käytännössä uusien tiehankkeiden 

laskennallinen kannattavuus syntyy uuden tien käyttöönotosta syntyvistä aika- ja 

onnettomuuskustannusten säästöistä. Aikakustannusten osuus on hallitseva, yleensä 

suuruusluokka 75 prosenttia (Alku 2011, 22). Tiehankkeissa toteutuu liikennesuun-  
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Kuva 37.  Liikenneväylähankkeen arviointikehikko (LVM 2003, 15). 

nittelun olemassaolon tarkoitus – autojen liikkuminen nopeammin ja turvallisem-

min. 

Hankearvioinnin logiikka etenee tässä lähestymistavassa siten, että kun hank-

keella on riittävä (määriteltyihin arviointiperusteisiin perustuva) kannattavuus, muut 

hankkeen vaikutukset ovat epäoleellisia, elleivät ne ole suoranaisesti lain, esimerkik-

si luonnonsuojelulain, vastaisia. Vasta kun hankkeen yhteiskuntataloudellinen kan-

nattavuus todetaan liian alhaiseksi, on ”vaikuttavuuden arviointi hyvin tärkeää”. 

Maankäytön osalta ohjeessa (LVM 2003, 22) todetaan, että 

liikennejärjestelmässä ja maankäytössä tapahtuu todennäköisesti tarkasteltavasta 
hankkeesta riippumattomia muutoksia ennen hankkeen toteuttamista tai sen jälkeen, 
kun hanke on avattu liikenteelle. Arvioinnin lähtökohtana tulee olla realistinen en-
nuste muun liikennejärjestelmän ja maankäytön muutoksista niiltä osin kuin ne mer-
kittävästi vaikuttavat hankkeen hyötyihin. 

Arviointitilanteista ohje esittää kolme perustapausta, joista kahdessa liikennejär-

jestelmä ja maankäyttö muuttuvat joko ”tarkasteluajan kuluessa” tai ”ovat saman 
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ennustetilan mukaiset koko tarkasteluajan”. Kolmantena mahdollisuutena esitetään, 

että liikennejärjestelmä ja maankäyttö ovat ”nykytilan mukaiset” koko tarkastelu-

ajan. Tarkasteluajanjakso on ohjeen mukaan 30 vuotta, joten arvioinnin lähtökoh-

tana toimivana ”realistisena ennusteena” voi pitää vain sellaista tilannetta, jossa 

liikennejärjestelmä ja maankäyttö muuttuvat koko tarkasteluajan. Ratkaisevaa arvi-

oinnin tulosten kannalta on se, miten liikennejärjestelmän ja maankäytön oletetaan 

muuttuvan 30 vuoden aikana, ja erityisesti se, miten kyseessä oleva tiehanke itse 

vaikuttaa maankäytön muutoksiin. Ohjeessa varoitetaan vääristämästä arvioinnin 

tulosta sillä, että ”liikennejärjestelmässä ja maankäytössä oletetaan tapahtuvaksi 

hankkeen hyötyihin vaikuttavia muutoksia, joiden toteutuminen on vielä hyvin 

epävarmaa” (LVM 2003, 22). Lähemmin tätä epävarmuutta ei käsitellä. Näkemystä 

voi pitää lähes absurdina, koska ”varmoja” yhdyskuntarakenteen muutoksia 30 

vuoden aikajänteellä on mahdoton määrittää. 

Tiehallinnossa otettiin käyttöön yleisohjeen perusteella vuonna 2004 tarkentava 

tiehankkeiden arviointiohje, joka uusittiin vuonna 2008 (valtiontalouden tarkastus-

virasto 2010, 57). 

7.4.5 VTV:n tarkastusraportti 2010 ja vuoden 2011 hankearviointiohjeistus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV teki vuonna 2010 väylähankkeiden toteutta-

misen perusteluja koskeneen tarkastuksen. Tarkastuskertomuksen (VTV 2010, 7-8) 

mukaan tarkastuksen tavoitteena oli osaltaan tukea väylänpidon kehittymistä koko-

naisuutena ja parantaa väylänpidon ja siihen liittyvän varainkäytön tiedon vertailta-

vuutta. Tarkastuksen päätuloksena todettiin, että hankepäätösten tueksi on saatavil-

la erilaista tietoa, mutta tiedot ovat osin puutteellisia ja niiden luotettavuudessa ja 

läpinäkyvyydessä on paljon parannettavaa. Yhtenä keskeisenä havaintona tarkastus-

raportissa esitetään, että hankkeiden kustannus-hyötylaskelmien toteutumista tai 

laskelmien osuvuutta ei ole seurattu järjestelmällisesti. 

Kustannus-hyötyanalyysin ja arvioinnin muiden osien suhteesta tarkastusrapor-

tissa (mt., 8) todetaan, että  

muilla perusteilla kuin erinomaisen hyöty-kustannussuhteen mukaan toteutukseen 
edenneiden väylähankkeiden osalta ei voitu tarkastuksessa selvästi osoittaa, mitkä 
kaikki tekijät olivat vaikuttaneet toteutuspäätöksen syntyyn ja kuinka paljon.  

Tarkastusraportissa (mt., 8) kaivataan lisää avoimuutta arviointiin:  

Vaikuttavuuden arvioinnin ohjeistuksen kehittämisen yhteydessä liikenne- ja viestin-
täministeriön hallinnonalalla tulisi käydä avointa keskustelua siitä, minkä muiden te-
kijöiden perusteella kuin hyöty-kustannussuhteen mukaan hankkeita voidaan ehdot-
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taa toteutettaviksi, ja millaiset vaatimukset hankkeen yhteiskuntataloudelliselle kan-
nattavuudelle tällöin asetetaan. Muut kuin hyöty-kustannussuhteeseen perustuvat 
kriteerit tulee myös esittää selkeästi päätettäessä hankkeen toteuttamisesta.” 

Tarkastuksessa todettiin, että ohjeissa ei ole annettu yksiselitteisiä reunaehtoja 

liikenne-ennusteiden tekemiselle. Tämä on tehnyt mahdolliseksi ennusteiden laati-

misen vaihtelevilla tavoilla, mikä ”puolestaan hankaloittaa eri hankkeiden vertailta-

vuutta” (mt., 59). Tämän Valtiontalouden tarkastusviraston kannanoton voisi esit-

tää jyrkemmässä muodossa myös niin, että kannattavuuslaskelmien tulokset saatta-

vat vaihdella voimakkaasti sen mukaan, minkälaista ja millä perusteilla laadittua 

liikenne-ennustetta arvioinnissa on käytetty. Tulosten vertailtavuus on siis kyseen-

alainen. Alku (2011, 25) esittää, että liikenne-ennusteissa toteutumistarkkuutta 

±20 prosenttia voi pitää kohtuullisen hyvänä. Olennaista arvioinnin tulosten kan-

nalta on se, että liikenne-ennusteen virheet vaikuttavat suoraan hankkeen kannatta-

vuuteen. Liikenteen aikakustannusten virhe on yhtä suuri kuin liikenne-ennusteen. 

Tarkastusraportissa ei otettu esiin yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaiku-

tusten käsittelyä lainkaan yleisellä tasolla. Sen sijaan yhdyskuntarakenteeseen koh-

distuvat vaikutukset tulivat esille eri väylähankkeita koskevien vaikutusten arvioin-

tien tarkasteluissa. 

VTV kiinnitti huomiota siihen, että laajempien väylänpidon toimintalinjausvaih-

toehtojen tarkastelussa käytettävistä kannattavuuslaskelmista tai arvioinneista ei ole 

ohjeita, ja että tällaisten ohjeiden kehittämiselle olisi tarvetta, jotta erilaisten hank-

keiden ja eri liikennemuotojen investointien vertaileminen olisi mahdollista. 

Lopputulemana VTV kehotti liikenne- ja viestintäministeriötä päivittämään 

vuoden 2003 hankearvioinnin yleisohjeen. Päivitystyön teki vuonna 2011 vuoden 

2010 alussa toimintansa aloittanut eri liikennemuotojen yhteinen Liikennevirasto. 

Yhdyskuntarakenteen osalta Liikenneviraston ohjeistus poikkeaa jossain määrin 

aikaisemmasta. Kun aikaisemmin esitettiin liikennejärjestelmän ja maankäytön ”pe-

rustapaukset” (ks. luku 7.4.2) ja edellytettiin niitä koskevan ennusteen ”realistisuut-

ta”, uudessa ohjeessa todetaan, että ”hankkeen vaikutusalueen maankäytön ja lii-

kennejärjestelmän kehittymisestä tehdään mahdollisimman totuudenmukainen ar-

vio kuhunkin vaihtoehtoon”. Arvioinnille asetettuna vaatimuksena ohjeessa esite-

tään, että ”maankäyttöarvioiden tulee olla linjassa voimassa olevien (tai jo tiedossa 

olevien tulevien) kaavojen kanssa. Ohjeessa todetaan edelleen, että ”joissakin lii-

kenneväylähankkeissa voidaan pitää todennäköisenä, että maankäyttö kehittyisi eri 

tavoin eri vaihtoehdoissa. Tällaisissa tapausten hankearvioinnissa on tärkeintä, että 

hankevaihtoehdon maankäyttö voidaan määritellä täsmällisesti ja se on kaavojen 

mukainen. (Liikennevirasto 2011b, 15) 
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Yhdyskuntarakennetta käsittelevässä ohjeen tarkentavassa osassa todetaan, että 

”tyypillisesti kysymys on siitä, että uuden väylän tai yhteyden vaikutusalueelle suun-

nitellaan uutta tai tehostettua maankäyttöä. Tämä vaikutus on otettava huomioon 

hankearvioinnissa, jos hankkeen ja uuden maankäytön välillä on selvä syy-

seuraussuhde.” (Mt., 23) 

Toisaalta ohjeessa todetaan, että ”arviointikäytäntönä on ollut, että hankkeesta 

johtuva lisämaankäyttö on vertailuvaihtoehdossa sijoitettu asiantuntija-arviona to-

dennäköisimpään kohteeseen (mt., liite 4, 2). 

Ohje on yhdyskuntarakenteen osalta epälooginen, eikä se kohtaa niitä muutos-

prosesseja, joita kaupungissa ilmenee arvioinnin tarkasteluajanjaksona eli yli 30 

vuoden aikajänteellä. Ohjeessa todetaan, että (a) maankäyttöarvioiden tulee olla 

linjassa voimassa olevien (tai jo tiedossa olevien tulevien) kaavojen kanssa, (b) lisä-

maankäyttö on arvioinnissa sijoitettu yleensä asiantuntija-arviona todennäköisim-

pään kohteeseen ja (c) uusi maankäyttö on otettava huomioon hankearvioinnissa, 

jos hankkeen ja uuden maankäytön välillä on selvä syy-seuraussuhde. 

Tarkasteluajanjaksona käytettävä 30 vuotta merkitsee sitä, että maankäytössä ta-

pahtuu jatkuvia muutoksia, jotka eivät kaikilta osin ole ”linjassa voimassa olevien 

(tai jo tiedossa olevien tulevien) kaavojen kanssa”. Muutokset eivät voi olla linjassa 

nykyisten suunnitelmien kanssa – aikajänne on yksinkertaisesti liian pitkä. Vaatimus 

siitä, että hankearvioinnissa huomioon otettavalla maankäytöllä tulee olla selvä, siis 

todennettavissa oleva syy-seuraussuhde hankkeen kanssa, ei ole osoitettavissa 

suunnittelun positivististen lähtökohtien puitteissa. Syy-seuraussuhdetta eli maan-

käytön ja yhdyskuntarakenteen muutoksia voidaan käsitellä eri asiantuntijoiden ja 

myös yleisön kanssa käytävän vuoropuhelun puitteissa, mutta sillä tavoin voidaan 

muodostaa kuvaa vain todennäköisistä tulevaisuuksista erilaisten taustaoletusten 

puitteissa. Se, missä määrin nämä muutokset ovat seurausta tiehankkeesta, voi olla 

osa keskustelua. 

Jäljelle jää arviointiohjeessakin todettu menetelmä, eli ”lisämaankäyttö on arvi-

oinnissa sijoitettu yleensä asiantuntija-arviona todennäköisimpään kohteeseen”. 

Tässäkin muotoilussa muutokset nähdään vain lisämaankäyttönä. Lisäksi ohje jättää 

täysin pohtimatta sen, millä perusteilla asiantuntija sijoittaa lisämaankäytön ”toden-

näköisimpään kohteeseen” ja minkälaiseen mitoitukseen ratkaisu perustuu. Ratkai-

sulla voi olla merkittävä liikkumisen ja edelleen aikakustannusten kautta välittyvä 

vaikutus hankkeen yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuteen. 

Vaikuttavuuden arvioinnin uudeksi menetelmäksi on esitetty lähestymistapa, jo-

ka tukee voimakkaasti positivistiseen ajatteluun perustuvaa loogis-rationaalista 
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suunnittelua. Menetelmässä (Liikennevirasto 2011b, 25) jokaiselle vaikutukselle 

määritetään vaikutusakseli (kuva 38) jolla esitetään ennustetilanteen mukaisesti 

- huonoin mahdollinen arvo kyseisessä hankkeessa 

- arvo hankkeen vertailuvaihtoehdossa 

- arvo tarkasteltavassa vaihtoehdossa sekä 

- paras mahdollinen arvo kyseisessä hankkeessa. 

Huonoin ja paras arvo on määritelty siten, että huonoimman arvon kohdalla 

”hankkeessa tehdään niin vähän kuin mahdollista tämän vaikutuksen hyväksi”. 

Ohjeessa kuitenkin huomautetaan, että arvon tulee olla ”realistinen”. Paras arvo 

puolestaan saavutetaan, kun ”hankkeessa tehdään niin paljon kuin mahdollista tä-

män vaikutuksen hyväksi”. Tämänkin arvon tulee olla ”realistinen”. Jatkossa oh-

jeessa viitataan siihen, että realistisuutta määrittäisivät budjetti sekä eri normien 

asettamat rajoitukset. Voidaan ajatella, että valtion liikenneinvestointien rahoituske-

hykset määrittelisivät jonkinlaiset maksimaaliset puitteet hankkeen suunnittelulle. 

Ongelma tässä suhteessa on, että investointihankkeen kustannukset kiinnittyvät 

suomalaisessa suunnittelujärjestelmässä vasta suunnitelman perusteella. Näin vai-

kuttavuuden arvioinnissa jää suunnittelijan harkinnan varaan, milloin hankkeessa 

tehdään ”niin paljon kuin mahdollista” jonkin vaikutuksen hyväksi. 

 

 

 

Kuva 38.  Vaikutusakselimenetelmän soveltaminen (Liikennevirasto 2011b, 25). 

Vaikutusakseli määrittää ohjeen mukaan hankkeen niin kutsutun vaikutuspoten-

tiaalin, joka kuvaa sitä vaihteluväliä, jossa vaikutuksen arvo voi hankkeessa olla. 

Vaikuttavuus määritetään laskukaavalla, jonka tuloksena vaikuttavuus asettuu 

kussakin vaikutuksessa välille 0-100 %. Ohjeessa huomautetaan – aivan oikein – 

että eri vaikutuksille määritellyt vaikuttavuudet eivät ole yhteenlaskettavia, eikä vai-
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kuttavuuden arvioinnin tuloksista ei suoraan voi päätellä hankkeen kokonaisvaikut-

tavuutta eikä paremmuutta tai huonoutta vertailuvaihtoehtoon nähden. (Liikenne-

virasto 2011b, 26) 

Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset voidaan esittää kaavioina, joista ohje antaa 

esimerkin (kuva 39). 

 

 

Kuva 39.  Vaikuttavuuden arvioinnin tulosten esitystapa (Liikennevirasto 2011b, 27). 

Tämän tutkimuksen kannalta on mielenkiintoista, että esimerkissä esiintyy myös 

”yhdyskuntarakenteen eheys”. Menetelmä edellyttää, että kaikille vaikutuksille voi-

daan antaa numeerinen arvo eri tilanteissa. Niiden perusteella määritellään siis ”vai-

kutuspotentiaali” ja eri suunnitteluvaihtoehtojen vaikuttavuus. Yhdyskuntarakenne 

tai sen eheys on tyypillinen esimerkki vaikutuksesta, jolle ei voi suoraan johtaa nu-

meroarvoa esimerkiksi suunnitelman ominaisuuksista. Menetelmän käyttö edellyt-

tää, että (a) määritellään, mitä yhdyskuntarakenteen eheydellä tarkoitetaan hank-

keessa, (b) esitetään käsitteen operationalisointi, jonka perusteella erilaisista suun-

nitteluratkaisuista johtuvat erilaiset yhdyskuntarakenteen ominaisuudet voidaan 

luokitella77 ja (c) kuvataan, miten vaihtoehtojen sijoittelu eri luokkiin tehdään. Koh-

                                                   

 
77 Luvussa 5.2 on käsitelty yhdyskuntarakenteen hajautumisen määrittelyjä ja operationalisointeja sekä 
niihin liittyviä ongelmia. 
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ta (b) edellyttää lisäksi näkemystä siitä, miten tuleva (uusi) maankäyttö sijoittuu ja 

minkälaisena suunnitelman vaikutusalueelle. 

Vaikuttavuuden arvioinnin menetelmään vaikutusakseleineen sisältyy positivisti-

nen ihanne ilmiöiden määrällisestä arvottamisesta ja arvioinnin toistettavuudesta, 

toisin sanoen riippumattomuudesta arvioinnin suorittajasta tai suorittajista. Yllä 

esitetyn esimerkin valossa kuvatut arvioinnin edellytykset kuitenkin osoittavat, että 

positivistinen ihanne ei ole toteutettavissa ilmiöissä, jotka ovat luonteeltaan voi-

makkaasti laadullisia ja jopa poliittisesti kiistanalaisia kuten yhdyskuntarakenteen 

eheys, ja joihin kohdistuvat muutokset ovat paitsi suunnittelun myös yhteiskunnal-

listen prosessien tuloksia. Tuloksena on näennäinen laskennallinen tarkkuus ja nä-

ennäinen eri vaikutusten vertailtavuus. Tuloksena on myös lukuarvoja, jotka legiti-

moivat suunnittelussa tehtäviä valintoja. 

7.4.6 Kustannus-hyötyanalyysin kritiikki 

Liikenneväylähankkeiden ja laajemmin liikennejärjestelmän erilaisten, esimerkiksi 

joukkoliikenteeseen kohdistuvien kehittämistoimien arvioinnissa sovellettavan yh-

teiskuntataloudellisen tehokkuuden tai kannattavuuden arvioinnin kritiikki kohdis-

tuu kahteen eri tasoon: toisaalta kritiikissä on käsitelty laajasti menetelmän sovelta-

misessa esiintyviä heikkouksia, puutteellisuuksia tai virheitä hyvinvointitaloustieteen 

näkökulmasta, toisaalta erityisesti ympäristötaloustieteen näkökulmasta esitetty 

kritiikki kohdistuu menetelmään perusteisiin ja sen keskeisiin ominaisuuksiin. Kä-

sittelen seuraavassa kumpaakin kritiikin tasoa. Edellistä voi luonnehtia sisäiseksi 

kritiikiksi, jossa ei kyseenalaisteta menetelmän soveltamiskelpoisuutta, jälkimmäistä 

taas ulkoiseksi kritiikiksi, joka kyseenalaistaa koko lähestymistavan väylä- ja muiden 

liikennejärjestelmän kehittämishankkeiden arvioinnissa. 
 

Suunnittelun ”sisäinen” kritiikki 

Väylähankkeiden arvioinnissa on kyse optimoinnista. Myös kustannus-hyöty-

analyysissä on kyse hyötyjen ja haittojen optimoinnista, vaikka tulos puetaankin 

yhteiskuntataloudellisen laskelman muotoon. Lähestymistavan puutteet ja ongelmat 

liittyvät hyvinvointitaloustieteen kannalta siihen, mitä hyötyjä ja haittoja arvioinnis-

sa käsitellään, miten niitä mitataan rahassa ja miten hyötyjen ja haittojen kohden-

tuminen otetaan huomioon arvioinnissa. 

Liikennejärjestelmän kehittämisen hyödyt ovat Carpenterin ja Heggien (1981, 

159) mukaan jaettavissa kolmeen tyyppiin: 
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1. Kustannusten vähentyminen; esimerkiksi ajoneuvojen käyttökustannusten 
väheneminen 

2. Lisääntyneet ei-rahamääräiset hyödyt; esimerkiksi matka-aikasäästöt 

3. Lisääntyneet mahdollisuudet; parantunut saavutettavuus 

Carpenterin ja Heggien tiivistys on siinä mielessä yleistävä, että ”kustannusten 

vähentyminen” voi olla rahamääräistä, kuten he esittävät, mutta myös haittojen, 

esimerkiksi liikennemelun vähentymistä, johon ei liity suoraan rahamääräisiä me-

noeriä. Toisaalta aikasäästöistä osa voi olla todellisia rahamääräisiä, kun ne liittyvät 

esimerkiksi työasiointimatkoihin tai tavarakuljetuksiin. Kahta ensimmäistä hyöty-

tyyppiä Carpenter ja Heggie pitävät suhteellisen selkeinä arvioitavina. Parantuneen 

saavutettavuuden ansiosta lisääntyneiden mahdollisuuksien arviointiin ei sen sijaan 

ole olemassa vakiintuneita menetelmiä. 

Laajimman näkökulman yhteiskuntataloudelliseen arviointiin tuovat esiin Est-

lander ja Pekkarinen (2005, 56). Heidän mukaansa kustannus-hyötyanalyysin peri-

aatteiden näkökulmasta kyse on siitä, että optimoinnissa sovelletaan osittaista kus-

tannus-hyötyanalyysia, jossa arvioidaan vain väylähankkeen sisäiset vaikutukset 

väylä- ja liikennepalveluiden tuottajiin ja käyttäjiin. Kattavassa kustannus-

hyötyanalyysissa arvioitaisiin myös hankkeen epäsuorat tai välilliset vaikutukset, 

ulkoisvaikutukset ja jakaumavaikutukset. Estlander ja Pekkarinen toteavat, että vain 

kattava kustannus-hyötyanalyysi pystyy antamaan vastauksen kysymykseen, onko 

arvioitava hanke yhteiskunnan resurssien kannalta järkevä toteuttaa. Hyötyjen ja 

haittojen kohdentuminen on kustannus-hyötyanalyysin soveltamiseen liittyvä peri-

aatteellinen kysymys. Hankkeiden jakaumavaikutukset ovat myös oleellinen, mutta 

arvioinnissa laiminlyöty yhteiskunnallinen kysymys. Kysymys epäsuorien tai välillis-

ten vaikutusten arvioinnista liittyy liikennehallinnossa valittuun lähestymistapaan, 

joka korostaa välittömiä vaikutuksia, ei rajaa välillisiä vaikutuksia ehdottomasti ar-

vioinnin ulkopuolelle, mutta ei myöskään ota täsmällisesti kantaa, missä tilanteissa 

välilliset vaikutukset tulee ottaa huomioon arvioinnissa. Ohjeessa ei myöskään arvi-

oida, mikä välillisten vaikutusten huomioon ottamisen merkitys voisi olla arvioinnin 

tulosten kannalta. 

Ruotsalainen liikennealan tutkimuslaitos Statens institut för kommunikationsanalys 

SIKA (jonka toimintaa on jatkanut vuodesta 2010 alkaen Trafikanalys) julkaisi 

vuonna 2008 kustannus-hyötyanalyysin ”ABC:n”, jossa käsitellään menetelmä hy-

vinvointiteoreettisia perusteita ja menetelmän soveltamisesta liikennesektorilla. 

SIKAn (2008,51) mukaan suurin ongelma kustannus-hyötyanalyysin käytössä liittyy 

sellaisiin tekijöihin, joilla ei ole markkinahintaa, ja joiden arvottaminen rahassa on 

vaikeaa tai mahdotonta. Arvottamista pidetään lähes aina periaatteessa mahdollise-

na hyvinvointiteorian hyväksymin menetelmin, mutta luotettava, yleisesti hyväksyt-
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tyyn teoriaan ja menetelmään perustuvan arvon määritys edellyttäisi useissa tapauk-

sissa huomattavaa tutkimuspanostusta. Luonto- ja kulttuuri- sekä historialliset arvot 

ovat tyypillisiä esimerkkejä tästä. 

Kustannus-hyötyanalyysin vastaus ongelmaan on, että tämänkaltaiset vaikutuk-

set – jotka säännöllisesti liittyvät liikennehankkeiden kustannuksiin, eivät hyötyihin 

tai kansantaloustieteen termein säästöihin – jätetään kokonaan laskelman ulkopuo-

lelle. Vaihtoehtoisesti ”otetaan, mitä on otettavissa”, kuten SIKA toteaa. Toisin 

sanoen kustannus-hyötyanalyysia sovelletaan siinä laajuudessa kuin se on käytän-

nössä mahdollista. Näkemys on täysin päinvastainen kuin Pekkarisen ja Estlande-

rin, jotka arvostelevat kustannus-hyötyanalyysin soveltamista osittaisena. SIKAn 

lähestymistapaa voi luonnehtia pragmaattiseksi, Pekkarisen ja Estlanderin lähesty-

mistapaa puhdasoppiseksi. 

Koska kustannus-hyötyanalyysia käytetään säännönmukaisesti liikennehankkei-

den arvioinnissa, SIKAn suositus on, että osittaiseen kustannus-hyötyanalyysiin 

perustuvia tuloksia tulisi tulkita tietyllä varovaisuudella. Lisäksi arvioinnista tulisi 

tehdä läpinäkyvä niin, että tuloksia käyttävillä on mahdollisuus arvioida itse arvi-

oinnin laatua ja tulosten luotettavuutta. (SIKA 2008, 51) 

Toisena ongelmana SIKA nostaa esiin sen, että liikennesektorilla tehdään stan-

dardoituja laskelmia tietokonemalleihin perustuen. Ideaalimallin mukaan kustan-

nus-hyötyanalyysin tulisi perustua tapauskohtaiseen, arvioitaviin vaihtoehtoihin 

liittyvään arvonmääritykseen. Vakiintuneista tietokonemalleista johtuen arvioinnissa 

ei yleensä käsitellä erityisiä tapauskohtaisia vaikutuksia, esimerkiksi historiallisia tai 

kulttuurisia arvoja. (SIKA 2008, 51–52) 

On huomionarvoista, että SIKAn analyysi jättää nostamatta vahvemmin esiin 

liikenne-ennusteiden ja niiden taustalla olevien liikennemallien merkityksen liiken-

nehankkeiden arvioinnissa. Käytössä olevien arviointimenetelmien mukainen yh-

teiskuntataloudellinen tehokkuus perustuu erityisesti tiehankkeiden osalta pääsään-

töisesti ajokustannusten, erityisesti aikakustannusten, sekä onnettomuuskustannus-

ten säästöihin (onnettomuuskustannukset: ks. suunnitteluun kohdistuva ”ulkoinen” 

kritiikki). Autoliikenteen ennusteet perustuvat puolestaan keskeisiltä osin mennee-

seen käyttäytymiseen perustuviin liikennemalleihin, jotka ekstrapoloivat historiallis-

ta kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Liikennemallit ovat kehittyneet huomattavasti 

puolen vuosisadan takaisista yksinkertaisista vetovoimamalleista, mutta niihin ei 

yleensä sisälly strategisia ulottuvuuksia esimerkiksi henkilöautoliikenteen rajoittami-

sesta.  

Liikennesuunnittelun logiikka toimii kaupunkiseuduilla siten, että väylien kapasi-

teettirajoitukset ja muut mahdolliset tapauskohtaiset rajoitukset, esimerkiksi pysä-
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köintipolitiikka, vaikuttavat ajoneuvoliikenteen ”toimivuuteen” tai ”sujuvuuteen”, 

toisin sanoen ajoneuvojen nopeuteen ja viivytysten kestoon ja niiden taustalla lii-

kenteen suuntautumiseen ja kulkumuotojakauman yleensä vähäisiin muutoksiin. 

Tätä ongelmaksi määriteltyä asiantilaa ratkaistaan lisäämällä väyläkapasiteettia. Tällä 

tavoin kustannus-hyötyanalyysin tuloksesta muodostuu itsestäänselvyys: väyläkapa-

siteetin lisääminen vähentää merkittävästi kaupunkiseutujen suurilla liikennemäärillä 

ennusteen mukaisesti kasvavan autoliikenteen aikakustannuksia, samoin kuin kor-

keatasoisemmat väylät onnettomuuskustannuksia. Kun lisäksi yhteiskuntataloudelli-

sista laskelmista puuttuu kaupunkiseuduilla merkittäviä tekijöitä, esimerkiksi hyöty-

jen ja haittojen kohdentuminen, uudet autoliikennettä palvelevat väylät ovat kau-

punkiseuduilla lähes aina laskennallisesti yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. 

Liikennesuunnittelun sisällä tämä näkökulma hankkeiden yhteiskuntataloudelli-

sen tehokkuuden arviointiin ei ole saanut painoa. Varsin yksinkertaisesti asian 

luonnetta kuvaa Helsingin Sanomien kaupunkitoimittaja Pipsa Paittala (2012) Län-

simetron laitureista käydyn keskustelun yhteydessä käsitelleessään vuoden 2035 

matkustajamääräennusteita: 

Maankäyttö, rakentaminen ja ihmisten tapa liikkua kaupungissaan. Kukapa näitä 
osaisi ennustaa. 

Tilanne selittyy osittain Mackien (2010, 7) mukaan eri suunnittelutasojen suh-

teellisella vahvuudella. Kustannus-hyötylaskelmalla on vahva asema maissa, joissa 

strateginen suunnittelu on heikompaa kuin planning-tason suunnittelu. Planning-taso 

viittaa tässä suunnitteluun, jossa keskeiset ratkaisut tehdään erilaisia hankkeita 

suunniteltaessa ja hankkeiden rahoituksesta päätettäessä. Kustannus-hyötyanalyysi 

ei sovellu ylimmän tason strategiseen suunnitteluun, koska siinä vaiheessa ei ole 

sisällöltään riittävän täsmällisesti määriteltyjä hankkeita – tai sellaisia ei ainakaan 

pitäisi olla. Ylimmällä tasolla huomion tulisi olla liikennepoliittisissa linjauksissa, 

joiden painotuksissa ja keskinäisissä valinnoissa korostuu linjausten vaikuttavuus 

suhteessa yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, eikä määrällinen, tietyn hankkeen ominai-

suuksia kuvaava rahamääräinen arvottaminen. 

Yhtenä keskeisenä kritiikin kohteena on keskimääräisten ja toisaalta vakioarvo-

jen käyttäminen niin kustannuksissa kuin hyödyissäkin hankkeen luonteesta ja si-

jainnista riippumatta. Ongelma on tunnistettu laajasti (esim. Ackermann 2008, 15; 

Mackie 2010, 9), mutta liikennesektorin sisällä asiaa on käsitelty vain vähän. Kus-

tannus-hyötyanalyysin ongelmattomuutta kuvaa tapa, jolla Liikennevirasto esittelee 

asiaa: 

Kannattavuuslaskelmassa arvioidaan hankkeen ja sen vertailuvaihtoehdon välistä 
eroa. Jos säästöt ovat investointia suuremmat, on hyöty-kustannus-suhde (HK-
suhde) yli yhden ja hanke on rahamääräisten vaikutusten osalta kannattava. HK-
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suhteen jääminen alle yhden ei kuitenkaan välttämättä merkitse hankkeen kannatta-
mattomuutta, koska HK-suhde ei ota huomioon kaikkia hankkeen vaikutuksia. Vas-
taavasti HK-suhteen ollessa yli yhden, ei hanke ole välttämättä kannattava, koska sil-
lä voi olla merkittäviä laskelman ulkopuolelle jääviä haittoja. 78 

Liikennevirasto toisin sanoen esittää, että hanke voi olla yhteiskuntataloudelli-

sesti kannattava (tai kannattamaton), oli sen hk-suhde alle tai yli yhden. 

Alku on käsitellyt laajasti aikahyötyä yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arvi-

oinnissa sekä periaatteellisella ajan säästön merkityksen tasolla että laskelmissa käy-

tettyjen arvojen tasolla. Hän lähtee kritiikissään ajan arvon määrittelyn teoreettisista 

perusteista, joiden mukaan matka-aika on hyödytöntä (Alku 2011, 14–24). Toisaalta 

lähtökohtana on ajatus, että matka-ajalle olisi jokin vaihtoehtoinen käyttö. Beckerin 

1960-luvulla esittämän teorian mukaisesti matka-ajan arvo on sama kuin työstä 

maksettu palkka. Kun tämä lähtökohta todettiin nopeasti kestämättömäksi vapaa-

ajan matkojen osalta, otettiin käyttöön maksuhalukkuuteen perustuva matka-ajan 

arvottaminen. Ongelmana tällöin on, että luotettavaa tietoa maksuhalukkuudesta 

on mahdoton saada. Alku viittaa tutkimustulokseen, jonka mukaan vapaa-ajan mat-

kan arvoksi on saatu eri kyselytutkimuksissa 35–254 % työajan arvosta.  

Työajan (työmatkojen ja työasioinnin) arvottamista kustannukseksi on arvosteltu 

siitä syystä, että matka-aika ei ole aina hukkaan heitettyä aikaa, vaan päinvastoin se 

voi olla aikaa, jolle on hyötykäyttöä. Näin sen pitäisi esiintyä laskelmassa osin kus-

tannuksena, osin säästönä. Myös pienten, jopa alle minuutin laskennallisten ai-

kasäästöjen käsittelyä säästönä on arvosteltu. Alku viitaa tässä yhteydessä suomalai-

seen tutkimukseen (Goebel & Sikow 1996), jonka mukaan olisi perusteita, että vain 

esimerkiksi yli viiden minuutin aikasäästöt otettaisiin huomioon. Pienet laskennalli-

set aikasäästöt eivät käytännössä realisoidu etenkään ruuhkaliikenteessä, jossa ne 

laskennallisesti syntyvät, koska todelliset matka-ajat vaihtelevat, ja tienkäyttäjän on 

varauduttava vaihteluun arvioidessaan matkaan tarvittavaa aikaa. 

Viimeisenä ja ehkä kaikkein keskeisimpänä aikasäästöjen käsittelyyn kohdistuva-

na kritiikin kohteena on edellä luvussa 5.4.2 käsittelemäni matka-ajan vakioisuus. 

Kun nopeutunut liikkuminen käytetään lisääntyneeseen liikkumiseen, säästynyt aika 

käytetään kasvavaan liikennesuoritteeseen, eikä säästöä synny. Päinvastoin kustan-

nukset kasvavat, kun liikenneverkkoon investoidaan ja myös sen ylläpitokustannuk-

set kasvavat. Liikenne-ennusteissa tätä tarjontalähtöistä liikkumisen lisääntymistä ei 

oteta huomioon. 

                                                   

 
78 http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/strategia/vaikutusten_arviointi/ 
hyoty_kustannus; sivu päivitetty 13.8.2012; viitattu 12.9.2012. 
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Suunnittelun ”ulkoinen” kritiikki 

Graham ja Marvin (2001, 105) liittävät kustannus-hyötyanalyysin yhdessä muiden 

liikennesuunnitteluunkin liittyneiden ja edelleen liittyvien analyysi- ja ennusteteknii-

koiden, esimerkiksi vetovoimamallin, kanssa samaan modernististen suunnitteluvä-

lineiden joukkoon, joka esitetään luonteeltaan teknisenä ja sisällöltään arvovapaana. 

Näin he toteavat jo lähtökohtaisesti, että kustannus-hyötyanalyysi ei sovellu jälki-

modernin kaupungin suunnittelun apuvälineeksi. 

Suppeammasta näkökulmasta ulkoisessa kritiikissä nousevat esiin erityisesti ky-

symykset siitä, mitkä tekijät sisältyvät kustannus-hyötyanalyysiin, millä perusteilla 

laskelmissa käytetyt arvot on määritelty, vaikutusten aikajänteen merkitys sekä vai-

kutusten kohdentumisen käsittely (tasa-arvokysymykset). Ackermann (2008, 2-10) 

tiivistää ympäristötaloustieteen näkökulmasta esittämänsä kustannus-hyötyanalyysin 

kritiikin seuraaviin kuuteen tekijään: 

1. Arvottaminen, kun rahamääräinen arvo puuttuu kokonaan (Pricing the priceless) 

2. Ongelmalliset vaihtosuhteet (Troubling trade-offs) 

3. Epävarmuus ja varovaisuus (Uncertainty and precaution) 

4. Tulevaisuuden vääristäminen (Distorting the future) 

5. Liioitellut kustannukset (Exaggerated costs) 

6. Puolueellisuus ja tekniset kysymykset (Partisans and technicalties) 

Kohta 5, kustannusten liioittelu, liittyy konkreettisesti ympäristötaloustieteen 

näkökulmaan ja ympäristönsuojeluun. Liikennehankkeiden osalta näkökulma on 

päinvastainen, siis hyötyjen liioittelu. 

Kustannus-hyötyanalyysin perusteisiin laajemmin kohdistuvana kritiikkinä 

Heinzerling ja Ackerman (2002, 13) esittävät, että menetelmään liittyy seuraavat 

perustavaa laatua olevat ongelmat: 

1. Tavanomaiset arvon määrittelyn menetelmät ovat epätäsmällisiä ja epäuskot-
tavia. 

2. Diskonttaus trivialisoi tulevaisuudessa syntyvät haitat ja peruttamattomat 
ympäristöongelmat. 

3. Tukeutuminen jakamattomiin (kollektiivisiin) rahamääräisiin hyötyihin sivuut-
taa oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin liittyvät kysymykset. 

4. Arvosidonnainen ja monimutkainen arviointiprosessi ei ole objektiivinen eikä 
läpinäkyvä. 

Liikennesuunnittelun (ja taloustieteen) vastaus tähän kritiikkiin on, että analyy-

sissä käytetään parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa. Toisena vastauksena on, 

että parempiakaan menetelmiä tukemaan päätöksentekoa ei ole käytettävissä. Kol-

mantena perusteluna on, että jotain menetelmää tarvitaan arvioitaessa hankkeiden 
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toteuttamiskelpoisuutta. Ensimmäisen vastauksen kohdalla on tärkeää arvioida, 

ovatko käytetyt menetelmät niin hyviä, että kustannus-hyötyanalyysi tuottaa itse 

enemmän hyötyä kuin haittaa päätöksenteossa, toisin sanoen onko se riittävän luo-

tettava menetelmä kertomaan arvioinnin kohteen keskeisistä ominaisuuksista. Toi-

sen vastauksen osalta kustannus-hyötyanalyysin kritiikissä on tuotu usein esille 

vaihtoehtoisia arvioinnin lähestymistapoja (esimerkiksi Ackerman 2008, 11–18, 

Estlander & Pekkarinen 2005, 57–59). Kolmas vastaus liittyy ensimmäiseen: on 

luontevaa ajatella, että päätöksentekotilannetta tuetaan jollain hankkeen ominai-

suuksia kuvaavalla analyyttisellä menetelmällä. Esimerkiksi Mackie (2010, 8) esittää, 

että ilman arviointia poliittinen päätöksenteko tuottaisi huonompia tuloksia. Tätä 

hän perustelee sillä, että syystä tai toisesta poliittista tukea nauttivien hankkeiden 

pysäyttäminen on äärimmäisen vaikeaa, vaikka ne osoittautuisivat taloudellisesti 

kelvottomiksi. Perustelu on todennäköisesti oikea, mutta tässä asetelmassa palataan 

kysymykseen, onko menetelmä riittävän luotettava ja läpinäkyvä. 

Bertolini (2005, 74) nostaa esiin toisen, erityisesti liikennesuunnitteluun liittyvän 

näkökulman arvioinnin vaikeuksiin. Hänen mukaansa kaupunkien liikennejärjes-

telmän muutosten arvioinnissa hyötyjen ja haittojen määrittelyn ongelmat liittyvät 

toisaalta tavoitteisiin ja toisaalta todennäköisyyteen, jolla tavoitteet on mahdollista 

saavuttaa. Erityisesti kaupunkiliikenteessä tavoitteiden ristiriitaisuus sekä tavoittei-

den saavuttamiseksi tarvittavien keinojen epävarmuus ja myös kiistanalaisuus on 

olennainen osa kaupunkien liikennejärjestelmää. Tämä puolestaan rajoittaa opti-

moinnin ja yleisemmin rationaalisen valinnan mahdollisuuksia kaupunkien liikenne-

järjestelmän muutosten hallinnassa. 

Tästä huolimatta kustannus-hyötyanalyysi ja laajemmin yhteiskuntataloudellisen 

tehokkuuden tai kannattavuuden arviointi nojaa rationaalisen valinnan mahdolli-

suuteen. Hallin (1984, 27, 35) mukaan taloustieteeseen nojaava lähestymistapa nou-

si esiin 1950-luvun puolivälin jälkeen liikennesuunnittelussa aikaan, jolloin moder-

nistinen kaupunkisuunnittelu tukeutui toisen maailmansodan jälkeisessä talouskas-

vun vaiheessa henkilöautoistumiseen, liikkuvuuden lisääntymiseen ja esikaupungis-

tumiseen. Taloustiede teki Hallin sanoin ”taloustieteilijöille tuttuja tavanomaisia 

yksinkertaistavia oletuksia”, jotka liittyivät ihmisten käyttäytymisen esittämiseen 

itsekkään rationaalisena toimintana (the concept of economic man), monimutkaistavien 

tekijöiden tarkoituksellisena sivuuttamisena (the ceteris paribus assumption) sekä oletuk-

sena, että ihmisten motiivit voidaan parhaiten selvittää tutkimalla käyttäytymistä. 

Vetovoimamalleista tuli ensin Amerikassa ja myöhemmin Euroopassa liikenne-

ennusteiden perustana keskeinen perustelu kaupunkimoottoriteiden rakentamiselle 

ja kaupunkimoottoriteihin tukeutuvalle esikaupungistumiselle. 
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Liikennesuunnittelun ”sisäinen” kritiikki ei käsittele juuri lainkaan toimenpitei-

den jakaumavaikutuksia. SIKA (2008, 25–26) ottaa tähän lähtökohtaisesti taloustie-

teellisen näkökulman toteamalla, että markkinataloudessa kuluttajan hyötyä arvioi-

daan maksuhalukkuudella. Ongelmana on kuitenkin se, että maksuhalukkuuteen 

vaikuttavat myös tulot, eikä maksuhalukkuus kuvaa siten välittömästi hyötyä. Näin 

maksuhalukkuus suhteessa koettuun höytyyn voi vaihdella voimakkaasti eri tulo-

ryhmien kesken. Eri väestöryhmiin eri tavoin kohdistuvat hyödyt ja haitat eivät 

sisälly liikennesektorilla käytettävään kustannus-hyötyanalyysiin, vaikka se taloustie-

teen periaattein olisi mahdollista käyttämällä erilaisia painoja eri tuloluokissa. 

Suhtautumista liikennehankkeiden vaikutuksiin oikeudenmukaisuuden ja tasa-

arvon näkökulmasta kuvaa hyvin alan käsikirjassa Liikenne ja väylät I (Suomen Ra-

kennusinsinöörien Liitto 2005, 201) esitetty toteamus asiasta: 

Hyvinvoinnin jakautuminen yhteiskunnassa voi myös muuttua hankkeen toteuttami-
sen myötä. Jotkut henkilöt hyötyvät hankkeesta ja jotkut voivat kärsiä menetyksiä 
hankkeen takia. Tämä on ihan tyypillistä väylähankkeille. Kaikki veronmaksajat ra-
hoittavat yleensä väylien rakentamisen, mutta ainoastaan osa niistä henkilöistä, jotka 
rahoittavat väylän hyötyvät siitä. 

Yleensä kuitenkin katsotaan, että yhteiskuntataloudellisen hyöty-kustannus-
laskelman positiivinen tulos on riittävä ehto sille, että hanke toteutetaan. Taustalla 
on ajatus, että pitkällä aikavälillä kaikki voivat voittaa, kun kannattavat hankkeet to-
teutetaan. Jotkut henkilöt ehkä häviävät yksittäisen toimenpiteen kohdalla, mutta 
samat henkilöt voivat kuulua voittajien joukkoon jonkun toisen hankkeen kohdalla. 
Täten voitot ja häviöt voivat kattaa toisensa.79 

Asian merkitys on ilmeinen, kun tiedetään, että liikennehankkeet, esimerkiksi 

tien tai radan rakentaminen tai joukkoliikennepalvelun muutokset, kohdistuvat aina 

suhteellisen selkeästi rajattuun väestöryhmään ja alueeseen. Tien rakentaminen 

hyödyttää auton käyttäjiä, radan rakentaminen joukkoliikenteen matkustajia. Lii-

kennesuunnittelun soveltama yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arviointi ei 

kuitenkaan tarkastele millään tavoin sitä, ketkä hyötyvät ja ketkä kärsivät muutok-

sista. Lisäksi menetelmä tarkastelee vain autoilijoille ja joukkoliikenteen matkustajil-

le kohdistuvia kustannuksia ja säästöjä. Muita liikkujia, esimerkiksi jalankulkijoita ja 

pyöräilijöitä ei tarkastella lainkaan. Tosin menetelmään lähtökohtaisesti sisältyvän 

autoliikenteen aika- ja onnettomuuskustannusten dominoivan aseman vuoksi tar-

kastelujen lopputulokset eivät muuttuisi oleellisesti, vaikka tarkastelua tässä suh-

teessa laajennettaisiinkin. 

                                                   

 
79 Kursivointi tutkimuksen tekijän. 
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Suomessa tehdyissä laajoissa valtakunnallisissa henkilöliikennetutkimuksissa ei 

ole selvitetty tulotason vaikutusta liikkumiseen, vaikka Liikenneviraston mukaan 

”eroja liikkumistottumuksissa löytyy, kun tarkastellaan liikkumista esimerkiksi iän, 

sukupuolen, tulotason ja asumismuodon suhteen” (Liikennevirasto 201280). Kyse ei 

ole vain liikkumistottumuksista, vaan myös liikkumismahdollisuuksista. Yhdysval-

loissa 1990-luvun alussa tehdyn tutkimuksen mukaan (Hanson 1995, 8) suurituloi-

simman viidenneksen osuus henkilöautojen ja bussien matkustajakilometreistä oli 

32 % ja vastaavasti pienituloisimman viidenneksen 9 %. Hanson korostaakin, että 

tiettyjen väestöryhmien liikkuvuuden – käytännössä liikkumismahdollisuuksien – 

puute on osa kaupunkiseutujen liikenneongelmaa. 

Huomion kiinnittäminen vaikutusten kohdentumiseen ei ole uutta. Esimerkiksi 

Nwaneri käsitteli jo vuonna 1970 liikennetalouden julkaisussa Journal of Transport 

Economics and Policy tasa-arvoa kustannus-hyötyanalyysissä. Siinä Nwaneri (1970, 

236) totesi, että kustannus-hyötyanalyysin pitäisi pystyä vastaamaan paitsi kysymyk-

seen resurssien käytön tehokkuudesta myös kysymykseen siitä, onko resurssien 

käyttö esitetyllä tavalla toivottavaa vaikutusten kohteena olevien ihmisten tasa-

arvon kannalta. Lähestymistavan ero on huomattava verrattuna Liikenne ja väylät I 

–julkaisussa esitettyyn lähinnä hurskaaksi toiveeksi luokiteltavaan näkemykseen, 

jonka mukaan saman henkilön kohdalla ”voitot ja häviöt voivat kattaa toisensa”. 

Myöhemmin muun muassa Litman (1999, 1) on käsitellyt tasa-arvoa liikennejär-

jestelmän näkökulmasta. Litman jaottelee tarkasteluaan varten tasa-arvon kolmeen 

tyyppiin, horisontaaliseen, vertikaaliseen ja sukupolvien väliseen tasa-arvoon. Ho-

risontaalinen tasa-arvo liittyy kaupunkiseuduilla lähinnä resurssien ja toimien alueel-

liseen kohdentumiseen. Suomalaisessa kontekstissa näkökulma on mielenkiintoinen 

lähinnä siinä mielessä, minkälaisia toimia ja missä kaupunkiseutujen osissa valtio 

katsoo tehtäväkseen toteuttaa tai rahoittaa. Vertikaalinen tasa-arvo on tekijä, joka 

nousee vähintään implisiittisesti perusteluna joukkoliikenteeseen kohdistuville toi-

mille, mutta se ei esiinny yleensä lainkaan väylähankkeiden arvioinneissa. Sukupol-

vien välinen tasa-arvo kuuluu kestävän kehityksen retoriikkaan. Hankearvioinnin 

menettelyissä sen merkitys on kuitenkin olematon rahamääräiseen arvottamiseen 

keskeisesti liittyvän diskonttauksen vuoksi.  

Lisäksi Litman (mt., 2) nostaa esiin erottelun tasa-arvosta suhteessa mahdolli-

suuksiin ja toisaalta suhteessa tuloksiin. Liikennejärjestelmä on yhteiskunnallisena 

rakenteena luonteeltaan mahdollisuuksia luova, mutta sillä on merkittäviä kielteisiä 

                                                   

 
80 http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/ 
henkiloliikennetutkimus/tuloksia_taulukkoina/sosioekonomiset_taustat; viitattu 28.6.2014 
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vaikutuksia. Mahdollisuudet liittyvät liikennejärjestelmän tuottamiin hyötyihin, hai-

tat (määritelmän mukaisesti) kielteisiin vaikutuksiin. Näin tasa-arvoakaan ei voi 

tarkastella pelkästään jommastakummasta näkökulmasta. 

Liikennejärjestelmän tutkimuksessa vaikutusten kohdentuminen on noussut 

vahvasti esiin jo vuosituhannen vaihteessa. EU:n rahoittamassa, kahdeksan tutki-

muslaitoksen ja konsulttitoimiston PROSPECTS-hankkeessa (Procedures for Recom-

mending Optimal Sustainable Planning of European City Transport Systems) on käsitelty 

laajasti tasa-arvon sisältöä liikennejärjestelmän kannalta. Tutkimushankkeen yksi 

keskeinen havainto on, että tasa-arvoon liittyvien kysymysten sisältö riippuu voi-

makkaasti kontekstista ja olosuhteista. Litmanin käsittelemän mahdollisuuksien ja 

tuloksien tasa-arvon lisäksi PROSPECTS (2003, 143) tuo esiin myös hallinnon 

antamien lupausten pitämisen, jota voi luonnehtia tulevaisuuteen kohdistuvien odo-

tusten turvaksi, sekä proseduaalisen tasa-arvon, jonka keskeinen sisältö on lä-

pinäkyvä ja demokraattinen suunnitteluprosessi. 

PROSPECTS-hankkeessa tavoitteeksi esitetty veronmaksajien rahojen taloudel-

linen käyttö liittyy välittömästi kustannus-hyötyanalyysin soveltamisen toistuviin 

perusteluihin. Esimerkiksi Mackie (2010, 7) toteaa, että arviointi on tärkeä osa osal-

listumisen sääntöjä (rules of engagement), joiden avulla eri osallisten intressit otetaan 

huomioon ja ratkaistaan. Säännöt määrittelee hallinnossa liikennesuunnittelusta 

vastaava organisaatio, Suomessa muodollisesti liikenne- ja viestintäministeriö ja 

käytännössä Liikennevirasto, jonka esitykseen hankearvioinnin menettelytavat ja 

arvioinnissa käytettävät laskenta-arvot perustuvat. 

PROSPECTS-hankkeen tulosten valossa voi arvioida, että tasa-arvovaikutusten 

arviointimenetelmät ovat kustannus-hyötyanalyysin periaatteiden valossa menetel-

miltään edelleen avoimia ja kokeiltujen tai esitettyjen menetelmien osalta liian työ-

läitä, jotta vaikutusten rahamääräinen arviointi olisi mahdollista. PROSPECTS-

hankkeessa esitetyt menetelmät ovat kaikki sellaisia, että ne eivät ei-rahamääräisinä 

sovellu käytettäväksi yhteiskuntataloudellisessa arvioinnissa.  

Yhtenä osatavoitteena PROSPECTS-hankkeessa esitetty veronmaksajien raho-

jen tehokas käyttö on puolestaan luonteeltaan sellainen, että se asettuu yksittäisen 

hankkeen tai toimen arvioinnin ulkopuolelle. Kustannus-hyötyanalyysiin perustuva 

yhteiskuntataloudellinen arviointi ei pysty antamaan vastausta kysymykseen varojen 

käytön tehokkuudesta suhteessa johonkin vaihtoehtoiseen käyttöön. Menetelmän 

kaavamainen soveltaminen ilman kustannusten ja hyötyjen tapauskohtaista tarkas-

telua johtaa käytännössä siihen, että edes samankaltaisten hankkeiden keskinäinen 

vertailu ei ole kovin luotettavaa. 
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Esimerkkinä tapauskohtaisten vaikutusten analysoinnin merkityksestä voi käyt-

tää eräitä pyöräilyn ja jalankulun hankkeiden yhteiskuntataloudellisten vaikutusten 

arviointeja. Ison-Britannian terveysministeriön lounaisen alueen yksikkö teki vuon-

na 2010 selvityksen Value for Money: An Economic Assessment of Investment in Walking 

and Cycling, jossa kantavana ajatuksena oli kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten 

huomioon ottaminen kustannus-hyötyanalyysissä. Selvityksessä käsiteltiin terveys-

vaikutuksia sekä brittiläisten että ulkomaisten selvitysten perusteella. Tarkasteltujen 

esimerkkihankkeiden hyöty-kustannussuhteen mediaaniksi saatiin 13 ja pelkästään 

brittiläiseen kuuden hankkeen aineistoon perustuen 19 (Davis 2010, 2). Arvioinnis-

sa käytettiin Ison-Britannian liikenneministeriön päätöksellä liikennehankkeissa 

sovellettavaa arviointikehikkoa. 

Norjassa tehdyssä selvityksessä arvioitiin kolmen hankkeen ja kirjallisuusselvi-

tyksen perusteella kävelyn ja pyöräilyn hankkeiden hyöty-kustannussuhteeksi aina-

kin 4-5. Selvityksessä sovellettua kustannus-hyötyanalyysia kutsutaan selvityksessä 

”todella täydelliseksi kustannus-hyötyanalyysiksi” (truly complete cost-benefit analysis) 

väylähankkeiden osittaisen kustannus-hyötyanalyysin vastakohtana. (Sælensminde 

2004, 593, 597). 

Ruotsissa Luonnonsuojeluvirasto Naturvårdsverket on tehnyt yhdessä Tieviraston 

(Vägverket, nykyinen Trafikverket) ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa selvi-

tyksen, jossa on tarkasteltu varsin perusteellisesti jalankulun ja pyöräilyn hyötyjä ja 

niissä käytettäviä laskenta-arvoja. Selvityksessä todetaan, että kustannus-

hyötylaskelmien perusteisiin liittyy erilaisia tietopuutteita, jotka vaikuttavat laskel-

man luotettavuuteen, mutta ne eivät ole este alkaa soveltaa kustannus-

hyötyanalyysia myös jalankulun ja pyöräilyn hankkeissa. Selvitykseen sisältyvässä 

esimerkkilaskelmassa hyöty-kustannussuhteeksi saadaan noin 10 ja minimissäänkin 

herkkyysanalyysin perusteella noin kolme (Naturvårdsverket 2005, 79–83). 

Suomessa tehdyssä selvityksessä (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013b, 

5) pyöräväyläinvestointien hyöty-kustannussuhteeksi saatiin noin kahdeksan. Hyö-

dyistä merkittävä osa syntyy terveysvaikutuksista. 

Tiehankkeissa hyöty-kustannussuhde on Suomessa tyypillisesti yhden ja kahden 

välillä (jos hk-suhde ylipäänsä on yli yhden). Ison-Britannian liikenneministeriö 

käyttää seuraavaa hyöty-kustannussuhteen luokittelua (Davis 2010, 8): 

Alle 1  Heikko (Poor) 

1-1,5 Matala (Low) 

1,5-2 Keskinkertainen (Medium) 

Yli 2 Korkea (High) 
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Kävelyn ja pyöräilyn hankkeet sijoittuvat siis erittäin huomattavasti luokittelun 

ylimmän raja-arvon yläpuolelle. Edellä mainittuja kävelyn ja pyöräilyn yhteiskunta-

taloudellista tehokkuutta käsitteleviä selvityksiä ei ole otettu esiin Suomessa käydys-

sä liikennepoliittisessa keskustelussa. On varsin todennäköistä, että yhteiskuntata-

loudellista tehokkuutta ei jatkossakaan käytetä tässä eri kulkumuotoja vertailevassa 

mielessä hankkeiden perusteluna. Edellä kuvattu asetelma osoittaa, että niin ei pidä 

tehdäkään. Kustannus-hyötyanalyysia ei ole tarkoitettu – ainakaan sen liikenne-

hankkeisiin sovelletussa muodossa – erityyppisten hankkeiden vertailuun, koska 

niiden hyödyt ja haitat koostuvat hyvin erilaisista tekijöistä. Tämä koskee yhtä pal-

jon pyöräilyn ja autoilun väylähankkeiden kuin esimerkiksi autoliikennettä ja jouk-

koliikennettä palvelevien hankkeiden vertailua. Valintojen tulee tapahtua ministe-

riötason strategisessa suunnittelussa. 
 

Tunnistetut ”arvioinnin kehittämistarpeet” arviointiin kohdistuvan kritiikin 

näkökulmasta 

Liikenneviraston julkaisemassa tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen mää-

rittämiseen liittyvässä taustaraportissa käsitellään myös yksikköarvojen kehittämis-

tarpeita. Raporttia voi lukea viraston kriittisenä itsearviona hankearviointiohjeen ja 

siihen liittyvien laskenta-arvojen luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta. Käsittelen 

raporttia seuraavassa erityisesti matka-aikasäästöjen näkökulmasta. 

Raportti (Tervonen et al. 2010, 47) toteaa matka-aikasäästön arvosta, että 

teorian mukaan työajan ulkopuolisten matkojen (työssäkäynti-, asiointi- ja vapaa-ajan 
matkat) matka-ajan vaihtoehtoinen hyöty tulee arvottaa kysymällä sen arvoa kansa-
laisilta. Sidos työajan matka-aikasäästön arvoon ei kuvaa vapaa-ajan subjektiivista ar-
voa oikein. 

Edelleen raportissa todetaan pohjoismaisiin tutkimuksiin viitaten, että  

aikasäästön arvot vaihtelevat eri matkantarkoitusryhmissä eri kulkutavoilla (henkilö-
auto, bussi ja raideliikenne) kuljettaessa. Edelleen arvot vaihtelevat matkan pituuden 
ja erilaisten laatutekijöiden suhteen kuin myös ansiotason mukana.  

Raportti suosittelee, että tehtäisiin ”suomalainen aikasäästön arvottamistutkimus 

subjektiivisin menetelmin”. Perusteluksi esitetään – aivan oikein – aikasäästöjen 

suuri merkitys hankkeiden kannattavuusarvioinnissa. 

Aikasäästöjen käsittelytapa on ollut pitkään keskustelun ja myös kritiikin koh-

teena, koska alusta alkaen ja edelleen voimassa olevassa ohjeistuksessa ajan arvo ei 

riipu esimerkiksi matkan pituudesta. Näin esimerkiksi puolen minuutin säästö on 

laskelmissa samanarvoinen viiden kilometrin ja viidensadan kilometrin matkalla. 

Kaupunkiliikenteen kannalta asia on merkittävä sen vuoksi, että suurilla liikenne-
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määrillä marginaalinenkin (laskennallinen) aikasäästö tuottaa huomattavia lasken-

nallisia hyötyjä. Vilkkaimmilla kaupunkiväylillä liikennemäärät voivat olla kymmen-

kertaisia ja suurempiakin verrattuna pääteiden liikennemääriin maaseutujaksoilla. 

Ansiotason huomioon ottaminen voisi olla puolestaan askel vaikutusten kohden-

tumisen ja tasa-arvovaikutusten arvioinnin suuntaan. 

Selvitystä kustannus-hyötylaskelman laskenta-arvojen kehittämistarpeista voi pi-

tää kuvaavana liikennesuunnittelulle. Kehittämis- ja muutostarpeita tunnistetaan 

sekä strategisella tasolla että operatiivisessa tai sitä tukevassa suunnittelussa, jota 

yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arviointikin edustaa. Näiden muutostarpei-

den vieminen käytäntöön on kuitenkin vaikeaa tai vähintäänkin hidasta.  

Mäenpää et al. (2000, 33–34, 179–181) selittävät tilannetta siten, että liikenne-

suunnittelussa tiedonmuodostus ei ole kriisiytynyt siten kuin muualla suunnittelus-

sa. Positivismiin perustuva rationaalinen ja looginen ajattelu toimii edelleen suun-

nittelussa. Ajattelun on oltavakin loogista, koska liikennejärjestelmä on kokonai-

suus, jossa osat vaikuttavat suoraan toisiinsa. Toisaalta ajattelun uusiutumista ovat 

olleet tukemassa uudet mallintavat simulaatio- ja muut ennustemenetelmät, jotka 

tekevät suunnittelua palvelevien ennusteiden työstämisen yhä eksaktimmaksi. Kun 

suunnittelussa oleva tieto on kvantitatiivista tai siitä tehdään kvantitatiivista, tiedon 

ajatellaan olevan arvoneutraalia. Tässä mielessä liikennesuunnittelun tiedonmuo-

dostus voi kehittyä loputtomiin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna liikennesuunnit-

telussa ei ole myöskään intressiä arvioida omaa toimintaa kriittisesti ja hakea vakiin-

tuneille toimintamalleille uusia – parempia – vaihtoehtoja. 
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8. Kehys 3: Kaupungin hajautunut hallinnointi 

8.1 Historiallisesti kehystynyt suunnittelu hallinnon kehyksissä 

Tässä luvussa käsittelen liikennesuunnittelun kolmantena kehyksenä suunnittelun 

nykyistä toimintaympäristöä hallinnon näkökulmasta. Edellä olen käsitellyt suunnit-

telua ilman, että olisin pyrkinyt määrittelemään, mitä suunnittelu liikennejärjestel-

mää ja kaupunkia muovaavana toimintana on. Kaupungin hallinnoinnin ja sen osa-

na suunnittelun käsittely kuitenkin edellyttää, että suunnittelun luonteesta muodos-

tetaan ensin näkemys. Käsitykset suunnittelusta vaihtelevat huomattavasti. Kau-

punkia muokkaavana toimintana ydinkysymyksiä ovat erilaiset näkemykset suunnit-

telun poliittisuudesta ja sen merkityksestä. 

Liikennesuunnittelun kaksi ensimmäistä kehystä, modernistinen kaupunkisuun-

nittelu ja tiensuunnittelu liikennesuunnittelun perustana, heijastavat niitä liikenne-

suunnittelun perusteita ja taustoja, jotka edelleen ohjaavat vahvasti liikennesuunnit-

telua. Kehykset eivät ole toisistaan riippumattomia. Modernistinen kaupunki- ja 

liikennesuunnittelu syntyi 1800-luvun teollisuuskaupunkien yhteiskunnallisista on-

gelmista. Yhtymäkohta tiensuunnitteluun rakentuu henkilöauton kautta. Modernis-

tinen kaupunkisuunnittelu ja sen avainhenkilöt Le Corbusier ja Frank Lloyd Wright 

asettivat henkilöauton modernistisen kaupunkisuunnittelun ytimeen, aivan kuten 

henkilöauto asettui laajemmin keskeiseen asemaan koko modernin projektissa. 

Liikkumisen nopeus (Le Corbusier) ja liikkumisen vapaus (Frank Lloyd Wright) 

ovat modernistisen kaupunkisuunnittelun keskeinen anti liikennesuunnittelulle sen 

ohella, että modernistinen kaupunkisuunnittelu määritteli kaupunkien liikenne-

suunnittelua edelleen ohjaavat periaatteet. Tiensuunnittelu puolestaan loi perustan 

henkilöauton käytön mahdollistavan infrastruktuurin rakentamiselle. 

Näin nämä kaksi kehystä ovat muodostaneet toisiaan tukevan, liikkumisen no-

peuden tavoitteluun perustuvan puitteen liikennesuunnittelulle. Nopeus asettui 

vähitellen yhä vahvemmin tiensuunnittelun keskiöön, kun aikaisemmissa vaiheissa 

suunnittelun huomion kohteena olleet kysymykset kuten yhteyden olemassaolo ja 

tien kulkukelpoisuus tulivat ratkaistuksi. Nopeus on ollut modernismin keskeisiä 

piirteitä ja on edelleen sitä myös modernin jälkeisessä yhteiskunnassa, jossa tietolii-
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kenne on siirtänyt vuorovaikutuksen nopeuden aivan uudelle tasolle. Nopeuden 

tavoittelusta on tullut ”vauhdin tiedettä”, Paul Virilion dromologiaa. 

Edellä mainitut kehykset liittyvät liikennesuunnittelun historialliseen perustaan. 

Liikennesuunnittelu on rakentanut itselleen kehykset näistä osin jo kauan ennen 

varsinaisen liikennesuunnittelun syntyä muodostuneista rakenteista. Kolmas kehys, 

kaupungin hajautunut hallinnointi, on myös historiallisen kehityksen tulos, mutta 

liikennesuunnittelusta ja liikennejärjestelmästä riippumatonta. Tosin riippumatto-

muus on vain näennäistä, koska liikennesuunnittelun tuottama liikennejärjestelmä 

on luonut osaltaan edellytykset kaupunkien alueelliselle laajentumiselle, seutuistu-

miselle. Tämä on puolestaan lisännyt kaupunkiseudulla toimivien kuntien ja muiden 

kunnallisten organisaatioiden määrää.  

Liikennesuunnittelun kehyksenä hajautunut hallinto on luonteeltaan erilainen 

kuin muut kehykset siinä mielessä, että se ei ole liikennesuunnittelun itsensä määrit-

telemä, vaan luonteeltaan liikennesuunnittelun toimintaympäristöä ja mahdollisuuk-

sia määrittävä. Kaupungin hajautunut hallinnointi liittyy kuitenkin muihin kehyksiin 

siten, että se on tarjonnut liikennesuunnittelulle mahdollisuuden toimia kahden 

muun kehyksen määrittelemissä puitteissa tässä tutkimuksessa kuvaamillani lähes-

tymistavoilla ja periaatteilla. Kaupunkiseuduilla ensin ulommilla alueilla ja myö-

hemmin koko kaupunkiseudut läpäisevinä tiet ovat dominoineet liikennesuunnitte-

lua ja määrittäneet yhdyskuntarakennetta ja sen hajautumiskehitystä. 

Liikennesuunnittelu toimii suurten kaupunkiseutujen hajautuneen hallinnon 

puitteissa. Tämä on taannut valtion suunnitteluorganisaatioille vahvan aseman kil-

pailevien näkemysten ja intressien kentässä, kun kaupunkiseutujen omat toimijat 

eivät ole kyenneet vahvaan yhteistyöhön, eivätkä hallinnon ja siihen liittyen liiken-

nejärjestelmän rahoituksen rakenteet ole tukeneet yhteistyötä. Käytännössä hanke-

päätökset edellyttävät aina sekä valtion että yhden tai useamman kunnan samansi-

sältöistä päätöstä neuvotteluprosessissa, johon muut hankkeen ”ulkopuoliset” kun-

nat eivät osallistu lainkaan tai osallistuvat vain liikennejärjestelmätasolla käytävään 

keskusteluun ja päätöksentekoon. Hajautuneella hallinnolla on puolestaan merkit-

täviä vaikutuksia suunnitelmien sisältöön, kun yksistä, edellä kuvaamieni kehysten 

muodostamista lähtökohdista määritellyt liikennesuunnittelun tavoitteet ja mene-

telmät ovat dominoineet liikkumisen ja kuljetusten perustan, väyläinfrastruktuurin 

järjestämistä kaupunkiseuduilla. 

Toisaalta myös valtion hallinto on hajautunutta, ei tosin alueellisesti kuten kun-

nallishallinnossa, vaan hallinnonaloittain sektoroitunutta. Väärälä (2014, 42, 77) 

toteaa eräänlaisena itsestäänselvyytenä, että valtiokoneiston eri sektoreiden ohjaus 

pyrkii korostamaan oman hallinnonalansa tärkeiksi määriteltyjä tavoitteita. Väärälän 
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mukaan keskeisimmät ongelmat liittyvät strategisen suunnittelun kannalta erilaisten 

tavoitteiden ja niiden painopisteiden keskinäisiin suhteisiin ja integrointiin. Kau-

punkien kannalta neuvottelu- ja sopimuskumppanina pitäisi olla yksi valtio, mutta 

käytännöt perustuvat erilaisiin ja erisuuntaisiin intresseihin. Vahvimmin nousevat 

esiin elinkeinopolitiikan ja kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmat.  

8.2 Kaupungin suunnittelu 

8.2.1 Suunnittelu kaupunkia muokkaavana toimintana 

Olen käsitellyt luvussa 4.3 suunnittelun rationaalisuutta ja rationalistisen suunnitte-

lun kritiikkiä. Siinä yhteydessä olen tuonut esiin muun muassa Faludin klassiseksi 

muodostuneen käsityksen suunnittelun luonteesta. Tässä luvussa käsittelen suunnit-

telusta esitettyjä erilaisia käsityksiä keskittyen tämän tutkimuksen näkökulmaan, 

toisin sanoen siihen, miten käsitykset heijastuvat kaupunkiseutujen hallinnointiin 

liikennesuunnittelun näkökulmasta. 

Suunnittelua on kaupunkitutkimuksen kirjallisuudessa määritelty hyvin erilaisin 

tavoin. Määrittelyillä on jopa erilaisia lähtökohtia sen mukaan, kuvataanko suunnit-

telua sen tavoiteltujen lopputulosten, suunnitelmien, vai suunnitteluun sisältyvän 

toiminnan kautta. Niinpä Hall (1987, 3) on kiteyttänyt määrittelyjen kentän totea-

malla, että suunnittelu/suunnitelma on äärettömän moniselitteinen ja vaikea sana 

määriteltäväksi. Taustalla on tietenkin myös englannin kielen sanan plan kaksois-

merkitys verbinä ja substantiivina: sanahan tarkoittaa sekä suunnittelua että suunni-

telmaa, mikä osaltaan tekee määrittelyjen hajautuneen kentän ymmärrettäväksi. 

Todettuaan ensin suunnittelun määrittelyn vaikeuden Hall (mt., 6) päätyy mää-

rittelemään suunnittelun tietyissä vaiheissa ja tietyssä järjestyksessä tapahtuvaksi 

toiminnaksi, joka pyrkii päätymään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Sen 

tekniikoita ovat kirjalliset lausumat, joita täydentävät asiaan liittyvät tilastolliset en-

nusteet, matemaattiset representaatiot, määrälliset arviot sekä kaaviot, jotka kuvaa-

vat suunnitelman eri osien suhteita. Suunnitelma voi sisältää, mutta ei välttämättä 

sisällä, suunnittelukohteen piirrettyjä suunnitelmia. Näin Hall siis käsittelee suunnit-

telua lähinnä planning-käsitteen merkityksessä, mutta viittaa määrittelynsä lopussa 

myös suunnittelun design-ulottuvuuteen. 

Suunnittelun yleisen määrittelyn jälkeen Hall (mt., 6-7) siirtyy käsittelemään yh-

dyskuntasuunnittelua (urban planning) ja kaupunkisuunnittelua (town planning). Hänen 
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mukaansa yhdyskuntasuunnittelu tarkoittaa yleensä suunnittelua, jolla on tilallinen 

(maantieteellinen) ulottuvuus, ja jonka tarkoitus yleisesti on tuottaa sellainen toi-

mintojen (ja erilaisen maankäytön) tilallinen rakenne, joka on jollain tavoin parempi 

kuin rakenne olisi ilman suunnittelua. Tällaista suunnittelua kutsutaan myös fyysi-

seksi suunnitteluksi. Hall kuitenkin esittää, että ”tilan suunnittelu” (spatial planning) 

olisi sekä neutraalimpi että täsmällisempi käsite. 

Hall johtaa edelleen yhdyskuntasuunnittelun tilallisesta ulottuvuudesta ajatuksen, 

että on mahdotonta ajatella tämänkaltaista suunnittelua ilman, että se johtaisi suun-

nitelmaan ilman sen sisällön tilallista kuvausta, siis kartalle piirrettyä suunnitelmaa. 

Näin on luontevaa, että yhdyskuntasuunnittelu on Suomessakin liittynyt kiinteästi – 

vahvemmin kuin Britanniassa ja monessa muussa maassa – maankäytön suunnitte-

luun, jonka tulokset kiteytyvät maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi kaavoiksi. 

Liikennesuunnittelun kannalta Hallin logiikka suunnittelun käsitteen määrittelys-

sä on merkittävä. Kun suunnitelma konkretisoituu kartalle, se merkitsee liikenne-

suunnittelussa sitä, että kaikkein vahvimmin kartalle piirtyy väyläverkko. Näin on 

ymmärrettävää, että liikennesuunnittelun tuloksissa huomio kiinnittyy väyläverk-

koon, eikä koko liikennejärjestelmään ja erityisesti sen osien välisiin suhteisiin. Lii-

kennesuunnittelussa kartalle voidaan piirtää – ja piirretään – monia muitakin asioita. 

Tällaisia kartalle sijoittuvia liikennesuunnittelun sisältöjä ovat esimerkiksi joukkolii-

kenteen palvelutasotavoitteet, mutta niiden ydin ei sijoitu samalla tavalla kartalle 

kuin väyläverkot, vaan tuotettavien palvelujen ominaisuuksiin, joukkoliikenteessä 

esimerkiksi vuoroväleihin. Siksi tämänkaltaiset suunnitelmat eivät sijoitu samalla 

tavalla liikennejärjestelmän ”kehittämisen” ja siitä käytävien kamppailujen keskiöön. 

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun (ja aikaisempien pääkaupunki-

seudun) liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteydessä on voitu toistuvasti todeta, 

että huomio ja eri osapuolten väliset kiistat keskittyvät aina viime kädessä hankelis-

toihin, toisin sanoen väyläverkon kehittämiskohteisiin, eivätkä esimerkiksi joukko-

liikenteen palvelutasoon saati liikennepoliittisten tavoitteiden verbaaleihin kuvauk-

siin. 

Suunnittelua tekevät organisaatiot eivät välttämättä problematisoi suunnittelun 

käsitettä edes niin pitkälle kuin Hall. Esimerkiksi Ruotsin Tielaitos (Vägverket81 

2006, 12) on eräässä kirjallisuuskatsauksessa määritellyt suunnittelun systeemiteo-

reettisesta näkökulmasta toiminnaksi, jonka tarkoitus on tuottaa suunnitelmia. 

Suunnitelma kuvaa puolestaan ne toimenpiteet, jotka on toteutettava järjestelmän, 
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tässä tapauksessa liikennejärjestelmän, saattamiseksi asetettujen tavoitteiden mukai-

seen tilaan. Painottaessaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista tämä määrittely on 

lähellä Hallin edellä esitettyä määrittelyä. Suunnittelun lopputulosten kannalta 

kummassakin määrittelyssä on se olennainen piirre, että ne eivät problematisoi 

tavoitteiden määrittelyä, toisin sanoen millä tavoin tavoitteet asetetaan ja kenen 

tavoitteita suunnitelmissa priorisoidaan, kun suunnittelun julkilausutut tavoitteet 

ovat aina ristiriitaisia. 

Lähestymistapaan sisältyvät keskeiset rationaalisen suunnitteluprosessin piirteet. 

Rationaalisessa suunnitteluprosessissa oletetaan, että strategiat voidaan johtaa yh-

teiskunnallisista tavoitteista analyyttisin keinoin tukeutuen empiiriseen analyysiin ja 

deduktiiviseen logiikkaan. Ajattelutavassa tavoitteet ilmaisevat strategian tarkoituk-

sen, ja analyysi tuottaa parhaimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Rationaali-

nen suunnitteluprosessi kieltää suunnittelun poliittisuuden erottaessaan ”objektiivi-

set” tosiasiat arvoista, kun se ottaa lähtökohdikseen tieteellisen objektiivisuuden ja 

instrumentaalisen rationaalisuuden. Tässä rakennelmassa tekninen analyysi kuuluu 

asiantuntijoille ja arvojen määrittely poliitikoille, jotka edustavat ”yleistä etua”. 

(Healey 1997, 249–250) 

Davidoff ja Reiner (Healeyn 1997, 250 mukaan) ovat 1960-luvun alussa kuvan-

neet rationaalista suunnitteluprosessia toimintana, joka koostuu viidestä ulottuvuu-

desta: 

1. Tavoitteiden saavuttaminen 

2. Toimenpiteitä koskevat valinnat (tavoitteiden saavuttamiseksi) 

3. Tulevaisuusorientoituneisuus 

4. Toimintaorientoituneisuus (haluttujen tulosten aikaansaamiseksi) 

5. Kattavuus (comprehensiveness) systeemin eri osien suhteen 

Suunnitteluprosessin ”välttämättömät ja riittävät osat” ovat heidän mukaansa 

arvojen määrittely, keinojen tunnistaminen ja toimeenpano (effectuation). 

Liikennesuunnittelu toimii riippumatta sen strategisuuden tasosta – liikennepoli-

tiikan linjauksia ehkä lukuun ottamatta – ja suunnittelun kohteesta Healeyn sekä 

Davidoffin ja Reinerin kuvaamalla tavalla. Suunnittelu etenee suunnitteluprosessin 

sisällä määriteltyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden tunnistamisesta empiirisen ana-

lyysin ja deduktiivisen logiikan keinoin vaihtoehtoisten keinojen määrittelyyn ja 

vaihtoehtojen valintaan ja sen perusteella tulevaisuudessa eri ajankohtina tehtävien 

toimenpiteiden määrittelyyn. Kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelua ajatellen 

nämä elementit ovat tunnistettavissa esimerkiksi mistä tahansa eri toimijoiden yh-

teistä näkemystä rakentavasta kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tai 

yksittäisen tiehankkeen suunnitelmista. 
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Rationaalisen suunnitteluprosessin kritiikki (ks. luku 4.3.3) on laajaa ja tunnet-

tua. Se perustuu ennen kaikkea erilaisiin näkemyksiin suunnittelun rajoitetusta ra-

tionaalisuudesta. Asian nosti esiin jo Charles Lindblom 1950-luvulla kutsumalla 

suunnittelua klassiseksi muodostuneella käsitteellään rämpimiseksi (muddling 

through). Hän esitti suunnittelun pieniin askeliin perustuvana inkrementaalisena toi-

mintana, josta rationaalisuus voi olla kaukana. Myöhempi rationaalisen suunnittelun 

kritiikki on perustunut muuan muassa käsityksiin edustuksellisen demokratian suh-

teesta suunnitteluun ja asiantuntijatietoon sekä instrumentaalisen rationaalisuuden 

ja positivismin epistemologiseen kritiikkiin. (Healey 1997, 250–251) 

Toisaalta Næss (2006, 283–284) esittää, että suunnittelun kuuluukin olla ratio-

naalista ja tavoitesuuntautunutta. Hänkin tunnistaa lähestymistapaan liittyvät on-

gelmat, joiden taustalla on ennen kaikkea teknologiaoptimismi ja siihen liittyen 

teknis-taloudelliset analyysit, erityisesti kustannus-hyötyanalyysin soveltamisen tapa. 

Yhdessä nämä tekijät vaikuttavat Næssin mukaan siihen, että tuloksena on ”enem-

mistön tyrannia”, koska tavoitteena on yhteiskunnan kokonaishyöty ilman, että 

hyötyjen ja haittojen kohdentumiseen kiinnitettäisiin huomiota. 

Suunnittelua on tarkasteltu paitsi sen prosessiluonteen myös suunnittelun tar-

koituksen näkökulmasta. Forester (Ilmonen & Peltonen 2004, 118) lähtee suunnit-

telun yhteiskunnallisesta merkityksestä, kun hän toteaa, että suunnittelu on ”toivon 

järjestämistä”. Suunnittelu ei ole Foresterin mukaan vain ongelmanratkaisua, vaan 

se on myös yhteiskunnan jäsenten mielikuvituksen kehittämistä sen suhteen, mikä 

on mahdollista. Suunnittelu ei ole siis pelkästään teknisiä suoritteita, vaan teknisen 

osaamisen käyttämistä laajentamaan käsitystämme siitä, keitä voimme olla, miten 

voimme elää ja mikä voisi olla paremmin.  Foresterin käsityksen suunnittelun luon-

teesta voi nähdä liittyvän hyvin läheisesti hänen käsitykseensä suunnittelun kom-

munikatiivisuudesta, kun hän toteaa, että suunnitteluteorian on autettava ihmisiä 

tekemään normatiivisia arvioita. Näin Forester itse asiassa määrittelee suunnittelu-

prosessin ihannetilaa. Ja Faludihan on määrittelyt suunnittelun nimenomaan pro-

sessiksi, ”tulevaisuuden toimintaan kohdistuvan vastuuntuntoisen päätöksenteon 

prosessiksi”, kuten luvussa 4.3.2 totesin. 

Samankaltaisesti yhdyskuntasuunnittelua lähestyy Nyman (2003, 11), jonka mu-

kaan yhdyskuntasuunnittelu on yhdyskunnan elämän rajaamista. Vaikka Nyman ei 

suoraan viittaakaan kaupungin kulttuuriseen ymmärtämiseen, hänen ajatuksensa on 

samansuuntainen kuin Lapintien (2003, 16), joka esittää, että kaupunki on aina ”kä-

sitteiden koskettama”. Käsitteet ovat kulttuurisia, eivät vapaasti valittavissa. Näin 

ne liikennesuunnittelunkin käsitteet, joiden varaan suunnittelu rakentuu, ovat osa 

kaupungin kulttuurista ulottuvuutta. 
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Taylor (1998, 59–74) on jäsentänyt toisen maailmansodan jälkeistä kaupunki-

suunnittelua kahteen päävaiheeseen perustuen. Ensimmäinen muutos tapahtui 

Taylorin mukaan 1960-luvulla, kun valtaa sai systeemiteoreettinen näkemys, jonka 

mukaan myös kaupunki voidaan nähdä systeeminä, järjestelmänä, jota voidaan hal-

lita ja ohjata rationaalisen suunnittelun keinoin. Kaupunkia ei yleensä kuvattu eks-

plisiittisesti järjestelmänä päinvastoin kuin liikennejärjestelmää, jonka järjestelmä-

luonnetta ei ole ollut tarpeen kyseenalaistaa. Kommunikatiivinen käänne alkoi vai-

kuttaa 1990-luvulla, jolloin osallistuvaan ja osallistavaan suunnitteluun liittyvät käy-

tännöt alkoivat vahvistua ja saivat muodollisen asemansa, Suomessa erityisesti laissa 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Taylor (mt., 157–158) pitääkin muun muassa Foresterin esiin nostamaa kommuni-

katiivista suunnittelua kaupunkisuunnittelun toisena merkittävänä paradigmamuu-

toksena, jolla hän viittaa Thomas Kuhnin (1962) paradigman käsitteeseen.  

Paradigman merkitys on siinä, että se paitsi ohjaa myös rajoittaa ajattelua, mikä 

vaikuttaa havaintoihin. Suunnittelija kieltäytyy näkemystä oman käsitteistönsä ulko-

puolelle sijoittuvia tekijöitä. Käsitteet siis määrittävät kaupungin kulttuurisen ym-

märtämisen. Tämä koskee myös liikennesuunnittelua. ”Poissa silmistä, poissa mie-

listä” sopii kansanomaisesti kuvaamaan havaintojen ja sitä kautta myös ajattelun 

rajoittumista. 

Ennen toista maailmansotaa kaupunkisuunnittelua hallitsi geddesiläiseen perin-

teeseen pohjautuva kolmivaiheinen suunnittelumalli tutkimus (survey) – analyysi – 

suunnitelma (Hall 1987, 12). Suunnittelun tehtävänä oli siis selvittää tosiasiat, analy-

soida niiden merkitys ja laatia suunnitelma tältä pohjalta.  Mielenkiintoiseksi asian 

tekee se, että liikennesuunnittelu rationaalisuudessaan noudattaa edelleen tätä ged-

desiläistä suunnittelumallia. Liikennesuunnittelussa ei ole koskaan siirrytty mihin-

kään muuhun suunnittelumalliin, vaikka liikennesuunnittelu liikennejärjestelmän 

suunnitteluna on omaksunut systeemiteoreettisen näkemyksen kaupungista ja eri-

tyisesti suunnittelujärjestelmän sisällä määriteltävien tavoitteiden merkityksestä 

suunnitelmien sisältöä määrittävänä tekijänä. Liikennesuunnitteluunkin on tullut 

kahden viime vuosikymmenen aikana kommunikatiivisia ulottuvuuksia, vaikka ne-

kään eivät ole ratkaisevasti muuttaneet suunnittelun luonnetta. 

Liikennesuunnittelussa on näennäisesti Hallin 1980-luvulla esittämän suunnitte-

lumallin piirteitä. Hall (1987, 12–13) esitti, että suunnittelussa on siirrytty suunnitte-

luprosessin aikana tarkentuvaan suunnitteluun, joka toistuu uudella suunnittelukier-

roksella, kun edellinen on saatu valmiiksi. Näin esimerkiksi tavoitteita muokataan ja 

tarkennetaan suunnittelua palvelevan informaatiotuotannon pohjalta suunnittelun 

edetessä ja toimintaympäristön muuttuessa. Informaatiota ja tarkentuvia tai muo-
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kattuja tavoitteita käytetään tuottamaan erilaisia politiikkoja. Hall kuvaa tämänkal-

taista prosessia vaiheilla tavoitteet – jatkuva informaatio – erilaisten tulevaisuuksien 

ennakointi ja simulointi – arviointi – valinta – jatkuva seuranta. Suomessa esimer-

kiksi kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat edustavat periaatteessa jat-

kuvaa ja toistuvaa suunnittelua. Pääkaupunkiseudun – 2010-luvulla Helsingin seu-

dun – liikennejärjestelmäsuunnitelmia on laadittu noin neljän vuoden välein 1990-

luvulta alkaen. Oleellinen ero näissä ja muiden kaupunkiseutujen liikennejärjestel-

mäsuunnitelmissa verrattuna Hallin esittämään prosessin on se, että prosessi ei 

yleensä sisällä jatkuvaa suunnittelua palvelevaa informaation tuotantoa ja siihen 

perustuvaa tavoitteiden muokkausta ja tarkentamista. Sen sijaan jokainen suunnitte-

lukierros on luonteeltaan staattinen siinä mielessä, että suunnittelu perustuu käyn-

nistysvaiheessa tunnistettuihin lähtökohtiin ja tavoitteisiin, jotka on voitu asettaa jo 

edellisellä suunnittelukierroksella. Näin todellinen suunnitteluprosessi vastaa edel-

leen lähinnä Hallin kuvaamaa kolmivaiheista geddesiläistä prosessia. 

Tilanteen ei kuitenkaan voi sanoa olevan kategorisesti sellainen, että seuranta ja 

sen perusteella tehtävät päätelmät puuttuisivat kokonaan suomalaisista suunnittelu-

prosesseista. Helsingin seudun liikenne HSL tuotti vuonna 2011 valmistuneen Hel-

singin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta selvityksen liikennejärjes-

telmäsuunnitelman seurannan kehittämisestä. Siinä on esitetty malli, johon sisältyy 

liikennejärjestelmän tilan, toimintaympäristön muutoksen sekä edellisen liikennejär-

jestelmäsuunnitelman toteutumisen seuranta (Helsingin seudun liikenne 2012b, 24). 

Ilman suunnitteluprosessin analyysia on kuitenkin mahdoton arvioida, missä mää-

rin seurannan systematisointi on tuottanut jatkuvuutta suunnitteluprosessiin. 

Suunnittelun osapuolet nähdään niin kaupunki- kuin liikennesuunnittelunkin 

ideaalimallissa kolmikantana päättäjät – suunnittelijat – asukkaat ja muut osalliset. 

Tästä näkökulmasta poliittinen päätöksenteko asettaa suunnittelun reunaehdot 

(tavoitteet ja rajaukset), suunnittelija etsii hyviä vaihtoehtoja ja esittelee ne poliittisil-

le päätöksentekijöille. Käyttäjä osallistuu prosessiin erilaisten vuorovaikutusmenet-

telyjen kautta, ja lopulta poliittiset päättäjät valitsevat vaihtoehdoista. Kuitenkin 

esimerkiksi Rajanti (2003, 36) väittää, että tämä malli ei toimi. Hän pitää suunnitte-

lun kolmikantaa Weberin käsittein tunnusmerkillisenä ideaalimallina, jonka mukaan 

”kaikkia irrationaalisia, affektiivisesti määräytyneitä käyttäytymisen elementtejä käsi-

tellään ikään kuin ne olisivat käsitteellisesti puhtaan rationaalisen toiminnan poik-

keamia”. 

Weberin byrokratiakäsityksessä on liikennesuunnittelun kannalta ehkä keskeisin-

tä organisaation pyrkimys tavoiterationaaliseen toimintaan. Modernissa yhteiskun-

nassa järki eli yleisesti ymmärrettävä argumentoinnin kyky ja muoto on byrokratias-



 

OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 273 

ta peräisin. Byrokratialle tunnusmerkillinen proseduaalirationaalisuus merkitsee sitä, 

että byrokratian huomio kiinnittyy arvon, so. jonkin suunnittelun tavoitteen, saa-

vuttamisen keinojen tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sen sijaan, että 

huomion kohteena olisi ensin tavoitteen arvokkuus, eli onko tavoite ylipäänsä ta-

voittelemisen arvoinen. Byrokratian toimintaedellytyksiin kuuluu hierarkkisen arvo-

järjestyksen ohella erottautuminen maallikoista. Erottautuminen takaa, että toiminta 

pyrkii vain byrokratian tavoitteeksi annetun tai sen ottaman arvon edistämiseen. 

Tällä tavoin byrokratian toiminta on ulkopuolisista ihmisistä ja heidän intresseistään 

ja motiiveistaan riippumatonta. (Julkunen 2005, 369–370) 

Tästä weberiläisestä katsannosta Rajannin käsitys suunnittelun kolmikannan 

toimimattomuudesta on perusteltu. Rajanti (2003, 37) päätyykin toteamaan, että 

suunnittelu sijoittuu väistämättä keskelle jännitteistä kenttää, jonka osana suunnitte-

lu on osa yhteiskunnallisen tilan hallintaan liittyvää vallankäyttöä. Oman tutkimus-

asetelmani kannalta erityisen kiinnostavaa Weberin byrokratiakäsityksessä on suun-

nittelun asiantuntijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden suhde suunnittelun ta-

voitteiden määrittelyssä. Tarkastelen tätä kysymystä seuraavassa suunnittelun poliit-

tisuuden näkökulmasta. 

8.2.2 Suunnittelun poliittisuus 

Foresterin näkemykset suunnittelun tavoitellusta kommunikatiivisuudesta voi suh-

teuttaa esimerkiksi Bengsin toteamukseen suunnittelijan asemasta. Bengs (2010, 41) 

esittää, että kaupunkien suunnittelijat työskentelevät yleensä varsin selväksi rajattu-

jen toimeksiantojen mukaan, ja että he eivät pysty niihin paljoakaan vaikuttamaan. 

Hänen mukaansa kaupunkisuunnittelun ydin on taloudellisten mahdollisuuksien 

jaossa, eikä suunnittelijoilla ole siinä paljoa sanottavaa. Sen sijaan Bengs esittää, että 

suunnittelijat voivat muokata ideologista maaperää hyvin erityppisille intresseille. 

Tämän näkemyksen voi hyvin siirtää liikennesuunnitteluun, jossa liikennesuunnitte-

lijat aikaisemmissa luvuissa kuvattuine lähtökohtineen tekevät jatkuvasti tätä muok-

kaustyötä liikennejärjestelmään liittyvien ongelmien ja ratkaisumahdollisuuksien 

määrittelyllä. 

Bengs tuo implisiittisesti esiin suunnittelun poliittisuuden. Kaupunkisuunnitte-

lun voi nähdä Haarnin (1997, 89) tavoin yhtenä tapana ratkaista tai ainakin peh-

mentää kaupunkitilassa vallitsevia ristiriitoja. Samalla suunnittelijalla on valta tuottaa 

kaupunkitilaa. Suunnittelun poliittisuudessa voi nähdä tässä mielessä kaksi ulottu-

vuutta. Suunnittelun määrittelemä kaupunkitila on Haarnin mukaan normalisoitua 
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ja normalisoivaa, siis ristiriitoja peittelevää. Suunnittelu esiintyy neutraalina huoli-

matta taustalla olevista monista erilaisista intresseistä, jotka peittyvät normatiivisen 

suunnittelukielen taakse. Näin myös ristiriitojen sovittelu tapahtuu peitellysti. Kau-

punkitilan tuottamisessa suunnittelu edustaa virallista, siis poliittisessa päätöksente-

ossa konkretisoituvaa tulkintaa kaupunkitilasta. Vaihtoehtoisten suunnitelmien 

status on jo lähtökohtaisesti heikompi, jolloin tilan tuottaminen tapahtuu suunnitte-

luorganisaatioiden määrittelemien tavoitteiden pohjalta. 

Rajanti (2003, 37) tuo saman ajatuksen suunnittelijan tasolle väittämällä, että 

vain suunnittelijan näkökulmasta suunnittelu on neutraalia hyvän ympäristön ja 

yhteisen hyvän puolesta puhumista. Muille suunnittelu on erilaisia jännitteitä ja 

intressien törmäyksiä. Rajannin johtopäätös on tässä suhteessa pelkistetty: suunnit-

telu on osa modernia vallankäyttöä, yhteiskunnallisen tilan hallintaa. Se ei voi olla 

vain neutraalia ja objektiivista ammatinharjoittamista. Tästä näkökulmasta suunnit-

telun poliittisuus määrittää myös yleisen edun käsitteen, jota olen käsitellyt liikenne-

suunnittelun ensimmäisen kehyksen, modernistisen kaupunki- ja liikennesuunnitte-

lun yhteydessä. 

Asiantuntijuus nähdään suunnittelussa yleisesti poliittisuuden vastakohtana. 

Täsmällisemmin ajattelutavassa on kyse siitä, että asiantuntijavalmistelu ja poliitti-

nen päätöksenteko nähdään toisistaan erillisinä ja riippumattomina tapahtumina. 

Asiantuntijan tehtävänä on geddesiläisen kolmivaiheisen suunnittelumallin (ks. luku 

6.2.1) mukaisesti tuottaa rationaaliseen suunnitteluprosessiin perustuen määritellyn 

ongelman (tai ongelmien) ja sen perusteella asetettujen tavoitteiden perusteella ta-

voitteet parhaalla mahdollisella tavalla toteuttava ratkaisu. Vasta sen jälkeen – siis 

suunnitelman poliittisessa käsittelyssä – suunnittelu muuttuu poliittiseksi. 

Tätä ajattelutapaa kuvaa hyvin esimerkki Liikenneviraston syksyllä 2012 järjes-

tämässä niin sanotussa vaikuttajaseminaarissa tuotettu aineisto. Seminaarissa yhdek-

sänjäseninen työryhmä, jossa oli edustettuna työnantajajärjestöjä (liikennejärjestel-

män ”käyttäjän” roolissa), liikennealan konsultteja sekä Kuntaliitto, kokosi niin 

kutsutun viestintämateriaalin liikenneinfrastruktuurista päättäville tahoille ja henki-

löille. Siinä ”päättäjille” suunnattu viesti kiteytettiin seuraaviin viiteen kohtaan82: 

1.  Liikenneinfrastruktuuri on osa kansallista kilpailukykyä. 

2.  Tarvitaan pitkän tähtäimen visio liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Nyt iso 
kuva puuttuu. 

3.  Linjaukset on tehtävä asiantuntijapohjalta alan toimijat osallistaen. Suunta ei 
saa tempoilla hallituskausittain. 

                                                   

 
82 Julkaisematon aineisto  
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4. Väyläverkkoa kehitettäessä on huomioitava sen kokonaistoimivuus. 

5. Kaikkia liikennemuotoja tarvitaan: teitä, rautateitä, meri- ja lentoliikennettä. 

Viesti korostaa liikenneinfrastruktuurin merkitystä taloudellisen toiminnan pe-

rustana, mikä on luontevaa yrityksiä ja niiden etujärjestöjä ajatellen. Mielenkiintoista 

suunnittelun kannalta on se, että viestissä todetaan ensin ”ison kuvan” puuttumi-

nen liikennejärjestelmän kehittämisestä, ja sen jälkeen, että linjaukset on tehtävä 

asiantuntijapohjalta. Viestin mukaan ”päätöksenteko ei saa tempoilla hallituskausit-

tain”. On totta, että nelivuotinen hallituskausi on melko lyhyt liikenneinfrastruktuu-

rin kehittämisessä, jossa aika esimerkiksi yhteysvälejä koskevista esiselvityksistä 

väylän käyttöönottoon on helposti parin, kolmen hallituskauden mittainen, usein 

pitempikin. Toisaalta jos päätöksenteko ”ei saa tempoilla”, saisiko hallitus ylipäänsä 

muuttaa aikaisempia liikennepoliittisia linjauksia? Mielenkiintoiseksi kannanoton 

tekee se, että pitkäjänteisyyttä ei haeta poliittista päätöksentekoa vahvistamalla, vaan 

siirtämällä päätöksenteko nykyistäkin vahvemmin asiantuntijoille. Toisaalta valtio-

neuvoston liikennepoliittinen selonteko (liikenne- ja viestintäministeriö 2012a) on 

mitä suurimmassa määrin liikennejärjestelmän kehittämisen ”iso kuva”. Tästä nä-

kökulmasta työryhmän viestin voi tulkita tarkoittavan sitä, että selontekoon poliitti-

sen ohjauksen välineenä ei uskota. Pitkäjänteisyys voidaan tämän näkemyksen mu-

kaan saada aikaan vain hallinnon asiantuntemukseen perustuvalla valmistelulla. 

Näin poliittiset päätökset suunnittelun tavoitteista ja niiden perusteella tehtävistä 

valinnoista sijoittuisivat vielä nykyistäkin vahvemmin asiantuntijaorganisaatioihin. 

Palaan seuraavassa luvussa kysymykseen tavoitteiden asettamisesta suunnittelussa. 

Suunnittelun poliittisuutta voi tarkastella myös katsoen kauemmas taaksepäin 

kaupunkisuunnittelun lähtökohtiin. Kaupunkisuunnittelu lähti hyvän kaupungin 

tavoittelusta 1800-luvun teollisuuskaupungin ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistä 

hyvää pyrittiin luoman järjen, ration, avulla. Suunnittelu oli jo lähtökohtaisesti ra-

tionaalista. Tieteellinen neutraalius rakentui positivismin varaan. Siksi myös kau-

punki rakentui neutraalisti luonnollisten prosessien tuloksena. Vasta tämän lähtö-

kohdan kyseenalaistaminen toi esiin suunnittelun valtaan kytkeytyvän poliittisen 

luonteen. Sen jälkeen kaupunkitutkimuksessa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, 

onko hyvä, so. ennen kaikkea oikeudenmukainen kaupunki tulosta prosessista vai 

tuloksista, siis suunnitelmista. Esimerkiksi Harveylle taloudellinen tasa-arvo on 

oikeudenmukaisen kaupungin perusta, eikä neuvottelu tuota tulosta. Friedmannin 

kanta on päinvastainen, osallistumista korostava. Healey korostaa puolestaan pro-

sessin merkitystä, Young erilaisuuksien tunnustamista.  (Fainstein 1999, 249, 259–

260) 
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Näin erilaisten näkemysten olemassaolon voi arvioida heijastavan paitsi erilaisia 

yhteiskuntapoliittisia tulokulmia myös sitä, että kaupunki ja sen muutosprosessit 

eivät ole yksinkertaisesti havaittavissa puhumattakaan niiden hallinnasta, vaikka 

rationalistinen suunnittelu näin olettaisikin. 

Hajer on käsitellyt suunnittelua politiikan muotoilun (policy-making) näkökulmas-

ta. Samalla tavoin kuin Haarni myös Hajer (1997, 2) esittää, että suunnittelu on 

pääasiallinen tapa, jolla modernit yhteiskunnat säätelevät piileviä yhteiskunnallisia 

konflikteja. Hajerin (mt., 15) mukaan suunnittelua pitäisi analysoida siitä lähtökoh-

dasta, että politiikan muotoilu on ongelmien muodostamista. Suunnittelussa on 

kyse siitä, että hajautuneesta ja ristiriitaisesta informaatiosta muodostetaan sellaisia 

ongelmia, joita instituutiot pystyvät käsittelemään, ja joihin pystytään löytämään 

ratkaisuja. Suunnittelussa ja päätöksenteossa määriteltävät politiikat eivät ole vain 

ongelmien ratkaisua varten. Ongelmat pitää ensin muodostaa, jotta politiikka voi-

taisiin määritellä. 

Tässä mielessä politiikan muotoilu on tulkintaa (interpretative activity), jossa esite-

tään erilaisia, usein ristiriitaisia väitteitä siitä, mistä esillä olevassa asiassa on kyse, 

arvioidaan, vertaillaan, yhdistellään ja muunnetaan toiminnaksi. Näistä Hajerin 

fragmenteiksi nimittämistä väitteistä muodostuu vähitellen kokonaisuus, jossa osat 

liittyvät jollain tavoin toisiinsa. Tuloksena on politiikkaongelman muotoilu. (Hajer 

1997, 21–22) 

Liikennesuunnittelussa Hajerin lähestymistapa on helposti konkretisoitavissa. 

Liikennejärjestelmä paitsi muodostuu eri liikennemuodoista, se rakentuu alueellises-

ti hahmotettavissa olevista osakokonaisuuksista ja palvelee erilaisia liikkumis- ja 

kuljetustarpeita. Järjestelmän eri osien kehittämiseksi – milloin teiden rakentamisek-

si, milloin radan kapasiteetin lisäämiseksi, milloin joukkoliikenteen palvelutason 

parantamiseksi, milloin pyöräilyn aseman vahvistamiseksi – esitetään erilaisia perus-

teita, väitteitä, joista suunnittelu tekee oman tulkintansa arvioiden niiden tärkeyttä 

ja toteuttamismahdollisuuksia, yhdistellen niitä koko järjestelmän kannalta toimivik-

si kokonaisuuksiksi ja perustellen niitä poliittista päätöksentekoa varten. Sama pro-

sessi toistuu poliittisessa päätöksenteossa, jossa asiantuntijanäkemys voi muuttua 

toisenlaiseksi, toisin perustein rakentuvaksi kokonaisuudeksi. 

Hajerin (1997, 263–264) lähestymistapa on konstruktivistinen. Hän kutsuukin 

suunnittelussa käsiteltävien ongelmien määrittämisprosessia diskursiiviseksi sul-

keumaksi (discursive closure). Hajer määrittelee diskurssin erityiseksi kokoelmaksi ide-

oita, käsitteitä ja kategorisointeja, joita tuotetaan, uudelleentuotetaan ja muunnetaan 

tietyissä käytännöissä, ja joiden kautta annetaan merkityksiä fyysisille ja yhteiskun-

nallisille todellisuuksille. Prosessissa on kyse tulkinnasta, jossa erilaisia ja usein risti-
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riitaisia väitteitä arvioidaan, verrataan ja yhdistetään. Diskursiivisista fragmenteista 

muodostuu vähitellen toisiinsa liittyvä kokonaisuus, suunnitteluongelman määritte-

ly. 

Hajerille diskurssianalyysi ei ole vastakohta instituutioiden analysoinnille tai risti-

riidassa sen kanssa, vaan osa instituutioiden analysointia. Diskurssien kautta voi-

daan havaita, kuinka erityisiä hahmottamisen tapoja konstruoidaan samalla, kun 

nämä konstruktiot muovaavat yhteiskuntaa (Hajer 1997, 263). Kehyksen käsite on 

lähellä diskurssia. Molemmat käsitteet ovat luonteeltaan konstruktivistisia. Hajerin 

lähestymistapa suunnitteluun on siis sopusoinnussa toisaalta soveltamani Goffma-

nin kehysteorian että strukturalistisen lähestymistapani kanssa. Liikennesuunnittelu 

toimii sitä määrittävien rakenteiden – Goffmanin kehysteoriaan pohjautuvien kol-

men kehyksen – ja suunnittelussa muodostettavien konstruktioiden puitteissa. 

Hyvin samankaltaisen näkemyksen suunnittelusta on esittänyt Healey (1997, 28–

29, 60, 84). Hän määrittelee, että julkisen hallinnon harjoittama politiikka (public 

policy) ja edelleen suunnittelu ovat sosiaalisia prosesseja, joiden kautta osapuolet 

konstruoivat erilaisia tapoja ajatella, arvottaa ja toimia. Paikkaan kohdistuva suun-

nittelu kokoaa yhteen paitsi ihmisiä, joilla on erilaisia mielipiteitä ja intressejä, myös 

ihmisiä, joiden tapa tehdä, nähdä ja tietää on erilainen. Näiden ihmisten kaupunki 

kulttuurisena konstruktiona on erilainen. Siksi he myös konstruoivat kiistakysymyk-

set eri tavoin. Tästä johtuen suunnittelu ei ole arvoneutraalia toimintaa, vaan lä-

peensä poliittista. Se sisältää arvoja ja käyttää valtaa tukiessaan joitain intressejä ja 

hylätessään jotkin muut sekä hyväksyessään ja hylätessään erilaisen tiedon. 

Vallan, politiikan ja suunnittelun välisiä yhteyksiä ovat tuoneet esiin Jones et al. 

(2004, 2-3) poliittisen maantieteen näkökulmasta kaaviolla (kuva 40), joka hahmot-

taa toisaalta vallan, poliittisen toiminnan (politics) sekä politiikkojen (policy) keskinäis-

tä suhdetta ja toisaalta tilan, paikan ja alueen suhdetta. He esittävät, että valta on 

tekijä, joka kannattelee politiikkaa ja suunnitelmia. Politiikan he määrittelevät pro-

sesseiksi, jotka liittyvät vallan hankkimiseen, käyttämiseen ja vastustamiseen. Poli-

tiikka on tavoiteltu lopputulos, jonka saavuttamisen valta tekee mahdolliseksi ja 

joka voidaan toteuttaa poliittisen toiminnan avulla. Tila – tai tilalliset suhteet – on 

puolestaan toiminnan puite, jossa paikka ja alueet tilallisten suhteiden rajattuja il-

mentymiä. Tulkitsen kaaviota siten, että siinä esitetty politiikka (policy) sisältää suun-

nittelun ja suunnitelmat (laajasti ymmärrettynä, kattaen esimerkiksi erilaiset strategi-

at ja ohjelmat). Näin suunnittelu liittyy kiinteästi poliittiseen toimintaan ja edelleen 

niihin liittyviin sosiaalisiin prosesseihin, kuten edellä kuvaamallani tavalla myös 

Hajer ja Healey ovat esittäneet. 

 



 

278 OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 

 

Kuva 40.  Valta, politiikka, poliittinen toiminta ja alueellisuus (Jones et al. 2004, 2-3). 

Suunnittelun poliittisuus ilmenee liikennejärjestelmän suunnitteluun liittyvistä 

dokumenteista usein implisiittisesti. Suunnitteluprosessin sisällä tapahtuvat lähtö-

kohtien määrittelyt ja suunnitelmiin sisältyvät arvovalinnat ilmenevät suunnitelmien 

perusteluista ja suunnitteluratkaisuihin liittyvistä valinnoista. Joskus poliittisuus 

ilmenee myös kannanottojen näennäisenä ristiriitaisuutena, jonka taustalla on tar-

koitushakuinen, johdonmukaiseen liikennepolitiikkaan perustuva tilannesidonnai-

suus.  

Esimerkkinä tästä voidaan käyttää Vantaan kaupungin kannanottoja Pääkau-

punkiseudun uloimpaan kehäväylään Kehä III:en liittyen. Vantaan kaupunkisuun-

nittelulautakunta totesi syyskuussa 2009 seudullista ruuhkamaksua vastustavassa 

lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle, että 

mikäli seudulla … halutaan edetä ruuhkamaksujen käyttöönotossa, tulisi valita malli, 
missä maksuja kerätään enemmän ruuhkaisilla väylillä lähempänä seudun keskustaa, 
kuin Vantaan alueella, jolla toistuva ja vakava ruuhkautuminen on vielä varsin vä-
häistä. Ruuhkamaksut soveltuisivat käytettäväksi Helsingin kantakaupunkiin johta-
villa pääteillä ja poikittaisreiteillä. Siellä liikenteen haitat, kuten melu ja päästöt ovat 
kärjistyneempiä, joten myös niiden torjuntatarve on suurempi, kuin ulompana seu-
dulla. 

Toisaalta Vantaa on ollut rahoittamassa Kehä III:n rahoittamista Tiehallin-

non/Liikenneviraston kanssa tekemiensä sopimuksien puitteissa. Kehä III:n paran-

tamisen toisen vaiheen aiesopimuksessa, jonka Vantaan kaupunginvaltuusto hyväk-

syi joulukuussa 2012, todetaan muun muassa, että  

Vantaalla Kehä III on Helsinki–Vantaan lentoaseman maaliikenteen tärkein syöt-
töyhteys, joukkoliikenteen runkoväylä ja Vuosaaren sataman tavaraliikennevirtojen 
välittäjä. Maankäyttöä Kehä III:n varrella kehitetään voimakkaasti ja liikennemäärät 
ovat suuret (30.000 – 60.000 autoa vuorokaudessa). Tie ruuhkautuu päivittäin valo-
ohjatuissa tasoliittymissä ja liikenteen sujuvuutta haittaavat lisäksi eritasoliittymien 



 

OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 279 

lyhyet rampit ja linja-autopysäkkien liian lyhyet kiihdytyskaistat. Ongelmat pahenevat 
liikenteen kasvun myötä. 

Kannanotot ovat keskenään ristiriitaisia: toisaalta korostetaan toistuvan ja vaka-

van ruuhkautumisen vähäisyyttä, toisaalta tien ruuhkautumista päivittäin ja ongel-

mien pahenemista liikenteen kasvun myötä. Sisällöistään huolimatta niiden tarkoi-

tus on kuitenkin ristiriidaton: Vantaan kaupungin tavoitteena on lisätä lisääntyvästä 

henkilöautoliikenteestä johtuen alueensa pääteiden, erityisesti Kehä III:n kapasiteet-

tia, ja olla samalla asettamatta (ruuhkamaksuun perustuvia) esteitä autoliikenteen 

kasvulle. Politiikka on johdonmukaisesti pääkaupunkiseudun reuna-alueiden henki-

löautoriippuvuutta lisäävää. Tilanteeseen sopii hyvin Næssin (2006, 288) kyyninen 

toteamus nykyisestä tilanteesta monissa Euroopan maissa, kuinka kestävän kehityk-

sen tavoitteet näyttävät elävät rauhanomaista rinnakkaineloa kestämättömien toi-

menpiteiden kanssa. 

Suunnittelun taustalla on eksplisiittisesti lausuttuja tavoitteita, joiden asettami-

nen on osa suunnittelua, usein tärkeänä pidetty osa. Tavoitteet ovat osa suunnitte-

lun poliittisuutta. 

8.2.3 Tavoitteiden asettaminen suunnittelussa 

Valta ja sen ilmentymänä poliittinen toiminta määrittää, millaisiksi suunnitelmat – 

erityisesti toteutuvat suunnitelmat – muotoutuvat. Liikennesuunnittelu niin kuin 

muukin tekniseen infrastruktuuriin kohdistuva suunnittelu on kuitenkin tekniseen 

asiantuntemukseen perustuvaa toimintaa. Siitä puolestaan seuraa, että suunnitelmiin 

liittyvät määrittelykamppailut kohdistuvat ensisijaisesti siihen, mitkä hankkeet tai 

toimenpiteet toteutuvat, ja vähäisemmässä määrin hankkeiden tai toimenpiteiden 

sisältöön. Viime vuosina käyty keskustelu ”uudesta liikennepolitiikasta” (ks. luku 

6.3.3) viittaa siihen, että tilanne voi olla muuttumassa niin, että myös hankkeiden 

sisältö nousee poliittiseen keskusteluun. Varmana sitä ei voi kuitenkaan pitää. 

Taustalla on ennen kaikkea kysymys siitä, miten ja minkälaisiksi ongelmat määri-

tellään liikennesuunnittelussa. Ongelmanmäärittelyn tapa on osa liikennesuunnitte-

lun sisältöä. Ongelmanmäärittelyllä on myös suora yhteys suunnittelun tavoitteiden 

määrittelytapaan ja tavoitteiden sisältöön. Suunnittelun ongelmanmäärittelyn luon-

teen ymmärtäminen on tärkeää siksi, että infrastruktuurijärjestelmät, liikennejärjes-

telmä mukaan lukien, eivät ole pelkästään teknisiä vaan ennen muuta sosioteknisiä 

järjestelmiä (esim. Jonsson 2004, 211–212), joita ihmiset rakentavat, operoivat ja 

käyttävät, ja joihin liittyvät niitä säätelevät talouden ja lain ehdot. Infrastruktuurijär-

jestelmien on tarkoitus olla halpoja, mukavia ja luotettavia. Erityisesti liikennejärjes-
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telmä on osana teknistä infrastruktuuria sellainen, että ilman ongelmanmäärittelyn 

yhteiskunnallista ulottuvuutta se vahvistaa kehitystä, joka pitää itsestään selvyytenä 

korkeaa kulutustasoa, pitkiä matkoja ja suurta energiankulutusta tukemalla yhdys-

kuntarakenteen hajautumista ja lisääntyvää henkilöautoriippuvuutta. 

Liikennesuunnittelun ja maankäyttöä määrittävän kaavoituksen oleellinen ero on 

siinä, että kun kaavoitus tuottaa mahdollistavia suunnitelmia, toisin sanoen puitteet 

eri yksityisten ja julkisten tahojen toiminnalle, liikennesuunnittelu tuottaa viime 

kädessä investointi- tai muita, esimerkiksi palvelujen laatua määritteleviä suunnitel-

mia, joita suunnitelmia laativat tahot itse toteuttavat. Kaavoituskin on toteutukseen 

tähtäävää, mutta kaavan laatija – jos sillä ajatellaan rajatusti kaavoitustehtävästä 

vastaavaa osaa kunnan organisaatiosta – ei vastaa kaavan toteutuksesta. Tämä läh-

tökohtaero heijastuu myös siihen, millä tavoin suunnittelun tavoitteet tulevat asete-

tuksi. 

Hall (1987, 14–15) kuvaa tavoitteiden asettamista siten, että kaupunkisuunnitte-

lun yksi keskeinen piirre sen moniulotteisuus (multi-dimensional) ja monitavoitteisuus 

(multi-objective). Tässä kaupunkisuunnittelu eroaa Hallin mukaan esimerkiksi tien-

suunnittelusta, jota hän ei pidä sen enempää luonteeltaan moniulotteisena kuin 

monitavoitteisenakaan. Hall katsoo, että vain kaupunkisuunnittelija (urban and re-

gional planner) pystyy tarvittavaan, molemmat tekijät huomioon ottavaan laaja-

alaisuuteen. Sen vuoksi kaupunkisuunnittelu on hänen mukaansa myös vaikeaa. 

Hall on varmasti oikeassa tiensuunnittelun yksiulotteisuudesta: tiensuunnittelun 

tarkoitus on tien suunnittelu, ei mitään muuta. Sen sijaan hänen näkemyksensä 

monitavoitteisuudesta edustaa ajattelua, jota ei voi enää pitää ajankohtaisena. Tien-

suunnittelua ohjaa suomalaisessa käytännössä maantielain ohella maankäyttö- ja 

rakennuslaki sekä siihen perustuvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Lisäk-

si siihen vaikuttaa, jos ei ehkä sananmukaisesti ohjaakaan, laki ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä, niin kutsuttu YVA-laki (1994/468). Sekä maankäyttö- ja ra-

kennuslain että YVA-lain kautta suunnitteluun tulee mukaan monitavoitteisuus 

ainakin sillä tasolla, että suunnittelun vaikutukset laeissa määriteltyihin tekijöihin 

tulevat tarkastelluksi. Lisäksi voi ajatella, että liikennesuunnittelussa esiin noussut 

niin sanottu MALPE-ajattelu (ks. luku 6.3.3) edustaisi juuri Hallin tarkoittamaa 

suunnittelun moniulotteisuutta ja monitavoitteisuutta. 

Toinen kysymys on, millä tavoin eri tavoitteet painottuvat suunnittelussa, tai tu-

levatko jotkin tavoitteet ylipäänsä huomioon otetuksi. Tämä koskee tosin yhtä pal-

jon myös kaavoitusta. Hallin luottavaisesta näkemyksestä huolimatta suunnittelijan 

kompetenssi tai suunnittelun kohde ei automaattisesti takaa erilaisten tavoitteiden 

huomioon ottamista. 
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Hall (1987, 281–282) pohtiikin, kenen vastuulla tavoitteiden määrittelyn tulisi ol-

la. Yleisten päämäärien (broad goals) tulisi olla Hallin mukaan poliitikkojen vastuulla, 

vaikka tässäkin hän antaisi vastuuta suunnittelijalle niiden valmistelussa. Tässä yh-

teydessä Hall nostaa esille relevantin kysymyksen suunnittelun vaikutusten pitkäjän-

teisyyden ja politiikan teon lyhytjänteisyyden aiheuttamasta konfliktista. Toisena 

ongelmana hän pitää kansalaisten ja heidän arvojensa heterogeenisuutta. Hall pitää 

mahdottomana kaikkien tavoitteiden huomioon ottamista, mikä kansantaloustie-

teen käsittein tarkoittaisi yleisen hyvinvointifunktion määrittelyä, toisin sanoen 

”yleisen edun” ensisijaisuutta suunnittelun tavoitteiden määrittelyssä. Brittiläiseen 

suunnitteluteoreetikkoon Chadwickiin viitaten Hall päätyy toteamaan, että kuilu 

teorian ja käytännön välillä on tavoitteiden määrittelyssä ”aika leveä”. Kun tavoit-

teet eivät nouse esiin poliittisesta prosessista, suunnittelijan tehtäväksi muodostuu 

informaation tuottaminen suunnittelun ”asiakkaista” ja heidän arvoistaan, ongel-

makohtien tunnistaminen sekä looginen argumentointi, kun yleisistä päämääristä 

johdetaan suunnittelun täsmällisemmät tavoitteet. 

Tämä neljännesvuosisadan takainen näkemys suunnittelun tavoitteiden asetta-

misesta kuvaa hyvin tarkasti edelleen vallitsevaa suunnittelun todellisuutta.  

Chadwickin kuvauksen mukainen informaation tuottaminen vastaa liikennesuunnit-

telun käytännöissä suunnittelun ”lähtökohtien määrittelyä” ja ongelmakohtien tun-

nistaminen ”ongelmien ja tarpeiden tunnistamista”. Sen sijaan looginen argumen-

tointi johdettaessa täsmällisiä tavoitteita yleisistä päämääristä puuttuu säännönmu-

kaisesti suunnitelmista. Suunnitelmissa esitetään yleensä lainsäädännöstä johtuvat 

yleiset tavoitteet (tai päämäärät) ja suunnitelman tavoitteet, mutta yhtä yleisesti loo-

ginen kytkentä yleisten ja suunnitelmakohtaisten tavoitteiden väliltä puuttuu tai on 

heikko. 

Tavoitteiden huomioon ottamista suunnittelussa voidaan tarkastella myös toi-

sesta näkökulmasta siten, kuin esimerkiksi Hajer (Lehtosen 1999, 51–52 mukaan) 

on tehnyt. Hajer on tutkinut Hollannin strategisen suunnittelun käytäntöjä ja tun-

nistanut suunnittelun kolme pääsuuntausta: hyvinvointiyhteiskuntaa jatkavan suun-

nittelun, taloudellista yrittäjyyttä edistävän suunnittelun ja kulttuurisen suunnittelun. 

Taloudellisen yrittäjyyden linjassa keskeisellä sijalla on taloudellisen kasvun tukemi-

nen. Siinä infrastruktuuria korostetaan yhtenä mahdollistavana tekijänä. Infrastruk-

tuuriin liittyvät kehityskäytävät, jotka ovat tärkeässä asemassa yleiseurooppalaisessa 

alueellisessa suunnittelussa. Kehityskäytävät ovat taloudellisen kehityksen akseleita, 

jolloin liikenneverkoista muodostuu se runko, joiden ympärille kehityskäytävät 

rakentuvat. 
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Taloudellisen ja sitä tukevan teknisen näkökulman vahvaa esilläoloa korostaa 

myös Lapintie (2003, 12). Hän asemoi suunnittelun teknisen näkökulman siten, että 

siinä kaupunki nähdään taloudellista voittoa tai hyvinvointia tuottavana koneistona. 

Liikennesuunnittelulle ominaista on, että hyvinvointia voidaan arvioida yksiselittei-

sesti rahamääräisesti. Taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden korostaminen vahvis-

taakin tiehankkeiden taloudellista merkitystä niiden keskeisenä arviointikriteerinä. 

Arviointi on liikennesuunnittelussa konkretisoitunut hankkeiden yhteiskuntatalou-

dellisen tehokkuuden formalisoiduksi menetelmäksi. 

Lapintie (2003, 10–11) on tuonut esiin erilaisen näkökulman suunnittelun ta-

voitteiden asettamiseen korostaessaan, että kaupunkisuunnittelun (laajasti ymmär-

rettynä) suunnittelijakunnassa on monenlaisia asiantuntijoita, joiden koulutustausta 

ja identiteetti poikkeavat toisistaan. Näin myös suunnittelijakunnan sisällä käydään 

jatkuvaa määrittelykamppailua. Kaikkein selkeimmin tämä on havaittavissa juuri 

liikennesuunnittelijoiden, erityisesti tieverkon suunnittelusta vastaavien insinöörien 

ja kaavoituksesta vastaavien arkkitehtien kesken. Toisaalta Lapintie käsittelee suun-

nittelun taustalla vaikuttavia voimia, jotka pystyvät nujertamaan suunnittelun ratio-

naalisuuden. Flyvbjergin tunnetusta Aalborgin kaupungin liikennesuunnittelua kä-

sittelevästä tutkimuksesta hän nostaa esiin ajatuksen ”rationaalisuuden alistumisesta 

vallalle”. Siinä valta sanelee myös sen tiedon, jota tulokseen pääsemiseksi käytetään. 

Aalborgin tapauksessa kyse ei enää ollut tavoitteiden asettamisesta, vaan siitä, mil-

laiseksi poliittisen ja taloudellisen vallan suhde asiantuntijoiden tekemään suunnitte-

luun muodostuu suunnitteluprosessissa. Sama kysymys tulee esiin edellä esitetyssä 

kaaviossa (kuva 40) vallan, politiikan teon ja suunnittelun suhteista. 

Suunnittelun tavoitteisiin liittyy merkittävä näkökulma, joka nostaa esiin kysy-

myksen suunnittelun varsinaisista tavoitteista ja suunnittelun reunaehdoista. Suun-

nitelmalle asetetaan tavanomaisesti useita tavoitteita, jotka esitetään ikään kuin ne 

kaikki olisivat samalla tavoin suunnittelua ohjaavia tekijöitä. Tällaiseen lähestymis-

tapaan on viitannut esimerkiksi jo vuonna 1977 Ison-Britannian liikenneministeriön 

niin sanottu valkoinen paperi, joka esittää, että liikennesuunnittelun tavoitteita ei 

voi yhdistää yhdeksi tai kahdeksi liikennejärjestelmän toimivuutta kuvaavaksi indi-

kaattoriksi (performance criteria). Sen sijaan suunnittelulla on useita erilaista, usein 

keskenään ristiriitaista tavoitetta, jotka voivat liittyä esimerkiksi toimenpiteiden 

vaikuttavuuteen, sosiaaliseen tasa-arvoon tai ympäristövaikutuksiin. (Banister & 

Hall 1981, 2) 

Liikennesuunnittelussa osa tavoitteista on määritettävissä reunaehdoiksi, joiden 

tarkoitus ei ole ohjata suunnittelua yksiselitteisesti tavoitteen suuntaan, vaan toimia 

suunnittelua rajaavina määrittelyinä. Tällaisia tavoitteita ovat kaupunkiseutujen tie-
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hankkeissa tyypillisesti esimerkiksi liikennemelua tai muita ympäristöhaittoja käsit-

televät tavoitteet. Jos tiehankkeet suunniteltaisiin liikennemelun rajoittamiselle ase-

tettujen tavoitteiden tiukan tulkinnan mukaisesti, tiet suunniteltaisiin nykyistä oleel-

lisesti alemmille nopeustasoille ajoneuvojen melun vähentämiseksi, ja väylille gene-

roituvat liikennemäärät otettaisiin yhdeksi keskeiseksi suunnittelun lähtökohdaksi. 

Kuten edellä olen osoittanut, ainoa suunnittelua välittömästi ohjaava tavoite on 

hankkeen yhteiskuntataloudellinen tehokkuus (liikennesuunnittelussa määritellyllä 

tavalla), joka puolestaan perustuu aikasäästöihin, siis ajoneuvoliikenteen nopeusta-

son nostamiseen, sekä onnettomuuksien vähentämiseen. Muut tekijät ovat näille 

alistuvia reunaehtoja, joita otetaan huomioon lainsäädännön rajausten, yhteiskun-

nallisen tilanteen, taloudellisten rajoitusten sekä suunnitelman suunnitelmaan liitty-

vien määrittelykamppailujen tuloksena. 

Tämänkaltaisen tavoitteenasettelun voi nähdä liittyvän Levinin (1981, 12) esit-

tämään suunnitteluprosessin tai -mallin merkitykseen erilaisissa suunnitteluympäris-

töissä. Suunnittelu sisältää sekä ”teknistä” toimintaa, joka liittyy informaation ke-

räämiseen ja käsittelyyn, että ”poliittista” toimintaa, joka liittyy argumentointiin, 

neuvotteluun ja tuen hankkimiseen. Informaatio muodostaa suunnittelun ”panos-

tuotos-mallissa” panokset. Osa informaatiota ovat erilaiset eri tahojen intressit, 

jotka pyrkivät vaikuttamaan suunnitteluprosessiin ja sen tuloksiin. Prosessi muo-

toutuu liikennesuunnittelun asiantuntijoiden määrittelemien, kerättyyn ja käsiteltyyn 

informaatioon perustuvien varsinaisten tavoitteiden sekä erilaisten intressien poh-

jalta määrittyvien ja painottuvien reunaehtojen puitteissa, jotka välittyvät prosessiin 

hallinnon rakenteiden kautta. Flyvbjergin edellä kuvattu näkemys rationaalisen 

suunnittelun ja vallan suhteista on vastaava, mutta valtaa huomattavasti vahvemmin 

painottava näkemys asiantuntijatiedon – informaation – ja suunnittelua määrittävi-

en reunaehtojen suhteista. 

Grahamin ja Marvinin käsitys monopolistisista infrastruktuuriverkostoista ja nii-

den murtumisesta jälkimodernissa yhteiskunnassa nostaa kysymyksen suunnittelun 

poliittisuuden ylemmälle yhteiskuntapolitiikan tasolle, vaikka ei kokonaan irti lii-

kennesuunnittelusta. Graham ja Marvin (2001, 176) esittävät, että materiaalisuus ja 

sen osana infrastruktuuriverkostot ovat olleet keskeinen kaupunkilaisten keskinäi-

syyttä rakentava tekijä. Liikenneverkoista erityisesti autoliikennettä palveleva tie- ja 

katuverkko on ollut ilmaiseksi hyödynnettävä julkinen hyödyke. Jos autoliikenteen 

verkoston tai jonkin sen osan käytöstä aletaan periä hintaa, joka voi olla eriytetty 

esimerkiksi käytön ajankohdan mukaan, kyse ei ole enää samassa mielessä sellaises-

ta julkisesta hyödykkeestä, jonka käyttö on ilmaista tai kaikille samanhintaista. Tässä 

asetelmassa suunnittelun poliittisuudessa on kyse, kenelle palvelua tarjotaan, ja millä 
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hinnalla. Tätä kautta nousevat esiin kysymykset tulonjakovaikutuksista, liikkumisen 

mahdollisuuksista, eri väestöryhmiin kohdistuvista vaikutuksista ja niin edelleen. 

Olen sivunnut myös tätä kysymystä edellä yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden 

arvioinnin yhteydessä.  

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että joukkoliikenteen palvelujen hinnoit-

telussa – silloin, kun kyse on julkisen hallinnon järjestämistä palveluista suomalaisil-

la kaupunkiseuduilla – kyse on osin vastaavista kysymyksistä. Palvelu on pääsään-

töisesti samanhintaista kaikille (lukuun ottamatta erityisryhmien alennuksia), mutta 

palvelujen suorittavien maksujen ja verovaroista katettavan rahoitusosuuden suhde 

on poliittinen kysymys, ja sitä pidetään myös suunnittelussa itsestään selvästi poliit-

tisena kysymyksenä. Tässä suunnittelun näkökulma poikkeaa oleellisesti tienkäyt-

tömaksujen perimisestä, johon suunnittelussa on suhtauduttu samalla tavoin tekni-

senä, liikennejärjestelmän hallintaan liittyvänä teknisenä kysymyksenä kuin mihin 

tahansa muuhun liikennesuunnittelun osa-alueeseen. 

8.3 Kaupungin hallinnointi 

8.3.1 Maantiet kaupungin suunnittelussa 

Kun seudulliselle ja alueelliselle tasolle muodostuu yhä enemmän erilaisia ja erillisiä 
yksiköitä, jotka kukin vastaavat yksittäisistä tehtäväalueista, kuten elinkeinopolitiikas-
ta, jätehuollosta ja liikennekysymyksistä, kokonaisvastuu muodostuu ongelmalliseksi. 
(Airaksinen 2009, 144) 

Tämä Airaksisen havainto liittyy hänen väitöskirjassaan kunnalliseen päätöksen-

tekoon ja erityisesti sen hajautumiseen. Sitä voi soveltaa myös rajaten sen kaupunki- 

seutujen ”liikennekysymyksiin”:  

Kun seudulliselle tasolle muodostuu yhä enemmän erilaisia ja erillisiä yksiköitä, jotka 
kukin vastaavat yksittäisistä tehtäväalueista, kuten maanteiden suunnittelusta, katujen 
suunnittelusta, joukkoliikenteen suunnittelusta, maankäytön suunnittelusta (eritasois-
ten kaavojen laatimisesta) ja suunnittelun eri osa-alueiden koordinoinnista, koko-
naisvastuu muodostuu ongelmalliseksi. 

Tosin kuvausta on tarpeen täydentää vielä niin, että ongelmalliseksi ei muodostu 

ainoastaan kokonaisvastuu, vaan myös se, minkälaisia tuloksia suunnittelu tuottaa.  
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Liikennesuunnittelun vastuualueet ovat tieverkon osalta olleet vuosikymmeniä 

lähes muuttumattomat83. Asetelma on periaatteessa selkeä: valtio vastaa maanteiden 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, kunnat katujen. Rautateiden 

osalta asetelma on vielä selkeämpi: radat ovat valtion vastuulla, eikä kunnallista 

rataverkkoa ole. Sen sijaan (suhteellisen) uutena seudullisena järjestelmänä metro 

on ollut kiistojen kohteena, koska se ei ole soveltunut perinteiseen valtion ja kun-

nan vastuujakoon liikenneinfrastruktuurin rakentamisen rahoituksessa. Vastaava 

kiistanalainen asetelma liittyy lähitulevaisuudessa mahdollisesti useammalle kau-

punkiseudulle tulossa oleviin seudullisiin pikaraitioteihin. Valtio ei osallistunut lain-

kaan metron perusverkon rakentamiseen Kampista Mellunmäkeen. Ruoholahden 

jatkeesta valtio rahoitti 20 % ja Vuosaaren metrosta 30 %, jonka voi katsoa ”vakiin-

tuneen” valtion rahoitusosuudeksi, kun metroa ollaan jatkamassa Espooseen. 

Kaupunkien liikennejärjestelmä on kuitenkin aina seudullinen. Kun maankäytön 

ja liikenteen suunnittelusta vastaavaa seutuhallintoa ei ole – eräistä seudullisista 

suunnitteluorganisaatioista huolimatta – kokonaisuus muodostuu erilaisista valtion 

ja kuntien organisaatioista, niiden yhteenliittymistä ja lukuisista neuvottelukunnista, 

toimikunnista yms. Todellinen asetelma kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelussa 

on siis huomattavasti perusvastuiden osoittamaa monimutkaisempi. Käsittelen 

seuraavissa luvuissa lähemmin kaupunkiseudun toimijoita ja hallinnon rakenteita. 

Edes muodollinen asetelma valtion ja kuntien vastuunjaosta ei ole sillä tavoin 

yksiselitteinen, että valtio rahoittaisi yksin kaupunkiseutujen maanteiden ja rautatei-

den rakentamisen. Käytännössä kaikkiin kaupunkiseutujen tiehankkeisiin sisältyy 

erilaisia osia, joiden on katsottu kuuluvan kunnan vastuulle. Tätä varten Liikennevi-

rasto ja Suomen Kuntaliitto ovat vuonna 2010 antaneet yhteisen suosituksen kus-

tannusjaosta kuntien ja valtion kesken. Kyse on vuodelta 2001 olleen suosituksen 

ajantasaistuksesta. Myös rautateiden osalta kunnat osallistuvat merkittävällä panok-

sella Helsingin seudulla rataverkon kehittämiseen, kun kyse on rataverkon lisäkapa-

siteetin rakentamisesta seudun sisällä. Rautateiden osalta kuntien rahoitusosuudeksi 

on vakiintunut 50 %. Rautateiden kohdalla asetelma on siinä mielessä selkeä, että 

radat ovat aina kulkeneet – niiden tiukasta verkkoluonteesta johtuen – kaupunkien 

keskustaan tai kaupungin läpi. 

 
  

                                                   

 
83 Joukkoliikennepalvelujen tuottamisessa suunnittelu- ja toteutusvastuut ovat huomattavasti moni-
mutkaisemmat ja voimakkaassa muutostilanteessa 2010-luvun alkupuoliskolla. 
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Lainsäädännön puitteet 

Lainsäädännössä tieliikenteen väylät jaotellaan hallinnollisesti maanteihin, katuihin 

ja yksityisiin teihin. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet ovat valtateitä, 

kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä (maantielaki MTL 4 §). Liikenne- ja viestintämi-

nisteriö määrää, mitkä maantiet ovat valtateitä ja kantateitä, ja liikennevirasto, mitkä 

maantiet ovat seututeitä ja yhdysteitä. (Suomen Kuntaliitto 2010) 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 83 §:n 4 momentin mukaan asemakaavassa 

voidaan maanteiden liikennealueita osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä 

yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muu-

ta kuin paikallista liikennettä. Avain tässä määrittelyssä on ”muu kuin paikallinen 

liikenne”. Kuten edellä olen todennut, paikallisen ja pitkämatkaisen liikenteen erot-

taminen oli yksinkertaista ennen henkilöautoistumista vallinneessa tilanteessa. Kau-

punki katuineen oli selvärajainen alue, jonka reunalta alkoivat valtion ylläpitämät 

maantiet. Henkilöautoistuminen loi edellytykset kaupunkien laajentumiselle, rajojen 

hämärtymiselle ja samalla myös katujen ja maanteiden rajankäynnin hämärtymiselle. 

Maantiet eivät olleet enää kaupunkien ulkopuolinen osa liikenneverkkoa, vaan 

myös kaupungin sisään tunkeutuvia ja kaupunkeja halkaisevia väyliä. 

Tämä johti uuteen tilanteeseen, jossa seutuistuvien kaupunkien katu- ja tiever-

kon rakentaminen ei ollut vastuiltaan enää selvärajaista. Kun pääkaupunkiseudulla 

alettiin rakentaa 1960-luvulla Kehä I:tä, rakentamisesta ja sen rahoituksesta vastasi 

Helsingin alueella Helsingin kaupunki ja Espoon alueella valtio. Kehä I oli hallin-

nollisesti Helsingissä katu ja Espoossa maantie. Helsingin puolella Kehä I siirtyi 

valtion hallintaan ja muutettiin maantieksi Helsingin alueella vasta vuosikymmeniä 

myöhemmin. Helsingin ulkopuolisissa osissa pääkaupunkiseutua valtio on vastan-

nut 1950-luvulla käynnistyneestä moottoritierakentamisesta lähtien päätieverkon 

rakentamisesta. Perustana on nykyisen lainsäädännön käsittein se, että tiet palvele-

vat ”muuta kuin paikallista liikennettä”. Muualla Suomessa valtio on vastannut 

systemaattisesti kaikesta kaupunkiseutujen sisäisen tieverkon rakentamisesta. 

Maantielaki määrittelee, että yleissuunnitelman (ja edelleen tiesuunnitelman) tu-

lee perustua oikeusvaikutteiseen kaavaan, eikä sitä saa hyväksyä vastoin maakunta-

kaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Näin laki edellyttää, että maakunta- tai 

yleiskaava on laadittu ennen tien yleissuunnitelmaa. Käytännössä suunnittelu etenee 

kuitenkin päinvastaisessa järjestyksessä. Jotta tien tilavaraus voitaisiin merkitä kaa-

vaan, tietä on suunniteltava yleissuunnitelman tarkkuudella. Parhaimmillaan tästä ei 

aiheudu ongelmia, jos kaavan ja tien suunnittelu tapahtuu vuorovaikutteisesti 
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kummankin lähtökohdat ja tavoitteet huomioon ottaen. Pahimmillaan tieverkon 

suunnittelu ohjaa maankäytön suunnittelua. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki käsittelee maanteitä ja katuja, maantielaki eritasoisia 

maanteitä. Kaavoissa päätetään maanteille ja kaduille varattavista alueista. Maan-

käyttö- ja rakennuslain 83 § mukaan katualue käsittää asemakaavassa osoitetun 

katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen 

ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu. Liikennealueita ovat ase-

makaavassa maanteitä, rautateitä, vesiteitä, satamia ja lentokenttiä varten osoitetut 

alueet. 

Maantielain 4 § mukaan maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen lii-

kenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Valtatiet palvelevat valtakunnal-

lista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valta-

tieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Seututiet palvelevat seutukuntien 

liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin. Muut maantiet ovat yhdysteitä. 

Lain 13 § säätelee maantien rakentamista. Sen mukaan ”uusi maantie tehdään, 

jos olemassa oleva maantieverkko ei täytä enää yleisen liikenteen tai maankäytön 

tarpeita eikä tien parantamisella tai muutoin liikennejärjestelmää kehittämällä voida 

tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä tarpeita taikka poistaa tai riittävästi vähentää 

liikenteestä aiheutuvia haittoja”.  

Kaupunkiseutujen tieverkon laajuuden kannalta ratkaisevaa on toisaalta tulkinta 

siitä, milloin ”olemassa oleva maantieverkko ei täytä enää yleisen liikenteen tai 

maankäytön tarpeita”, ja toisaalta siitä, missä väylät palvelevat ”valtakunnallista ja 

maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä” tai ”pääasiallisesti muuta kuin paikal-

lista liikennettä”. Pitkäaikainen kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa maantiet on 

tuotu kaupunkien sisään usein kaupunkirakenteen lävistäen. Kuntien intressi on 

ollut saada valtio rahoittamaan kaupunkiseutujen väliä. Toisaalta valtio on rakenta-

nut kaupunkiseutujen reuna-alueiden tieverkkoa riippumatta siitä, palvelevatko 

väylät muuta kuin ”paikallista liikennettä”, tai asian toisella tavalla esittäen, määrit-

telemällä ”paikallisen liikenteen” suppeasti. Harkinnassa on jätetty sivuun – ekspli-

siittisesti julkilausutuista tavoitteista huolimatta – mahdollisuudet tyydyttää ”yleisen 

liikenteen tai maankäytön tarpeet” muuten kuin rakentamalla uusia teitä tai lisää-

mällä olemassa olevien teiden kapasiteettia niin, että tieverkon laajennukset yhdys-

kuntarakennetta hajauttavat ja muut kielteiset vaikutukset voitaisiin välttää ja silti 

tyydyttää liikkumistarpeet.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) täsmentävät maankäyttö- ja ra-

kennuslakia. Alueidenkäyttötavoitteisiin tehtiin vuonna 2008 täsmennys (VAT koh-

ta 4.5), jonka mukaan ”liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, 
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että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän 

kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä”. Helsingin seutua koskevissa 

erityistavoitteissa (VAT kohta 4.6) edellytetään, että Helsingin seudun liikennejär-

jestelmää ”tulee kehittää koko seudun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman 

avulla siten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen 

eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä”. Yhdessä maantielain 13 § 

kanssa tämän pitäisi johtaa suunnitteluun, jossa tieverkon kapasiteetin lisääminen 

pitäisi olla viimeinen vaihtoehto kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää kehitettäes-

sä.  

 

Järjestelmän vanhentuneisuus 

Esimerkiksi Liikenneviraston pitkän tähtäyksen suunnitelma Liikenneolosuhteet 

2035 (2011) määrittää kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän kehittämisen painopis-

teeksi toimivien matkaketjujen muodostumisen tukemisen sekä maankäytön eheyt-

tämisen toiminnallisilla kaupunkiseuduilla. Tässäkään yhteydessä ei tuoda esiin, 

miten tieverkon laajentaminen voisi olla sovitettavissa yhteen maankäytön eheyttä-

misen kanssa. 

Tiehallinto määritteli toimintalinjansa kaupunkiseuduilla vuonna 2002. Toimin-

talinjojen perustelujen mukaan (Tiehallinto 2002, 10) 

kaupunkiseudun väylähierarkian muodostavat sen keskusten keskinäistä saavutetta-
vuutta, yhdyskuntarakenteen sisäistä yhdistävyyttä sekä paikallista liikennettä palve-
levat yhteydet. Yleisillä teillä, erityisesti pääteillä, on lähes aina useampi rooli. Tien-
pidossa on sovitettava yhteen kaikki nämä roolit, kuitenkin päätehtävä, valtakunnal-
lisen ja seudullisen liikenteen välittäminen, turvaten. 

Toisaalta kaupunkiseutujen tienpidon tavoitteissa esitetään, että ”liikennejärjes-

telmä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja tiivistämistä sekä parantaa keskus-

tojen saavutettavuutta” (mt., 9). Näin tavoitteiden ja toimintalinjojen välille muo-

dostui ristiriita, joka johtui tienpidon ”päätehtävän” määrittelystä, valtakunnallisen 

ja seudullisen liikenteen välittämisen turvaamisesta, toisin sanoen lisäväyläkapasitee-

tin tarjoamisesta kasvavalle autoliikenteelle. Toisaalla toimintalinjoissa todetaankin, 

että ”kaupunkiseutujen pääteiden kehittämisessä korostetaan niiden tärkeää roolia 

osana valtakunnallista päätieverkkoa” (mt., 11). 

Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa eduskunnalle (LVM 2012a, 15) 

on tunnistettu järjestelmän vanhentuneisuus. Selonteon mukaan ”nykyisen lainsää-

dännön mukaisella liikenneverkkojen luokittelulla ei ole kytkentää liikkumis- ja 

kuljettamistarpeeseen eikä se enää palvele maankäytön ja liikenteen suunnittelua ja 

liikennepalvelujen ja väylänpidon priorisointeja. Kunta- ja palvelurakenteen kehit-



 

OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 289 

tyminen, palvelujen uudelleensijoittuminen ja työssäkäyntialueet vaikuttavat liiken-

neverkkojen käyttöön. Liikenneverkkoja ja joukkoliikennepalvelua tulee tarkastella 

näistä muuttuneiden tarpeiden lähtökohdista.” 

Tiehallinnon toimintalinjoja kaupunkiseuduilla on arvioitu Tiehallinnon sisäises-

sä raportissa Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen vuodelta 2009. 

Siinä todetaan muun muassa, että ”toimintalinjatyö [vuodelta 2002] oli monella 

tavalla aikaansa edellä, ja monet työssä käsitellyt kysymykset ovat edelleen erittäin 

ajankohtaisia”. Toimintalinjojen sisällöstä todetaan, että ”toimintalinjoissa otetaan 

vahvasti kantaa siihen, että kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän kehittämisen 

tulee perustua liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Keskeisenä sanomana korostetaan, 

että tienpidon tulee perustua liikennejärjestelmän suunnitteluun, jossa liikennemuo-

toja, liikenneverkkoa ja niiden välistä yhteyttä tarkastellaan kokonaisuutena ja suh-

teessa maankäyttöön.” Muista toimintalinjoissa esitetyistä painotuksista ensimmäi-

senä mainitaan, että Tiehallinnon toimia ja tienpidon investointeja lisätään erityises-

ti suurilla kaupunkiseuduilla. Erityisesti panostetaan liikenneturvallisuuden sekä 

joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen sekä terminaa-

liyhteyksien kehittämiseen. Muu rahoitus kohdistetaan ongelmallisimpien liittymien 

ja jonoutuvien tiejaksojen parantamiseen.” (Pesonen et al. 2009, 22–23) 

Tiehallinnolla oli siis vahva tahto ”lisätä Tiehallinnon toimia ja tienpidon inves-

tointeja” erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Vaikka toimintalinjoissa tuotiin esiin 

liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteiden pa-

rantaminen ensisijaisina kehittämiskohteina, linjauksissa tuodaan samalla esiin sel-

keästi myös ”terminaaliyhteyksien kehittäminen” sekä ”ongelmallisimpien liittymien 

ja jonoutuvien tiejaksojen parantaminen”, toisin sanoen kaupunkiseutujen sisäisen 

tieverkon kapasiteetin lisääminen.  Suunnitteluperiaatteiden osalta linjaukset ovat 

selkeät autoliikenteen toimivuuden (eli nopeuden) painotuksissaan: ”Kaupunkiseu-

tujen läpi kulkevilla päätiejaksoilla turvataan pitkämatkaisen liikenteen kohtuulliset 

olosuhteet.” (Tiehallinto 2002, 11) Tosiasiassa pitkämatkaisen liikenteen osuus 

suurilla kaupunkiseuduilla on vähäinen, mutta siitä huolimatta pitkämatkaista lii-

kennettä käytetään perusteluna korkealle tekniselle standardille ja nopeustasolle 

kaupunkiseutujen tieverkolla. Kaupunkiseutujen omat lähtökohdat edellyttäisivät 

toisenlaisia ratkaisuja. 

Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän välisiä yhteyksiä on tuotu esiin 

Tiehallinnon toimintalinjoissa kaupunkiseuduilla ja niihin liittyvässä teknisessä ra-

portissa. Tieverkon erityistä merkitystä yhdyskuntarakenteen hajautumisessa niissä 

ei ole kuitenkaan tunnistettu. Raportissa (Tiehallinto 2002, 47) todetaan, että  

kaupunkiseuduilla ongelmalliseksi on havaittu kaupunkirakenteen hajautuminen. … 
Yhtä aikaa väestön keskittyessä suurille kaupunkiseuduille leviää maankäyttö kau-
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punkikeskusten ympäristökuntiin ja pääteiden varsille, mikä hajauttaa ja pirstoo kau-
punkiseutujen aluerakennetta. Ongelmana on mm. isojen liikenneväylien (ohikulku-, 
kehä- ja läpikulkutiet) pirstaloiva vaikutus. … Hyper- ja automarketit aiheuttavat 
kaupunkirakenteen hajautumista. 

Tiehallinnon mukaan siis maankäyttö leviää ympäristökuntiin ja pääteiden varsil-

le, ja tämä hajauttaa ja pirstoo ”kaupunkiseutujen aluerakennetta”. Toisin sanoen 

maankäytön hajautuminen hajauttaa yhdyskuntarakennetta! Lisäksi ”hyper- ja au-

tomarketit aiheuttavat kaupunkirakenteen hajautumista”. Tieverkon osalta ongel-

mana on raportin mukaan isojen liikenneväylien pirstaloiva vaikutus. Se liittyy yh-

dyskuntarakentamisen hajautumiseen, mutta ei ole suinkaan synonyymi hajautumi-

selle. Kyse on kuten yhdyskuntarakenteen hajautumisessakin negatiivisesta ilmiöstä 

kaupunkirakenteen ja kaupunkilaisten liikkumisen kannalta, mutta ”pirstaloiva vai-

kutus” ilmenee paikallisella, tieverkon läheisen alueen tasolla. Kyse ei ole siten koko 

kaupungin rakenteen muutoksista. 

Tiehallinnon toimintalinjat kaupunkiseuduilla on määritelty 2000-luvun alussa. 

Edellä oleva kuvaus on siis yli vuosikymmenen takaa, mutta se on edelleen ajan-

kohtaisin kaupunkien tieverkkoa ylläpitävän valtion viranomaisen toimintalinjoiksi 

määrittelemä kannanotto toimintaperiaatteisiin kaupunkiseuduilla. Toimintalinjoi-

hin voi suhtautua vanhentuneina, mutta toisaalta vanhojen toimintalinjojen virheel-

liset analyysit tieverkon merkityksestä ja niiden päivittämättömyys osoittaa, että 

kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelu ei ole saanut huomiota nykyisessä Liiken-

nevirastossa.  

Kuten edellä olen todennut, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu-

kaan ”liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähenne-

tään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien 

liikennemuotojen käyttöedellytyksiä”. Edellä eri yhteyksissä olen osoittanut, että 

tämän tavoitteen vaatimukset esiintyvät liikennesuunnittelun sisällä käytävässä kes-

kustelussa, mutta tavoitteen olemassaolo ei ole johtanut analyyttisiin johtopäätök-

siin tieverkon suunnitteluperiaatteiden ja koko liikennejärjestelmän suunnittelun 

suhteen. 

 

Liikenneviraston linjaukset ja liikennepoliittinen selonteko 

Liikennevirasto valmisteli ensi töikseen vuoden 2010 alussa tapahtuneen perustami-

sensa jälkeen pitkän tähtäyksen suunnitelman Liikenneolosuhteet 2035 (Liikennevi-

rasto 2011a). Se on julkaisun esipuheen mukaan Liikenneviraston asiantunti-

janäkemys tulevaisuuden liikennejärjestelmästä ja väylänpidosta rahoituksen reuna-



 

OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 291 

ehdot huomioon ottaen84. Siinä kuvataan Liikenneviraston tavoittelema liikkumisen 

ja kuljetusten palvelutaso muun muassa kaupunkiseuduilla.  

Liikennevirasto tunnistaa – ainakin myönteisen tulkinnan mukaan – myös lii-

kennejärjestelmän merkityksen yhdyskuntarakenteen muutoksessa (Liikennevirasto 

2011a, 20): ”Yhdyskuntarakenteen eheytymisellä ja liikenteen kysyntään vaikuttaval-

la ohjauksella on merkittävä vaikutus siihen, mihin asuminen, työpaikat ja palvelut 

sijoittuvat. … Liikenteen kasvuun vaikuttaminen edellyttää määrätietoista yhteistyö-

tä eri toimijoiden kanssa ja sitoutumista yhteiseen tahtotilaan.  Kaupunkiseutujen 

asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liikenteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa 

matkojen pituuteen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksiin.”  

Tieverkon merkitystä yhdyskuntarakenteen hajautumisessa ei tässäkään tunniste-

ta, kun suunnitelmaraportti jatkaa: ”Kuntien toimenpiteillä on tässä kehityksessä 

keskeinen rooli.” Aikaisemmasta poiketen suunnitelmassa todetaan, että ”isojen 

kaupunkiseutujen pääteiden palvelutaso laskee liikenteen lisääntyessä. Lisäkapasi-

teettihankkeisiin ei ole rahoitusta.” 

Lisäksi viimemainittu lause on osoittanut epätodeksi. Esimerkiksi Pääkaupunki-

seudulla jatkuu Kehä III:n lisäkapasiteetin rakentaminen ja Kehä I:llä suunnitellaan 

lisäkapasiteettia, Tampereella rakennetaan Rantaväylää, Turun seudulla valtatietä 8 

Raisiosta pohjoiseen, Rovaniemen keskustassa valtatietä 4 ja Mikkelin keskustan 

tuntumassa valtatietä 5. 

Liikenneolosuhteet 2035 ei ole suunnittelua ohjaava toimintalinja samalla tavoin 

kuin vuoden 2002 Tiehallinnon toimintalinjat kaupunkiseuduilla. Lisäksi vuoden 

2011 valmistuneen Liikenneolosuhteet 2035 -raportin painoarvo väheni oleellisesti, 

kun valtioneuvosto antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle seuraavana 

vuonna. Selonteossa todetaan kaupunkiseutujen osalta, että yhtenä tulevaisuuden 

haasteena liikennejärjestelmän palvelutason ylläpitämisessä ja kehittämisessä on 

kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajoaminen, joka johtaa muun muassa li-

sääntyvään henkilöauton käyttöön ja sen myötä liikenteen kasvuun. Selonteossa 

mainitaan kaupunkiliikenteen ruuhkautuminen ja viitataan ensimmäisen kerran 

mahdollisuuteen, että väylien lisärakentaminen lisää liikennettä: ”Ruuhkia ei voida 

pysyvästi poistaa rakentamalla lisää väyliä, koska liikenteen sujuvoituminen usein 

myös lisää henkilöautoliikennettä.” Selonteossa tuodaan esiin hallinnon rakenteiden 

                                                   

 
84 Liikennevirasto on valmistellut vuosina 2014–2015 uutta vastaavaa suunnitelmaa (omaa näkemys-
tään liikennejärjestelmän kehittämisestä), kun se on ”käynyt vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa 
siitä, miten yhteiskunnan muutokset tulisi ottaa huomioon kehitettäessä liikenneolosuhteita ja -
palveluja seuraavien 10 vuoden aikana” (portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikennevirasto/pito; 
sivu päivitetty 27.4.2015). 
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merkitys liikennesuunnittelun tulosten kannalta, mutta vain kuntarakenteen näkö-

kulmasta: ”Kuntauudistus toteutuessaan vaikuttaa niin itse liikenteeseen kuin lii-

kennejärjestelmän ja maankäytön suunnitteluun ja toteutukseenkin. Palvelujen kes-

kittyminen toisaalta lisää eräiltä osin liikkumistarvetta. Samalla kuntauudistus tukee 

kuitenkin eheytyvää yhdyskuntarakennetta etenkin isoilla kaupunkiseuduilla ja pa-

rantaa siten saavutettavuutta jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen 

yhteiset järjestämismahdollisuudet paranevat.” (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2012a, 7-8). 

Suuria ja kasvavia kaupunkiseutuja käsittelevissä linjauksissa valtioneuvosto esit-

ti, että MAL-aiesopimusmenettelyn (ks. luku 8.3.3) vahvistamisen lisäksi, että valtio 

on valmis osallistumaan suurten kaupunkiseutujen eli Helsingin, Turun ja Tampe-

reen seutujen raideliikenneinvestointien rahoittamiseen. Valtio edellyttää rahoituk-

sensa vastapainoksi, että valtio ja kunnat sopivat yhdessä maankäytön, asumisen ja 

liikenteen kehittämisestä alueella. (Mt., 52) 

Tieverkkoon liittyen liikennepoliittinen selonteko linjasi toisaalta tarpeen vahvis-

taa MAL-aiesopimuksia ja toisaalta varasi MAL-aiesopimusmenettelyn edistämisek-

si hallituskaudella 30 miljoonaa euroa pieniä kustannustehokkaita liikenneverkon 

kehittämistoimia varten, käytännössä tieverkon kehittämiseen, edellyttäen, että 

kunnat rahoittavat hankkeita yhtä suurella osuudella. Tässä valtioneuvoston linjauk-

set poikkesivat sekä maantielain periaatteista, joiden mukaan valtio vastaa maantei-

den rakentamisesta, että valtion (Liikenneviraston) ja Kuntaliiton suosituksesta 

valtion ja kuntien kustannusjaosta. Valtioneuvoston kannanotto osoittaa, että valti-

on ja kuntien vastuidenjako on lainsäädännön periaatteista huolimatta sopimuksen-

varainen, ja että valtiolla on erilaisia toimintamahdollisuuksia, joita se voisi käyttää 

julkilausuttujen kaupunkiseutujen liikennepoliittisten linjausten – esimerkiksi yh-

dyskuntarakenteen eheyttämisen – toteuttamiseksi. 

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko käsittelee lisäksi selonteon liittees-

sä liikenneverkon kehittämisohjelmaa vuosille 2012–2015. Siihen sisältyy kaupunki-

seuduilla niin valtatien 5 parantaminen Mikkelin kohdalla (”poistaa valtatien 5 ka-

pasiteettiongelmat vilkkaimmin liikennöidyillä [po. vilkkaimmin liikennöidyllä 

osuudella] Mikkelin keskustan kohdalla), maantien 101 eli Kehä I:n parantaminen 

pääkaupunkiseudulla (”pääkaupunkiseudun pahimmin ruuhkautuva tie”), E18 Kehä 

III:n kehittäminen pääkaupunkiseudulla (”Kehä III:n varrella maankäyttö kasvaa 

voimakkaasti ja valo-ohjatut tasoliittymät ruuhkautuvat pahoin”) sekä valtatie 4 

Rovaniemen kohdalla (”hanke on osa vt 4 Rovaniemen kohdan kehittämistä”). 

Nämä hankkeet ovat niin sanottuja aikaisemmin päätettyjä, eli ne ovat olleet esillä 

aikaisemmissa tieverkon kehittämisohjelmissa. Pääkaupunkiseudun hankkeet sisäl-



 

OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 293 

tyvät Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) toteutuksen 

aiesopimuksessa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012a, 64–67) 

Selonteon toinen liite, joka käsittelee liikenneverkon kehittämisohjelman vuosi-

en 2016–2022 suunnittelukohteita sisältää Helsingin seudun liikennejärjestelmän 

kehittämiskohteina Kehä I:n ”parantamisen” ja Kehä III:n ”kehittämisen” (mt., 

68). Muun Suomen osalta ohjelma sisältää ”keskeisten pääväylien” suunnittelun 

kuuden yhteysvälin sekä Lahden eteläisen kehätien osalta. Vasta myöhemmin toteu-

tuva suunnittelu osoittaa, missä määrin näissä suunnitelmissa lisätään tieverkon 

kapasiteettia yhteysvälien päätepisteinä olevilla kaupunkiseuduilla. 

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko sisältää kaupunkiseutujen osalta 

uusia MAL-aiesopimusten merkitystä korostavia avauksia ja siirtää painopistettä 

infrastruktuuri-investoinneissa raideliikenteeseen. Tästä huolimatta kehittämisoh-

jelmiin sisältyy pääkaupunkiseudulla ja useilla muilla kaupunkiseuduilla huomattavia 

tieverkkoon kohdistuvia investointeja. 

8.3.2 Kaupunkiseudun toimijat – hallintoa ja hallintaa 

Valtion viranomaisen näkemys oman toimintansa tarkoituksesta ja tavoitteellisesta 

sisällöstä liikennejärjestelmän suunnittelussa on merkittävä sen vuoksi, että maan-

teiden suunnittelusta vastaa valtio, käytännössä Liikennevirasto ja sen ohjauksessa 

alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Suunnitelmien hallinnollisesta 

käsittelystä vastaa tienpitoviranomainen (Suomen Kuntaliitto 2010, 10). Suunnitte-

luun osallistuu tai siihen liittyy kiinteästi lukuisia tahoja, mutta suunnittelun sisällön 

kannalta on ratkaisevaa, millä organisaatiolla on vastuu suunnittelusta – ja sitä kaut-

ta valta vaikuttaa ratkaisevalla tavalla suunnitelmien sisältöön. 

Tiehallinto (2002 33–35) tunnisti kaupunkiseudun toimijat seuraavalla tavalla (ja 

seuraavassa järjestyksessä) kaupunkiseutujen toimintalinjoissaan: 

• Kaupungit ja muut kunnat 

• Alueelliset ympäristökeskukset (nykyisten ELY-keskusten ympäristö-
vastuualueet) 

• Asukkaat/matkustajat 

• Elinkeinoelämä 

• Maakunnan liitot 

• Ratahallintokeskus (yhdistynyt vuonna 2010 Liikennevirastoksi Tiehallinnon 
ja Merenkulkulaitoksen kanssa) 

• Linja-autoliitto ja Paikallisliikenneliitto 

• Liikenteenharjoittajat 
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• Ilmailulaitos (nykyinen Finavia) 

• Liikenne- ja viestintäministeriö 

• Ympäristöministeriö 

• Lääninhallitukset (lakkautettu; joukkoliikennetehtävät siirretty ELY-
keskusten liikenne- vastuualueelle)  

• Muut toimijat, joita ovat ”organisaatiot (mm. Liikenneturva, poliisi), muut lii-
kennealan etujärjestöt (mm. Taksiliitto, SKAL ja rahtarit), TE-keskukset (ny-
kyisin ELY-keskusten E-vastuualue), Tulli, Rajavartiosto jne.)” 

Edellä esitetyt kuvaukset ovat vuosikymmenen takaa, ja ne on tuottanut organi-

saatio, jota (entisessä muodossaan) ei ole enää olemassa. Voidaan kysyä, kuinka 

paljon merkitystä näillä kuvauksilla on nykyisessä tilanteessa. Vastaus on yksinker-

tainen: luettelo kuvaa varsin hyvin myös nykyistä tilannetta. Toimijoiden luettelo 

kattaa viranomaistahot, etujärjestöt sekä asukkaat. Mielenkiintoisinta luettelossa on 

etujärjestöjen käsittely, joka on varsin epäsystemaattinen. Luettelossa on mainittu 

bussiliikenteen etujärjestöt sekä liikenteenharjoittajat, mutta ”elinkeinoelämää” ei 

luettelossa ole konkretisoitu. Käytännössä elinkeinoelämää edustavat alueelliset 

kauppakamarit sekä usein myös suuret teollisuusyritykset erityisesti suoraan omia 

etujaan ajavina kuljetusten tarvitsijoina. Ryhmä ”muut toimijat” sisältää myös lii-

kenteen etujärjestöjä. Tämä kuvastaa etujärjestöjen vahvaa asemaa suunnittelussa. 

Vuorovaikutus liikennealan ja laajemmin elinkeinoelämän etujärjestöjen kanssa on 

vakiintunutta, vaikka tapauskohtaisesti vaihtelevaa. Elinkeinoelämän näkökulma 

painottuu selvästi kuljetuksiin. Sen sijaan elinkeinoelämää ei ole totuttu käsittele-

mään kokonaisuutena, jonka intresseihin kuuluu kuljetusten lisäksi esimerkiksi työ-

voiman saatavuus ja sen osana työmatkojen toimivuus. 

Tiehallinnon vuoden 2006 vuoropuheluoppaan käyttöönottopäätöksessä tode-

taan sen käsittelevän vuoropuhelua ”kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja -yhdistys-

ten sekä muiden asiakkaita edustavien yhteisöjen ja ryhmien kanssa” (Tiehallinto 

2006b, 3). Oppaassa ei tämän mukaisesti käsitelty lainkaan periaatteellisella tasolla 

elinkeinoelämän tai sen etujärjestöjen roolia vuoropuhelussa. Sen sijaan oppaan 

liitteessä tuodaan esiin esimerkkejä elinkeinoelämään sekä liikenteeseen ja tienpi-

toon liittyvistä tahoista, joiden joukossa on sekä yrityksiä että etujärjestöjä. 

Liikennevirasto julkaisi vuonna 2011 em. vuoropuheluoppaan korvaavan väy-

länpidon vuorovaikutusohjeen. Ohjeessa (Liikennevirasto 2011c, 8-9) määritellään 

eksplisiittisesti vuorovaikutuksen osapuolet, joita ovat  

1) asukkaat, maanomistajat ja väylän tai alueen käyttäjät 

2) järjestöt, yritykset ja elinkeinonharjoittajat 

3) viranomaiset ja viranomaisen kaltaiset sidosryhmät 

4) media. 
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Elinkeinoelämän ja etujärjestöjen käsittely on ohjeessa edelleen erittäin epäsys-

temaattista. Ensimmäisessä, asukkaiden, maanomistajien ja väylän tai alueen käyttä-

jien ryhmässä on esimerkkeinä mainittu väylän käyttäjinä ”kansalaiset ja elinkei-

noelämä” sekä ”kiinteistönomistajat” ja ”kiinteistöjen vuokralaiset”. Toisessa, jär-

jestöjen, yritysten ja elinkeinonharjoittajien ryhmässä, ovat mm. ”ympäristöjärjestö-

jen, luonnonsuojelujärjestöjen”, ”metsästys- ja kalastusseurojen” ja ”urheilu- ja 

liikuntajärjestöjen” rinnalla ”elinkeinoelämää edustavat järjestöt ja verkostot (esim. 

SKAL, LAL85, kauppakamarit)”, ”alueen yritykset” sekä ”elinkeinonharjoittajat”. 

Esimerkkiluettelo kuvaa toisaalta sitä, kuinka jäsentymätön eri osapuolten määritte-

ly edelleen on, toisaalta sitä, kuinka huonosti määriteltynä yritykset ja etujärjestöt 

näyttäytyvät ohjeistuksessa. 

Tieverkon suunnittelusta ja rakentamisesta pääosin vastaavien86 ELY-keskusten 

toimintaan liittyen yhteistyö on organisoitu ylätasolla aluekehityslain (2009/1651) 

mukaisesti maakunnallisten yhteistyöryhmien muotoon. Näissä ryhmissä on edus-

tettuna aluekehityslain määrittämällä tavalla maakuntahallituksen asettamana maa-

kunnan liitto ja sen jäsenkunnat, rakennerahasto-ohjelmia rahoittavat valtion viran-

omaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä ”alueen kehittämisen 

kannalta keskeiset tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, sekä muut kansa-

laisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät 

järjestöt”. Yhteistyöryhmät liittyvät strategisen tason suunnitteluun, jossa oleellinen 

sisältö on edistettävien hankkeiden määrittelyssä, ei niiden suunnitteluratkaisuissa. 

Toisaalta maakunnallisessa edunvalvonnassa korostuvat keskusten väliset yhteydet. 

Kaupunkiseutujen kysymykset tulevat esiin vahvemmin seudullisissa liikennejärjes-

telmäsuunnitelmissa, joiden valmistelua ohjaavat ryhmät on organisoitu vaihtelevin 

tavoin. 

Tiehallinnon toimintalinjat kaupunkiseuduilla (2002, 34) kuvaa elinkeinoelämän 

roolia suunnittelussa toteamalla, että elinkeinoelämä osallistuu tienpidon suunnitte-

luun ”mm. osallistumalla tiepiirien (nykyisin ELY-keskusten) yhteistyöryhmien 

toimintaan sekä hankkeiden suunnittelun yhteydessä järjestettäviin yleisö- ja yritysti-

laisuuksiin”. Käytännössä elinkeinoelämän järjestöjä ja yrityksiä kuullaan suunnitte-

lussa systemaattisemmin seminaareissa, työpajoissa tai erillisissä tapaamisissa eikä 

vain ”suunnittelun yhteydessä järjestettävissä yleisö- ja yritystilaisuuksissa”. 

                                                   

 
85 SKAL = Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry, LAL = Linja-autoliitto ry 

86 Liikennevirasto vastaa eräistä suurimmista tiehankkeista. 
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Asukkaiden osallistuminen suunnitteluun perustuu sekä lakisääteisiin kuulemis-

menettelyihin että tapauskohtaisiin ratkaisuihin. Vaikka asukkaat ovat kaupunkiseu-

duilla useissa paikoissa periaatteessa organisoituneet kaupunginosayhdistyksiksi tai 

muiksi asuinalueensa etuja valvoviksi organisaatioiksi, näiden painoarvo on käytän-

nössä usein vähäinen. Infrastruktuurisuunnittelun tutkimuksen kuvaan kuuluu, että 

kansalaisosallistumista tiensuunnittelussa on tutkittu suhteellisen vähän. Laineen ja 

Peltosen (2003, 95–122) väitöskirja Ympäristökysymys ja aseveliakseli. Ympäristön politi-

soituminen Tampereella vuosina 1959–1995 käsittelee yhtenä tapauksena Pyynikin 

moottoritiehanketta, mutta sekin ajoittuu vuosiin 1959–1974. 

Kaupunkisuunnittelun osalta – siis kaavoitukseen liittyen – tutkimusta on tehty 

enemmän, esimerkkinä Helena Leinon väitöskirja Kansalaisosallistuminen ja kaupunki-

suunnittelun dynamiikka: Tutkimus Tampereen Vuoreksesta (2006). Pekka Hokkanen on 

väitöskirjassaan Kansalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käyttänyt 

toisena esimerkkitapauksena erästä kaupunkiseudun valtatiejakson suunnittelua. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piirissä olevat hankkeet edustavat suun-

nittelutapauksia, joissa kansalaisten osallistumisen järjestäminen on hankkeesta 

vastaavan velvollisuus. Hokkanen (2007, 261–263) esittää, että eri osapuolten vai-

kutusmahdollisuudet suunnitteluun eivät ole tasapuolisia. Kyse on institutionalisoi-

dusta vallanjaosta ja vallan epäsymmetriasta. Hän näkee, että avainasemassa on se, 

mikä taho määrittelee politiikkaverkoston toimijat, näiden valtapositiot sekä suhteet 

verkoston areenoihin ja agendaan. Juuri tästä on kyse laajemmin suunnittelussa ja 

myös kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelussa. Elinkeinoelämää yleisesti ja liike-

elämän eri intressejä edustavat olemassa olevat organisaatiot, joilla on myös toi-

meksianto ja resurssit hoitaa edunvalvontaa. YVAan nimenomaisesti liittyen Hok-

kanen (mt., 262) esittää, että asukkaille tulisi tarjota vapaan deliberaation areena, 

jossa voidaan esittää erilaisia arvoja, näkemyksiä ja toimintaehdotuksia. Tämän tu-

loksena olisi mahdollisuus saavuttaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä innovatiivisia 

ratkaisuja. Näin Hokkanen kytkee kansalaisten osallistumisen nimenomaan siihen 

päätöksenteon vaiheeseen, ”varsinaiseen suunnitteluun”, jossa tehdään suunnitel-

man sisällön kannalta ratkaisevat valinnat. Tästä seuraa, että kansalaisten osallistu-

minen ei olisi enää samalla painolla esillä ”varsinaisessa” päätöksentekovaiheessa, 

toisin sanoen silloin, kun suunnitelmaa koskevat lopulliset poliittiset päätökset teh-

dään. Osallistumisen tulokset kuitenkin välittyisivät suunnitteluratkaisuissa lopulli-

seen päätöksentekoon. 

On toinen kysymys, onko suunnittelusta vastaavalla organisaatiolla halua pyrkiä 

löytämään innovatiivisia, suunnittelun valtavirrasta poikkeavia ratkaisuja. Voidaan 

myös kysyä, onko suunnittelujärjestelmä sellainen, että se ylipäänsä tukisi innovatii-
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visten ratkaisujen etsimistä ja löytämistä. Tästä näkökulmasta osallistumisessa on 

kyse asiantuntijatiedon ja erilaisten muiden näkemysten suhteesta suunnittelussa. 

Asiantuntijatiedon roolia ja merkitystä suunnittelussa on tutkittu jo pitkään, ja sen 

hallitseva asema suunnittelussa on ollut kritiikin kohteena jo Friedmannin transak-

tiivisen suunnittelun teoriasta (1970-luku) ja Habermasin kommunikatiivisen ratio-

naalisuuden teoriasta (1980-luku) lähtien. 

 

Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudut 

Liikennevirasto ja ELY-keskukset eivät toimi yksin kaupunkiseuduilla teitä suunni-

tellessaan, eivätkä pelkästään muodollisten yhteistyöorganisaatioiden puitteissa. 

Kuten edellä olen todennut, maantien suunnittelun tulee perustua oikeusvaikuttei-

seen kaavaan. Näin tien suunnittelu kytkeytyy suoraan kaavoitukseen. Suurilla kau-

punkiseuduilla, erityisesti Helsingin ja Tampereen seudulla, tilanne on monimutkai-

sempi, kun suunnitteluun osallistuu lain määrittelemiä tai toimijoiden vapaaehtoi-

seen yhteistyöhön perustuvia organisaatioita. Niiden olemassaolo perustuu seutuis-

tuneiden kaupunkien toistaiseksi muuttumattomana pysyneeseen kuntarakentee-

seen ja seutuhallinnon puuttumiseen. 

Helsingin seudulla liikennesuunnittelun hallinnollinen asetelma on jo pitkään 

poikennut muista kaupunkiseuduista. Helsingin seudun liikenteen HSL:n (ennen 

vuotta 2010 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan) lakisääteisenä tehtävänä 

on valmistella Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma.  

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) ilmentää Helsingin seudun 
yhteistä tahtotilaa liikennepolitiikassa ja liikennejärjestelmän kehittämisessä. HLJ 
2015–suunnitelmassa määritetään seudun liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, ta-
voitteet ja kehittämisstrategia sekä muodostetaan, arvioidaan ja priorisoidaan tär-
keimmät kehittämistoimenpiteet. HLJ-suunnitelma on lähtökohta-aineistoa seudulli-
sia suunnitelmia ja seuraavaa MAL-aiesopimusta sekä maan hallitusohjelmaa ja lii-
kennepoliittista selontekoa varten. … HLJ on osa Helsingin seudun maankäytön, 
asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyötä ja MAL-aiesopimusten laadinta- ja seuran-
taprosessia. HLJ 2015 ohjelmoidaan ja valmistellaan kiinteässä yhteistyössä Helsin-
gin seudun MAL-aiesopimuksen mukaisen seudun yhteisen maankäytön suunnitel-
man kanssa. (Helsingin seudun liikenne 2012a, 11) 

Tämä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksen kuvaus 

osoittaa, kuinka seudun strateginen liikennesuunnittelu on irrottautunut kaavoituk-

sen vastaavasta kuntasidonnaisesta rakenteesta. Se kertoo, kuinka maankäyttö, 

asuminen ja liikenne muodostavat kokonaisuuden, jossa asukkaiden näkökulmasta 

kuntarajoilla on vähäinen merkitys (lukuun ottamatta kunnan jäsenyyteen perustu-

via palveluja). Kuvaus kertoo myös, kuinka seudun muutosta yritetään hallita raken-
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teilla, jotka eivät perustu hallinnon virallisiin ”perusrakenteisiin”, vaan sopimusme-

nettelyyn. Helsingin seudun metropolialueen hallinnon rakenteita käsitelleessä met-

ropolialueen esiselvityksessä selvityshenkilöt toteavat, että seudun kasvu ja asumi-

sen hintakehitys ovat johtaneet yhä useamman asukkaan muuttamiseen yhä kau-

emmaksi seudun keskustasta riittävän tasoisen asumisen vuoksi. Tähän mennessä 

seudulla ei ole löydetty tehokkaita keinoja, joilla kehitystä voitaisiin kääntää oikeaan 

suuntaan. Kuntarajat estävät tehokkaan yhdyskuntarakenteen toteutumista. (Asi-

kainen et al. 2013a, 6) 

Ongelma on siis tunnistettu, mutta entä ratkaisut? Liikennejärjestelmän käsite 

on esiintynyt jo jonkin aikaa suurista kaupunkiseuduista, erityisesti Helsingin seu-

dusta tai metropolialueesta, sekä yleisesti kuntarakenteesta käytävässä keskustelussa. 

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (2011) ”metropolialueen kokonaisvaltaista 

kehitystä koko maan kansantalouden veturina ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä 

alueena vahvistetaan” muun muassa kaavoitusta sekä liikenne- ja tietoverkkoja ke-

hittämällä. Liikenneinfrastruktuurin ja saavutettavuuden parantamista pidetään 

yleisesti yhtenä keskeisenä kaupunkikehityksen instrumenttina (esim. von Bruun & 

Kivelä 2009, Tervon 2012, 252 mukaan), vaikka parantamisen sisällöstä ja paino-

tuksista voikin olla erilaisia näkemyksiä. 

Kun Loikkanen (2012, 287) käsittelee Helsingin metropolialueen kuntarakennet-

ta ja hallinnon tasoja (niiden puutetta), hän Uudenmaan maakuntakaavaan vedoten 

esittää, että  

asetelma on erikoinen, kun kuntarakennekeskustelussa sanotaan, että maankäytön, 
asumisen ja liikenteen kuntoon saamiseksi tarvitaan laajempaa seudullista näkemystä 
ja siksi on yhdistettävä kuntia. Siitä ei sanota mitään, miksi demokraattinen samaa 
tehtävää varten olemassa oleva elin ei ole tehtäväänsä hoitanut. Toisaalta, mikä takaa 
että joku uusi ratkaisu kuten suurkunta pystyisi selviytymään tehtävästä paremmin? 

Loikkanen jatkaa, että  

tämä on konkreettinen esimerkki siitä, että instituution olemassa olo ei takaa, että 
sen keskeiset tavoitteet toteutuvat. Ne voivat kääntyä päälaelleen.  

Loikkaselta jää kokonaan havaitsematta, että kaupunkiseutujen liikennejärjes-

telmän suunnittelu ja ylläpito ei ole eräiltä keskeisiltä osiltaan kuntien tai kuntien 

yhteistyöorganisaatioiden vastuulla. Tätä ilmentää myös laajeneva, lainsäädännön 

määrittelemän maankäytön suunnittelujärjestelmän ulkopuolinen sopimuskäytäntö, 

johon liittyy vuonna 2012 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisellä maankäytön, 

asumisen ja liikenteen aiesopimuksella käynnistetty Helsingin seudun kuntien yhtei-

sen maankäyttösuunnitelman valmistelu. 
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8.3.3 Valtion ja kuntien sopimuskäytäntö – MAL-aiesopimukset 

Kaupunkipolitiikassa on siirrytty viime vuosina yhä enemmän valtion ja kaupunki-

seutujen väliseen sopimuskäytäntöön, aiesopimuksiin, joita voi luonnehtia myös 

osapuolten keskinäiseksi julkilausumaksi. Juridista sitovuutta niillä ei ole. Nykyisen 

käytännön taustalla on valtioneuvoston eduskunnalle vuonna 2010 antama selonte-

ko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, jonka mukaisesti suurille ja keskisuurille 

kaupunkiseuduille laadittiin ensimmäiset maankäytön, asumisen ja liikenteen aieso-

pimukset (MAL-aiesopimukset). Niihin liittyy PARAS-lain kunnille asettama vel-

voite laatia kaupunkiseutukohtainen suunnitelma maankäytön, asumisen ja liiken-

teen yhteensovittamiseksi. Tähän puolestaan liittyvät uudet, maankäyttö- ja raken-

nuslain ulkopuoliset suunnitteluelementit, esimerkiksi seudulliset kehityskuvat ja 

rakennemallit (Strandén 2011, 11). 

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa (2011) todettiin, että valtion ja kun-

tien välisiä aiesopimuksia (MAL) jatketaan, ja niiden käyttöä laajennetaan kasvukes-

kuksissa. Tavoitteena on, että aiesopimusmenettelyllä tuetaan yhdyskuntarakenteen 

eheytymistä, kestävää kehitystä ja sosiaalista eheyttä. Osana valtion infrastruktuuri-

hankkeiden toteuttamista edellytetään näistä hankkeista hyötyvien kuntien ja aluei-

den asuntotuotannon lisäämistä.  

Aiesopimusmenettelyä oli tarkoitus kehittää aiempaa sitovammaksi.  Tavoittee-

na oli yhdistää maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisperiaatteet seudullises-

ti samaan prosessiin siten, että linjaukset ohjaavat seudun kuntien sisäistä päätök-

sentekoa sekä vahvistavat seudun ja valtion kumppanuutta. (Vatilo 2012, 3) 

Helsingin metropolialueella yhteisen maankäytön kehittämisen kannalta keskei-

siä asiakirjoja ovat kuntien ja valtion välillä tehty maankäytön, asumisen ja liiken-

teen MAL-aiesopimus 2012–2015 sekä osin sitä varten valmisteltu Helsingin seu-

dun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 ja MAL 2020 -toteuttamisohjelma. 

Nämä määrittelevät Helsingin seudun hallinnon vaihtoehtoisia malleja esittäneiden 

selvityshenkilöiden mukaan myös käytännössä Uudenmaan maakuntakaavan puit-

teet metropolialueella. Keskeiset asiakirjat ovat siis sopimuksia, suunnitelmia ja 

ohjelmia. MAL-aiesopimuksen luonteesta Helsingin seudun metropolihallinnon 

selvityshenkilöt toteavat, että MAL-aiesopimus ei ole oikeusvaikutteinen eikä sito-

va, ja sen vuoksi kunnilla on mm. yleiskaavoituksessa päätösvalta omalla alueellaan. 

Näin jokainen kuntavaltuusto voi valita sille parhaiten sopivat vaihtoehdot ja ajoi-

tuksen. Tällöin myös aiesopimuksen toteutuminen on kuntien kunnanvaltuuston 

käsissä. (Asikainen et al. 2013a, 7-8) 
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Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa (2014) sopimusmenettely vietiin aina-

kin ohjelman kirjaimen tasolla pidemmälle. Ohjelmassa todettiin, että Helsingin 

seudun suuria infrastruktuurirakennushankkeita tuetaan, ja että samalla edistetään 

alueen asuntotuotantoa edellyttäen, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat kaavoi-

tuksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Hallitusohjel-

man mukaan tämä sitoutuminen tapahtuu sopimuksella, ei enää aiesopimuksella. 

Elokuussa 2014 saavutettu neuvottelutulos valtion ja Helsingin seudun kuntien 

väliseksi sopimusmenettelyksi suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen 

edistämiseksi on käsitelty kunnissa niiden päättävissä elimissä ja hyväksytty valtion 

osalta periaatepäätöksenä valtioneuvoston yleisistunnossa (ympäristöministeriö 

2014; www.ymparisto.fi). Tällä päätöksentekomenettelyllä on siirrytty lähelle Tuk-

holmassa käytössä olevaa sopimusmenettelyä, jota käsittelen myöhemmin tässä 

luvussa. 

Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa (2015, 29) sopimusmenettelyn käyttö on 

toistettu yleisellä tasolla. Hallitusohjelman mukaan  

hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään 
metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa, aluekehitystä sekä 
yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa ja segregaation ehkäi-
syä. 

Vuoteen 2007 asti laaditun Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 

toteutuksesta laadittiin erillinen aiesopimus, jonka allekirjoittajina olivat liikenne- ja 

viestintäministeriö, YTV ja pääkaupunkiseudun kunnat. Aiesopimuksen tarkoituk-

sena oli sitouttaa eri osapuolet toteuttamaan aiesopimuksessa mainitut hankkeet, 

käytännössä valtion tai kuntien vastuulla oleva teiden ja ratojen rakentaminen. Aie-

sopimuksen toteutumisesta on tehty jälkiarvio (liikenne- ja viestintäministeriö 

2010b), joka osoittaa, että aiesopimuksiin sisältyvät hankkeet ovat toteutumassa 

vähintään siltä osin, että hankkeiden suunnittelua on jatkettu aiesopimuksen jäl-

keen. Rakentaminen kuitenkin etenee useissa tapauksissa hitaammassa aikataulussa 

kuin aiesopimuksessa on esitetty. Syynä hankkeiden toteutumiseen ei välttämättä 

ole aiesopimusmenettely, vaan se, että suunnitteluorganisaatioiden pitkäjänteinen 

toiminta suunnitelmien viemisessä eteenpäin johtaa ennen pitkää aiesopimuksessa 

mainittujen hankkeiden toteutumiseen. 

Vuonna 2011 hyväksytyn ensimmäisen Helsingin seudun 14 kunnan liikennejär-

jestelmäsuunnitelman keskeinen sisältö liitettiin osaksi seudun MAL-aiesopimusta. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmankin hyväksyminen edellytti kahta erillistä käsittelyä, 

toista Helsingin seudun liikenteen hallituksessa ja toista seudun pohjoisosan kunti-

en yhteenliittymässä, KUUMA-hallituksessa, koska suunnitelma laadittiin alueelle, 

jolla ei ole yhteistä hallinto-organisaatiota. 
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Helsingin seudun hallintorakennetta kuvaava kaavio (kuva 41) tekee ymmärret-

täväksi, miksi valtion ja kuntien väliset sopimusmenettelyt ovat vahvistumassa.  

 

 

Kuva 41.  Helsingin metropolialueen hallinnon nykytila: lakiin perustuvat ja vapaaehtoiset toimijat 
(Hatanpää 2012, 15). 

Kaavio voisi olla yhtä hyvin nimeltään ”Helsingin metropolialueen liikenne-

suunnittelun organisoinnin nykytila”. Myös seudullinen strateginen liikennesuunnit-

telu tapahtuu merkittäviltä osin organisaatioissa ja suunnitelmissa, jotka ovat laki-

sääteisen suunnittelujärjestelmän ulkopuolella.  

Vuodelta 2012 oleva kuva hallinnon nykytilasta on jo osin vanhentunut. Liiken-

ne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö asettivat vuonna 2013 Helsingin 

seudun maankäyttö- ja liikenneneuvottelukunnan, joka korvaa aiemmin toimineen 

liikenne- ja viestintäministeriön ja Helsingin seudun liikenteen yhteisen pääkaupun-

kiseudun liikenneneuvottelukunnan. 

Hajautuneen hallinnon tuottamia ongelmia ei siis tarvitse enää erityisesti perus-

tella. Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle (liikenne- ja vies-

tintäministeriö 2012a, 47) lähtee toimintatapoja koskevassa luvussa siitä, että ”ny-

kyiset hallinnon toimintatavat ja keinot edistävät huonosti sekä yleisten yhteiskun-

tapoliittisten tavoitteiden että liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista”. Selon-
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teko tosin viittaa – ehkä varmuuden vuoksi – tässä yhteydessä ”muun muassa” 

OECD:n Suomen maa-arviointiin 2010, EU:n komission liikenteen valkoiseen 

kirjaan 2011 sekä Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan. 

Selonteko (mt., 47)antaa varsin myönteisen kuvan tähänastisista saavutuksista 

maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa: 

Näköpiirissä oleva kuntarakenteen uudistus mahdollistaa seutujen liikennejärjestel-
mien ja yhdyskuntarakenteen suunnittelun laajempina kokonaisuuksina. Suurimmilla 
kaupunkiseuduilla on tehostamiselle luotu edellytyksiä maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen aiesopimuksilla. … Maakuntatason ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmä-
työllä luodaan alueen eri toimijoiden yhteistä näkemystä liikennejärjestelmän tilasta, 
tarvittavista toimista ja niiden priorisoinneista. Suunnittelussa on lähtökohtana 
maankäyttöön, asumiseen ja palvelurakenteen muutoksiin liittyvät asiat. Alueellisessa 
suunnittelussa yhteen sovitetaan valtakunnantasolla tehtävät liikennejärjestelmän ke-
hittämislinjaukset ja alueen tarpeet.”  

Toisaalta selonteossa (mt., 47–49)todetaan, että parantamisen varaa on:  

MAL-aiesopimukset edellyttävät myös valtion rahoitusta, mutta alueen kuntien on 
vastavuoroisesti sitouduttava kehittämään maankäyttöään sovitun mukaisesti. Sopi-
muksissa on tarve sopia yhteistuumin lähivuosien kiireellisimpien liikenneinvestoin-
tien ohella myös joukkoliikenteen ja liikenteen hallinnan seudullisesta roolista ja jär-
jestämistavoista. MAL-aiesopimusten näkökulmaa on jatkossa tarve laajentaa integ-
roimalla mukaan myös palvelurakenteiden ja elinkeinoelämän suunnittelu kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. … On välttämätöntä, että monimuotoisiin, 
poikkihallinnollisiin vaikutuksiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja toisaal-
ta myös asioiden yhteiseen ennakoivaan tekemiseen panostetaan. … Liikennejärjes-
telmän asiakas, liikenneverkon tai -palvelujen käyttäjä on nostettava etusijalle palve-
lujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakenteista, sääntelystä, epäselvästä vastuunja-
osta tai yhteistyön puutteesta aiheutuvaa tehottomuutta on karsittava. 

Johtopäätöksenä – valtioneuvoston linjauksena – tilanteesta on ”liikenteen, 

maankäytön, asumisen, palveluiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhteen-

sovittamisen vahvistaminen seudullisella ja alueellisella tasolla sekä valtakunnallises-

ti LVM:n, TEM:n ja YM:n hallinnonaloilla.” Linjauksissa todetaan myös, että ”tar-

vittaessa hallinnon rakenteita uudistetaan yhteistyön tehostamiseksi”. 

Yhteensovittamisen vahvistaminen seudullisella ja alueellisella tasolla merkitsee 

tässä kontekstissa jo hallitusohjelmassa todettua MAL-aiesopimusmenettelyn edis-

tämistä. Hallitusohjelman mukaisesti aiesopimukset onkin valmisteltu selonteon 

valmistelun jälkeen Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduille. Aie-

sopimukset perustuvat selonteon mukaan eksplisiittisesti tarpeelle ”tukea seudulla 

tehtävän liikennejärjestelmätyön tuloksellisuutta”. Implisiittisesti selonteko peruste-

lee aiesopimuksia hallinnon rakenteiden sekavuudella: ”ELYille, maakuntaliitoille ja 

kuntayhtymille etsitään luonteva rooli valtion ja kaupunkiseutujen maankäytön, 
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asumisen ja liikenteen yhteensovittamistyössä” (liikenne- ja viestintäministeriö 

2012a, 51).   

Molemmat perustelut ovat oikeita. Seudullinen liikennejärjestelmätyö on tarpeel-

lista, ja sen tulisi olla myös tuloksellista. Koska tuloksellisuutta tukevia seudullisia 

hallinnon rakenteita ei ole, tarvitaan sopimusmenettelyjä. Ja kun mikään osapuoli ei 

halua luopua budjettivallastaan, eli haluaa pitää viime kädessä ratkaisut itsellään, 

muuta keinoa ei ole kuin aiesopimukset. Siksi valtioneuvosto linjaa selonteossa, että 

”neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten sitovuutta paranne-

taan”. Ja sen vuoksi valtioneuvosto lupaa rahoittaa suurten kaupunkiseutujen ”pie-

niä kustannustehokkaita liikenneverkon kehittämistoimia”, kytkee valtion tuen 

suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle kuntien sitoutumiseen omalta osaltaan 

sovittuihin maankäytön ja asumisen ratkaisuihin ja ilmoittaa olevansa valmis osallis-

tumaan myös Turun ja Tampereen seudun raideliikenneinvestointeihin. 

Tampereen seutu poikkeaa Helsingin seudusta ja myös muista suurista kaupun-

kiseuduista siinä, että sillä on yhteinen seudullinen hallinnon rakennelma, Tampe-

reen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Se esittäytyy kuntien yhteisenä työkaluna seu-

dullisten asioiden valmisteluun ja seutuyhteistyön kehittämiseen. Mutta: yhteistyön 

toteuttamisesta päätetään aina kunnissa87. Näin edes jollain tavoin sitova yhteistyö 

kuntien ja valtion kesken järjestetään maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen 

liittyvissä asioissa samanlaisella aiesopimuksella kuin muillakin kaupunkiseuduilla. 

MAL-aiesopimukset eivät kuitenkaan ole ongelmattomia. Vatilo (2012, 5) on 

esittänyt joukon tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia niin aiesopimusten val-

mistelussa kuin toimeenpanossakin: 

- Sitoutumisessa puutteita puolin ja toisin 

- Kaupunkiseudun kuntien keskinäinen epäluottamus, kuntien väliset kulttuu-
rierot päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa 

- Ristiriidat jätetään ratkaisematta – päättämättömyys on myös päätös! 

- Työläs valmisteluprosessi uuvuttaa 

- Oikeudellinen asema ja kytkennät muuhun päätöksentekoon joskus epäselviä 

- Ketteryydelle ja tilannejoustolle ei aina riittävästi tilaa 

- Toteuttamisen edellytysten pohdinta jää puolitiehen 

- Valtion keskushallinnon ja aluehallinnon työnjako koetaan epäselvänä 

- Maakunnan liiton ja kaupunkiseudun kuntien välinen jännite jäänyt purka-
matta 

                                                   

 
87 www.tampereenseutu.fi; viitattu 14.1.2013. 
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Vatilon esittämistä näkökohdista ei ehkä ole tieteellistä näyttöä, mutta valmiste-

luprosesseihin osallistuneiden tai läheltä seuranneiden on helppo yhtyä tähän nä-

kemykseen. Valmisteluprosessin raskautta lukuun ottamatta kaikki asiat liittyvät 

enemmän tai vähemmän hajautuneeseen hallintoon ja siitä aiheutuviin ongelmiin. 

On epäluottamusta, jonka taustalla on todellisuudessa hyvin erilaisia tavoitteita 

(minkä Vatilo jättää mainitsematta), on työnjaon epäselvyyttä ja vanhoja jännitteitä. 

Kaikesta tästä syntyy keskinäinen epäluottamus, mikä taas vaikeuttaa aidon sitou-

tumisen syntyä. Siksi myös sopimuksen toteutuksen edellytysten pohdinta voi jäädä 

kesken. Sen jälkeen on oikeastaan epäoleellista, onko aiesopimuksen oikeudellinen 

asema epäselvä vai ei. Tosin aiesopimukset ovat vain aikomuksia niin kauan, kuin 

niihin ei sisälly sopimusrikkomuksia tai toimeenpanon puuttumisesta aiheutuvia 

sanktioita. Tässä mielessä aiesopimusten oikeudellinen asema on hyvin selvä. 

Aiesopimuksiin turvautuminen keinona saada aikaan käänne yhdyskuntaraken-

teen hajautumisessa tulee esiin voimakkaasti esimerkiksi Helsingin seudun liikenne-

järjestelmäsuunnitelman HLJ 2011:n luonnoksista annetuissa lausunnoissa88. Hel-

singin kaupunki totesi, että sitoutuminen HLJ 2011:n toteuttamiseen tulee varmis-

taa aiesopimuksella, jossa tulevat investoinnit priorisoidaan ja sidotaan myös seu-

dun rakennetta eheyttävään maankäyttöön ja järjestetään suunnitelman seuranta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö piti aiesopimusta tärkeänä toteuttamisen välineenä, 

mutta ilmoitti samalla, että se ei tee liikennejärjestelmän toteuttamisesta aiesopi-

musta ilman, että ”seutu sitoutuu maankäytön kehittämiseen koordinoidusti liiken-

nejärjestelmän kanssa”. Ympäristöministeriön lausunnon mukaan kunnat tulee 

sitouttaa maankäytön ratkaisuissaan joukkoliikenteeseen tukeutuvien ratkaisujen 

edistämiseen, jotta kestävän liikkumisen kannalta epäsuotuisiin paikkoihin sijoittu-

vien kaavojen toteutumisen aiheuttamaa yhdyskuntarakenteen hajautumista voi-

daan rajoittaa. Aiesopimuksen yhtenä tavoitteena tulee YM:n mukaan olla myös 

”seudun kuntien sitouttaminen kestävän liikkumisen kannalta voimassaolevien 

yleis- ja asemakaavojen oikeaan toteuttamisjärjestykseen voimassaolevan maakun-

takaavan puitteissa”. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi, 

että ”on välttämätöntä viedä aiesopimuksen valmistelun yhteydessä kaikkien kehit-

tämistasojen toimenpidekokonaisuuksia konkreettisemmalle tasolle ja sopia edistä-

misvastuista. Aiesopimukseen tulisi saada sovittavien toimenpidekokonaisuuksien 

edistämisen ja investointien välille sitovuutta.”  

                                                   

 
88 www.hsl.fi; viitattu 15.1.2013. 
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Aiesopimuksen tärkeyttä korostivat siis liikennesuunnittelua ja maankäytön 

suunnittelua ohjaavat valtion viranomaiset. Muut kunnat kuin Helsinki eivät tuo-

neet lausunnoissaan esiin samalla painolla aiesopimuksen tärkeyttä. Lausunnoissa 

tulee esiin eri tavoin ilmi muita nykyiseen suunnittelujärjestelmään ja nykyisiin hal-

linnon rakenteisiin liittyvät erilaiset näkökulmat ja ongelmat, joiden taustalla on 

seudun kuntarakenne ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, pitkälle kuntien 

itsenäiseen toimintaan perustuva maankäytön suunnittelujärjestelmä. Helsinki nosti 

esiin lausunnossaan suunnittelualueen ”rakenteellisten erojen” lisäksi osapuolten 

määrän kasvun sekä seudulla että valtion puolella. Helsinki totesi ”haasteeksi”, että 

liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan alueelle, jolla vain osa kunnista on 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseniä. KUUMA-kunnat (seudun reuna-

alueiden kunnat) totesivat, että ”asema- ja yleiskaavatasolla kaavoittajat ja liikenne-

suunnittelijat tekevät yhteistyötä kullakin kaavatasolla ratkaistavissa ongelmissa. 

Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen 

suurin haaste onkin saada hyvät tavoitteet toteutumaan seudun kokonaisuuden 

tasolla sekä erityisesti suurten maankäyttöhankkeiden ja liikennehankkeiden toteu-

tusten ajoituksessa.” Liikennevirasto lausui, että onnistuminen kasvun ohjaamisessa 

olemassa olevaan rakenteeseen ja nykyisen raideverkon yhteyteen edellyttää tehok-

kaita ohjauskeinoja sekä sitoutunutta ja pitkäjänteistä yhteistyötä erityisesti seudun 

kuntien kesken. Näissä lausunnoissa todettiin oleellinen yhdyskuntarakenteen 

eheyttämisen mittakaavatason suhteen: vaikka paikallisilla kuntatason ratkaisuillakin 

voidaan vaikuttaa asiaan, merkittävät ratkaisut tehdään koko kaupunkiseudun tasol-

la. 

Samasta asiasta on kyse, kun ympäristöministeriö otti esiin kuntien sitouttami-

sen maankäytön ratkaisuissaan joukkoliikenteeseen tukeutuvien ratkaisujen edistä-

miseen. Kirkkonummen kunta toi mielenkiintoisen lisän lausuntoihin tästä näkö-

kulmasta: äänestyksen jälkeen kunnanhallitus muutti esittelijän ehdotusta siten, että 

”HSL:n (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän) tulee ottaa huomioon kuntien 

tekemät joukkoliikennettä tukevat kaavaratkaisut suunnitelmissaan”. Esittelijän 

hävinneen ehdotuksen mukaan ”HSL:n tulee vaikuttaa lausunnoillaan seudun kun-

tien maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen joukkoliikennettä tukevien maan-

käyttöratkaisujen aikaansaamiseksi sekä huomioida tehdyt kaavaratkaisut suunni-

telmissaan”. Ero on oleellinen. Kirkkonummen kunnanhallitus otti juuri sen kan-

nan, joka on ongelma maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa, eli kunti-

en itsenäisyyden kaavaratkaisuissa. Kirkkonummi ei suinkaan ole yksin tässä ajatte-

lussa, mutta tässä yhteydessä ainoa, joka otti asian esiin. 



 

306 OSA 3 Liikennesuunnittelun kehykset 

Kaikki kunnat toivat esiin jossain laajuudessa oman alueensa väyläinvestointien 

tärkeyden. Espoo esitti ainoana koko hankelistan uusimista, Helsinki korosti Kehä 

I:n ”pullonkaulojen” poistamisen tärkeyttä ja itämetron jatkamista, Vantaa Kehä 

III:n parantamista, Vihti esitti valtatie 1:n lisäkaistojen rakentamista Lohjanharjulle 

saakka ja niin edelleen. Näissä esityksessä näkyy kaikkia kaupunkiseutuja koskevat 

liikennejärjestelmän rahoitusperiaatteet, joiden mukaan valtio toimii myös kaupun-

kiseutujen sisäisen tieverkon ja rataverkon rakentajana ja pääasiallisena maksajana 

sekä metron osarahoittajana. Kunnille on edullista saada valtio maksamaan merkit-

tävä osa oman alueensa liikenneinvestoinneista. Valtion rahoituksen kasvattamisek-

si eräissä lausunnoissa on tuotu esiin ”erityisesti valtakunnallista liikennejärjestel-

mää parantavat hankkeet”, joista esimerkiksi Kauniaisten lausunnon mukaan tulee 

pyrkiä aikaansaamaan erillissopimus ja -rahoitus valtion kanssa osana metropolipo-

litiikkaa. Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, että liikenne- ja viestintäministeriö 

ja ympäristöministeriö pyrkivät saamaan aikaan sopimusmenettelyn, joka ainakin 

rajoittaisi kuntien kilpailua valtion investoinneista, ohjaisi liikenneinvestointeja val-

takunnallisten ja seudullisten tavoitteiden mukaisesti ja siten tukisi yhdyskuntara-

kenteen hajautumista ehkäisevää maankäytön suunnittelua ja liikennesuunnittelua. 

 

Helsingin seudun MAL-aiesopimus 2012–2015 

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen 

aiesopimus vuosiksi 2012–2015 allekirjoitettiin kesäkuussa 2012. Valtion organisaa-

tioista allekirjoittajina olivat liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, 

Liikennevirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 

sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Seudun 14 kunnan lisäksi aie-

sopimuksen allekirjoitti Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Aiesopi-

mus allekirjoitettiin sen jälkeen, kun valtioneuvosto oli antanut liikennepoliittisen 

selonteon eduskunnalle. 

Aiesopimuksen tarkoitus on määritelty hallinnollisesta näkökulmasta seuraavasti: 

”Aiesopimus on sekä Helsingin seudun kuntien välinen että kuntien ja valtion väli-

nen, sopijaosapuolten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistä tahtotilaa kuvaa-

va aikomus.” Aiesopimus on siis myös seudun kuntien välinen sopimus. Tämä 

koskee erityisesti asumista, mutta myös maankäyttöä ja liikennettä. 

Aiesopimukseen kirjatut sopimuksen tavoitteet heijastelevat toisaalta sopimuk-

sen lähtökohtia, kestävää rakennetta, energiatehokkuutta ja yhteisvastuullisuutta 

asuntopolitiikassa. Samalla ne kuvaavat, kuinka hajautuneen hallinnon toimia pyri-
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tään sopimuksen avulla suuntaamaan niin, että tukisivat eri yhteyksissä julkilausut-

tuja valtakunnallisia ja seudullisia tavoitteita: 

- Eheytetään yhdyskuntarakennetta. 

- Edistetään kestäviä liikkumismuotoja. 

- Hyödynnetään nykyistä ja rakenteilla olevaa raideliikenneverkkoa mahdolli-
simman täysipainoisesti ennen uusien ratayhteyksien avaamista. 

- Edistetään asuntomarkkinoiden toimivuutta. 

- Sovitetaan yhteen seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteet, 
vaiheistus ja seuranta. 

- Sovitetaan yhteen aiesopimuksen sekä asuntopoliittisen toimenpideohjelman, 
liikennepoliittisen selonteon ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
sisältämät linjaukset ja toimenpiteet. 

Liikennepalveluja käsittelevässä kohdassa aiesopimuksessa todetaan ensin, että 

kunnat turvaavat pitkäjänteisesti joukkoliikenteen rahoituksen, ja että seudun kun-

nat, HSL ja Uudenmaan ELY -keskus järjestävät joukkoliikenteen palvelutasomää-

ritysten ja kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Sen jälkeen todetaan, että sopi-

musosapuolet kehittävät seudun yhdyskuntarakennetta ja joukkoliikenne-

järjestelmää olemassa olevaan ja rakenteilla olevaan raideliikenneverkostoon ja sitä 

täydentävään linja-autoliikenteeseen tukeutuen. Liikenteen infrastruktuuria käsitte-

levässä kohdassa todetaan ensimmäiseksi, että liikenneverkon kehittämishankkeissa 

priorisoidaan maankäytön kehittämistä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämistä edistä-

viä hankkeita.  

Jos aiesopimus olisi osapuolia sitova, edellä mainitut periaatteet toimisivat hyvin 

kehitettäessä yhdyskuntarakennetta nykyistä ehyemmäksi. Ongelman toinen puoli 

on kirjattu aiesopimukseen: kehittämistoimenpiteiden rahoitus edellyttää valtion 

osalta eduskunnan ja kuntien osalta asianomaisten toimielinten päätöksiä. Toinen 

puoli ongelmaa on, että seudulla ei ole yhteistä näkemystä siitä, mitä sopimukseen 

kirjatut periaatteet seudun yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikennejärjestelmän ke-

hittämisestä ”olemassa olevaan ja rakenteilla olevaan raideliikenneverkostoon ja sitä 

täydentävään linja-autoliikenteeseen tukeutuen” tarkoittavat käytännössä. Nämä 

kysymykset konkretisoituvat vuonna 2015 valmistuneessa Helsingin seudun yhtei-

sessä maankäyttösuunnitelmassa, jossa ”sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntara-

kenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut”.  

Metropolialueen esiselvityksen (Asikainen et al. 2013a ja 2013b) laatineiden sel-

vityshenkilöiden näkemykset ja alustavat ehdotukset nostavat esiin toisen, kriittisen 

näkökulman MAL-aiesopimukseen. 
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Metropolialueen esiselvitys 2013 

Metropolialueen esiselvityksessä (Asikainen et al. 2013a, 33) selvityshenkilöt tuovat 

selkeästi esiin nykyiseen hajautuneeseen hallintoon liittyvät ongelmat. He toteavat, 

että metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelujärjestelmä on 

kehittynyt seudun vapaaehtoisessa yhteistyössä sinänsä toimivaksi ja loogiseksi. 

Samalla he toteavat, että kunnat tarkastelevat suunnittelutilanteita omasta kapeasta, 

usein lyhyen aikavälin näkökulmasta, eikä valtion puolella ole välineitä kuntien oh-

jaamiseen. Näin huolimatta hyvistä aikomuksista ei metropolialueelle ole laadittu 

selvityshenkilöiden mukaan sen koko kehittymisten kannalta riittävän rohkeita ja 

kunnianhimoisia suunnitelmia. 

Seudun tilanteesta he toteavat, että ilman merkittäviä muutoksia kaavoitusjärjes-

telmään jatkuu kehysalueen yhdyskuntarakenteen hajautumisen voimistuminen, 

ydinalueen pääkeskuksen ruuhkautuminen, asumiskustannusten jatkuva nousu sekä 

liikenteestä johtuva hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen. Samalla vaarantuu seudun 

kilpailukyky monikulttuurisena pohjoismaisena metropolina. (Mt., 33) 

Selvityshenkilöt arvioivat esiselvitysraportissaan, että jos nykyinen kehitys jatkuu 

seuraavat parikymmentä vuotta ilman merkittäviä muutoksia ohjausjärjestelmään ja 

poikittaisliikenteen joukkoliikenneinvestointeihin, lopputuloksena on kehysalueen 

yhdyskuntarakenteen hajautumisen voimistuminen, ydinalueen pääkeskuksen ruuh-

kautuminen, elinkustannusten jatkuva nousu ja kilpailukyvyn lasku sekä liikenteestä 

johtuva hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen. Heidän ratkaisuperiaatteensa ovat 

selkeitä. Parannusta ei voi hakea ”pelkästään liikenneväylien kapasiteettia lisäämällä, 

vaan ratkaisua on etsittävä kaavoituksen tehostamisesta, paremmasta ohjauksesta ja 

koordinoinnista, yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä erityisesti joukkoliikenneväyli-

en varrelle, yhteisestä liikennesuunnittelusta ja joukkoliikenteen tuotannosta sekä 

yhteisestä elinkeinosuunnittelusta ja työpaikkojen sijoittelusta. Suurten keskusten 

täydennykseksi on panostettava nykyistä voimakkaammin monikeskuksisen metro-

polialueen kehittämiseen, jossa liikenteen solmukohdissa sijaitsevat aluekeskukset 

muodostavat nykyistä omavaraisemman työpaikkojen, asumisen ja palvelujen ver-

koston.” (Asikainen et al. 2013b, 8-9) 

Päätöksentekojärjestelmää selvityshenkilöt arvioivat siten, että sitä pidetään se-

kavana ja tehtäviä päällekkäisinä esimerkiksi Uudenmaan liiton ja Helsingin seudun 

liikenne kuntayhtymän sekä monien muiden alueen toimijoiden tehtävien kanssa. 

Päätöksenteko on hajautunut, se ei ole läpinäkyvää ja legitiimiä, eikä seudun poliitti-

selle johtajuudelle ole ollut tahtoa tai tilaa. (Asikainen et al. 2013a, 49) 
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Selvityshenkilöt esittävät kolmea erilaista vaihtoehtoa. Niihin kaikkiin sisältyy 

tavoite seudullisen suunnittelun vahvistamisesta. Vaihtoehdoista pisimmälle tässä 

suhteessa menee malli, joka perustuu vähäisiin kuntarakennemuutoksiin ja vahvaan 

metropolihallintoon. Tässä mallissa seudullisten väylähankkeiden rahoitus ja toteut-

taminen siirrettäisiin metropolihallinnolle. Metropolihallinto laatisi ja hyväksyisi 

määritetyn oikeusvaikutteisen metropolikaavan, joka olisi kuntia sitova yhdyskunta-

rakenteen, liikennejärjestelmän ja asuinalueiden sijoittumisen osalta. Metropolikaa-

va sisältäisi toimeenpano-osan (MAL-aiesopimus), joka ohjaisi ja velvoittaisi kunnat 

sekä laatimaan sovitun aikataulun mukaisesti asemakaavoja. (Mt., 48–54) 

Metropolihallinto vastaisi liikenteen suunnittelusta ja investoinneista sekä jouk-

koliikenteen järjestämisestä koko alueella. Metropoliorganisaatioon fuusioitaisiin 

mm. HSL-kuntayhtymän toiminnat. Jotta liikenneinvestointien seudullinen suunnit-

telu ja toteutus tulisi mahdolliseksi, metropolihallinnolle siirrettäisiin valtiolta pää-

tösvalta valtiolle nyt kuuluvien seudun liikennehankkeiden toteutuksesta, ajoituk-

sesta sekä rahoituksesta. Lisäksi selvityshenkilöt esittävät, että metropolikaavan 

toimeenpano-osassa sovittaisiin sitovasti, että uusien kasvukäytävien ja -alueiden 

toteutumisen edellytyksenä ovat toimivien liikenneyhteyksien rakentaminen ja nii-

den oikea ajoitus. Tätä lausumaa voi verrata Korkeimman hallinto-oikeuden ns. 

Hista-päätökseen, joka käsittelee nimenomaan uuden kasvualueen toteuttamisen 

edellytyksiä suhteessa toimiviin liikenneyhteyksiin nykyisen maankäyttö- ja raken-

nuslain perusteella (ks. luku 10.1). 

Hallitus teki elokuussa 2014 metropolitiikan esiselvityksessä esitettyjä periaattei-

ta noudattelevan periaatepäätöksen metropolihallinnon jatkolinjauksiksi89. Sen mu-

kaan Helsingin seudun 14 kunnan metropolihallinto, johon myös Lohja ja Porvoo 

voivat halutessaan liittyä, käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä.  Metro-

polihallinnon tehtävät on linjauksissa määritelty vain hyvin yleispiirteisesti: ”Metro-

polihallinnolle tulee maankäyttöön, liikenteeseen ja asumiseen liittyviä tehtäviä. 

Metropolihallinnon tehtäviksi tulee metropolikaavan (maakuntakaavan, yleiskaavan 

ja tarvittaessa jatkovalmistelussa päätettävällä tavalla osayleiskaavan) laatiminen ja 

sen toimeenpanon varmistaminen (asemakaavaohjelmilla ja muilla riittävillä toimil-

la) sekä seuraavat seudulliset julkisoikeudelliset tehtävät: julkisen liikenteen suunnit-

telu ja hoitaminen (HSL), HSY:n ympäristöasiat ja Uudenmaan liitolta siirtyviä 

tehtäviä. Toimivan asuntopolitiikan toteutuminen varmistetaan lainvalmistelun 

jatkotyössä. Metropolihallinnon muut mahdolliset tehtävät sovitaan valmistelutyön 

                                                   

 
89 Tiedote 28.8.2014 
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edetessä.” Näin esimerkiksi Helsingin seudun keskeisten osien maanteiden hallin-

taan liittyvät kysymykset on jätetty linjauksissa kokonaan määrittelemättä, koska 

liikenteen osalta linjaukset koskevat ainoastaan julkista liikennettä.  

Vuonna 2015 näyttää selvältä, että metropolihallinto ei toteudu vuonna 2017.  

 

Metropolialueen kuntajakoselvitys 

Metropolialueen yhdeksän kunnan erityisessä kuntajakoselvityksessä tuodaan esiin 

yhdyskuntarakenteen osalta vastaavia näkökohtia kuin metropolihallinnon esiselvi-

tyksessä. Sen yhdyskuntarakennetta ja asuntomarkkinoita käsittelevän luvun yh-

teenvedossa todetaan, että seutu kasvaa voimakkaasti sekä sisäisesti että laajenemal-

la alueellisesti. Yhtenäinen taajamarakenne ulottuu koko selvitysalueelle. Lisäksi 

yhteenvedossa todetaan, että keskeinen ongelma on yhdyskuntarakenteen hajautu-

minen, jonka pysäyttämiseen ei ole löydetty tehokkaita keinoja. (Valtiovarainminis-

teriö 2014, 34) 

 

Tukholman ”MAL-aiesopimus” 

Mielenkiintoisen vertailukohdan suomalaisille hallintokäytännöille muodostaa Tuk-

holman seudulla vuoden 2013 lopulla solmittu Ruotsin valtion, Tukholman läänin 

maakäräjien sekä Tukholman kaupungin ja kolmen muun kunnan kesken solmittu 

aiesopimus metroverkon laajennuksesta ja asuntotuotannosta. 

Sopimus perustuu hallituksen vuoden 2013 alussa asettaman kahden selvitys-

henkilön valmistelutyöhön. Heidän tehtävänään oli varmistaa metroverkon mah-

dollisimman nopea laajentaminen ja siihen tukeutuva asuntotuotanto. 

Syntynyt aiesopimus (Stockholmsförhandling 2013) on yksinkertainen, kaiken 

kaikkiaan kolmisivuinen ja kahdeksankohtainen. Sopimus on niin yksinkertainen, 

että siinä ei edes mainita erikseen sopimuksen tarkoitusta. Sopimuksen otsikko 

kertoo sen sisällön: ”Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av 

tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhan-

dling” (Sopimus metron laajennuksen sekä lisääntyneen asuntotuotannon rahoituk-

sesta ja myötärahoituksesta Tukholman läänin alueella vuoden 2013 Tukholma-

neuvottelujen mukaisesti).  

Sopimuksen tarkoitus on määritelty hallituksen päätöksessä (Kommittédirektiv 

2013, 1), jonka mukaan ”asetettava selvityshenkilö vastaa Tukholman läänin infra-

struktuuria koskevista neuvotteluista tarkoituksena saadaan aikaan sopimus metron 

sinisen linjan jatkosta Tukholmassa sekä siihen liittyvistä muista toimenpiteistä. 
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Neuvottelujen tulee johtaa myös lisääntyneeseen asuntotuotantoon ja edistää siten 

taloudellista kasvua.” 

Dagens Nyheterissä 11.11.2013 julkaistussa mielipidekirjoituksessa90 pääministe-

ri Fredrik Reinfeldt yhdessä kolmea muuta hallituspuoluetta edustavien ministerei-

den kanssa perustelee sopimusta siten, että sopimuksen mukaiset toimenpiteet to-

teuttamalla paitsi vahvistetaan Ruotsin kilpailukykyä myös tehdään mahdolliseksi – 

sekä metron rakentamiseen että ruuhkamaksuihin viitaten – nopeammat, turvalli-

semmat ja paremmat matkat ja kuljetukset. Ministerit toteavat:  

Näin me otamme yhdessä vastuun tulevaisuuden matkoista sekä kymmenistä tuhan-
sista uusista asunnoista ja työmahdollisuuksista. Näin allianssihallitus tukee sitä, että 
Tukholman seutu on jatkuvasti yksi Euroopan dynaamisimmasta suurkaupungeista.  

Aiesopimuksessa määritellään rakennettavat metro-osuudet, asuntotuotannon 

määrä kunnittain ja kohteittain (metroon tukeutuen), eri osapuolten rahoitusosuu-

det, rakennusaikaisen rahoituksen velvoitteet, projektien ohjauksen periaatteet sekä 

kaluston ja varikkojen rahoitus. Lisäksi sopimuksessa on kohdat, jotka käsittelevät 

tulevia tarkentavia sopimuksia ja sopimuksen voimaantulo, joka edellyttää eri osa-

puolten päätöksentekoa. Sopimuksen mukaan uusien metro-osuuksien liikennöinti 

alkaa kaikilta osin viimeistään 2025. 

Sopimuksen mukaisten investointien rahoituksessa suurin osa, lähes puolet, tu-

lee autoliikenteen ruuhkamaksun korotuksesta ja alueellisesta laajennuksesta. Sopi-

mukseen ei sisälly lainkaan tieverkkoon kohdistuvia investointeja. 

Oleellista sopimuksessa on suomalaisesta näkökulmasta neljä asiaa: (1) sopimus 

perustuu hallituksen aloitteeseen ja selkeään tahtotilaan, (2) sopimuksessa määrite-

tään eri osapuolten rahoitusosuudet, (3) sopimuksen valmistelu on selkeästi vastuu-

tettu ja resursoitu: sopimuksen valmistelusta vastasi kahden selvityshenkilön lisäksi 

seitsenhenkinen valmisteluelin, ja (4) aiesopimus on välivaihe prosessissa, jonka 

tarkoitus on päätyä sitoviin sopimuksiin. Kaikkein keskeisintä on hallituksen sitou-

tuminen, joka varmistaa valtion osallistumisen Tukholman kaupunkiseudun liiken-

nejärjestelmän rahoitukseen. Ruotsin hallitus hyväksyi osaltaan aiesopimuksen huh-

tikuussa 2014, muut osapuolet jo ennen sitä. 

On selvää, että hallitus ei voi sitoa rahoituksen osalta tulevia hallituksia, ja sen 

vuoksi poliittisen tilanteen muuttuessa myös rahoituspäätöksiä voidaan muuttaa. 

Toisaalta on selvää, että tämän vahvempaa poliittista sitoutumista on vaikea ajatella. 

Toinen keskeinen piirre sopimusmenettelyssä on se, että se ei pääty aiesopimuk-

                                                   

 
90 www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-bygga-ut-t-banan-och-bostaderna-i-stockholm/; viitattu 28.11.2013. 
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seen, vaan kaikista aiesopimukseen sisältyvistä hankkeista tehdään erillinen toteu-

tussopimus. 

Sopimukseen sisältyy myös seuranta- ja raportointimenettely, jolla Ruotsin halli-

tusta informoidaan hankekokonaisuuden etenemisestä. 

Sopimukseen liittyy laaja aineisto, joka käsittelee metrorakentamista, asuntotuo-

tantoa sekä ruuhkamaksua. Viimemainittuun liittyy muun muassa raportti ”Metro 

investointina sosiaaliseen pääomaan”91. Tämän taustalla voidaan nähdä hallituksen 

toimeksiannon muotoilu, jonka mukaan ratkaisun tuli tuottaa mahdollisimman 

suuri yhteiskuntataloudellinen hyöty. Sosiaaliseen pääomaan kohdistuvan inves-

toinnin näkökulma on kovin erilainen kuin suomalaisessa tiehankkeiden arvioinnis-

sa sovellettava käsitys yhteiskuntataloudellisista hyödyistä. 

Tukholman neuvottelumenettely on laajennettu vuodesta 2015 alkaen myös Gö-

teborgin ja Malmön raideliikenteen ja asuntotuotannon sekä näiden kolmen kau-

pungin välisten nopeiden junayhteyksien kehittämishankkeeksi (Sverigeförhandlingen), 

jonka pitäisi selvitysten ja sopimusten osalta valmistua vuoden 2017 loppuun men-

nessä.92 

 

Ulkomaisia tutkimustuloksia 

Helsingin seudun metropolihallinnon esiselvitys osoittaa selkeästi, minkälaisia on-

gelmia nykyisiin rakenteisiin liittyy liikennejärjestelmän kehittämisen ja yhdyskunta-

rakenteen muutosten kannalta. Myös kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, 

että hallinnon rakenteilla on oleellinen vaikutus siihen, millaisena suunnittelu toteu-

tuu. Norjalaisen Liikennetaloudellisen instituutin TØI:n tutkijat Christiansen ja 

Loftsgarden (2011, iii) esittävät, että niillä mailla, joissa maankäyttöpolitiikka on 

tiukasti ohjattua ja joissa seudullinen hallinto on vähiten hajautunut, on parhaat 

edellytykset hallita ja suunnitella maankäytön muutoksia. He tuovat esiin myös asu-

kasluvun kasvattamiseen ja yritysten sijoituspäätöksiin liittyvät paikallishallinnon 

intressit edistää toimillaan yhdyskuntarakenteen hajautumista. Euroopan ympäris-

töviraston EEA:n (2006, 20–21) johtopäätökset ovat samansuuntaiset: myös niissä 

korostuu maankäyttöpolitiikan ja hallinnon merkitys yhdyskuntarakenteen hallin-

nassa. Molemmat myös korostavat hajautumiseen vaikuttavien tekijöiden keskinäi-

siä riippuvuuksia, jotka voivat olla monimutkaisia. Christiansen ja Loftsgarden tuo-

                                                   

 
91 Tunnelbana som investering in socialt capital. 2013 års Stockholmisförhandling. Selvityksen on valmistellut 
Tukholma-neuvottelujen valmistelusta vastaava toimisto vastuuhenkilönä Anna Modin. 

92 Lähde: http://sverigeforhandlingen.se; viitattu 19.5.2015. 
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vat esiin vaikuttavien tekijöiden universaalisuuden ohella myös niiden painotusten 

ja merkityksen kontekstisidonnaisuuden. 

PLUREL-tutkimushanke93 (Piorr et al. 2011, 83) on arvioinut Euroopan maita 

sen mukaan, miten hyvät mahdollisuudet hallinnolla on kontrolloida yhdyskuntara-

kenteen hajautumista. Seitsenluokkaisessa ryhmittelyssä ylimmälle tasolle ei ole 

sijoitettu yhtään maata. Toiseksi ylimmällä tasolla ovat Tanska, Alankomaat, Portu-

gal ja Iso-Britannia. Suomi on sijoitettu viidennelle (kolmanneksi alimmalle) tasolle 

yhdessä Itävallan ja Bulgarian kanssa. Tutkimuksessa on käytetty Alankomaita esi-

merkkinä onnistuneesta yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisestä.  

Dieleman ja Wegener (2004, Christiansenin ja Loftsgardenin 2011, 22 mukaan) 

ovat osoittaneet, että hajautumisen ehkäisemisessä on onnistuttu Randstadin alueel-

la Hollannissa keskushallinnon ohjauksen ansiosta siitä huolimatta, että seudulla on 

neljä seudullista ja 150 paikallista suunnitteluorganisaatiota. 

Norjalaisia käytäntöjä käsitelleessä tutkimuksessa (Christiansen ja Loftsgarden 

2011, 22–23) on todettu, että paikalliset ja seudulliset suunnitteluviranomaiset ovat 

joissain tapauksissa erityisesti maaseutumaisissa kunnissa toimineet yhteistyössä 

edistääkseen hajautunutta rakentamista. Hyvää ympäristöä on käytetty argumentti-

na, kun on perusteltu esimerkiksi liikennemäärien pitämistä alhaisina tai rakenta-

mattomien alueitten säilyttämistä. Myös suunnittelijoiden käsitykset ongelmista 

vaikuttavat suunnittelun tavoitteisiin, vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, niiden arviointiin 

sekä suosituksiin valittavasta vaihtoehdosta. Norjassa on myös tutkittu suunnitteli-

joiden käsityksiä mahdollisuuksista vähentää autoliikennettä. Johtopäätöksenä on 

todettu, että vain harvat suunnittelijat uskovat asuntojen sijoittamisen vaikuttavan 

kulkumuodon valintaan, ja että maankäytön suunnittelun mahdollisuuksia ei otettu 

riittävästi huomioon liikennejärjestelmää koskevissa analyyseissä. 

Christiansen ja Loftsgarden (2011, 24) arvioivat Norjan kokemusten perusteella 

myös hallinnon hajanaisuuden vaikuttavan suunnittelun tuloksiin. Suunnittelujärjes-

telmän on tarkoitus koordinoida yhdyskuntien rakentamista, johon osallistuu suuri 

määrä yksityisiä toimijoita sekä julkisia toimijoita hallinnon eri sektoreilta. Suunni-

telmissa pitäisi ottaa huomioon erilaiset vaatimukset, tavoitteet, arvot, intressit ja 

tieto, jotka eivät ole välttämättä yhteen sovitettavissa. Suomalaisessa kontekstissa 

yhdyskuntarakenteen hajautumiskeskusteluun liittyvänä perustapauksena voidaan 

mainita verotuksen työmatkavähennykset, jotka työvoimaviranomaisten näkökul-

                                                   

 
93 PLUREL = Peri-urban Land Use Relationships - Strategies and Sustainability Assessment Tools 
for Urban-Rural Linkages 
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masta edistävät keskeistä työvoimapolitiikan tavoitetta, työvoiman liikkuvuutta. 

Käytännössä vähennykset tukevat pitkiä työmatkoja ja lisäävät liikennesuoritetta. 

Toisen ulottuvuuden hallinnon rakenteissa muodostaa paikallisen/seudullisen 

hallinnon itsenäisyys suhteessa keskushallintoon. SCENESUSTECH-tutkimus-

hankkeessa94 (Wickham & Lohan 1999, 11) tultiin siihen tulokseen, että autoriip-

puvuuden vähentäminen on onnistunut parhaiten sellaisilla kaupunkiseuduilla – 

hankkeen case-kaupungeista Bolognassa ja Helsingissä95 – jossa paikallishallinnolla 

on taloudellinen riippumattomuus keskushallinnosta (verotusoikeus) ja omaa toi-

menpanovaltaa. Parhaiten autoriippuvuutta rajanneissa kaupungeissa paikallispoli-

tiikassa on pystytty muodostamaan laaja-alainen visio tulevaisuuden kaupungista, 

johon liikennepolitiikka on sovitettu. 

8.3.4 Hallintoa vai hallintaa? 

Olen tarkastellut edellä kaupunkiseutujen strategiseen liikennesuunnittelua erityises-

ti hallinnon kannalta, vaikka toimijoiden yhteydessä olen tuonut esiin myös joitakin 

hallintaan liittyviä näkökulmia. Tässä yhteydessä on tarpeen tarkastella lyhyesti, 

missä määrin hallinnon nykyisillä rakenteilla ja niiden uudistustarpeilla on tekemistä 

uusien hallintatapojen kanssa. 

Hallinnalla tarkoitetaan Rajannin (2003, 27) yksinkertaistetun määrittelyn mu-

kaan uutta hallitsemisen ja hallinnoinnin tapaa, modernia vallankäytön tapaa. Ra-

jannin mukaan hallinta viittaa vallankäytön siirtymiseen hierarkkisista ja muodolli-

sista vallankäytön organisaatioista erilaisille instituutioille ja toimijoille. Hallintaan 

liittyy olennaisesti käsitys vallasta modernissa yhteiskunnassa. Vallassa ei ole kyse 

alistamisesta, vaan valta on tuottavaa, toisin sanoen, jotain, jonka avulla saadaan 

aikaan haluttuja tuloksia. Rajanti pitää yhdyskuntasuunnittelua tyypillisenä hallinnan 

apparaattina. 

Karppi ja Sinervo (2009, 8-9) toteavat, että hallinta näyttäytyy julkisen vallan 

toiminnassa monimuotoisena, ja se saa aikaan monenlaisia vaikutuksia. Taustalla on 

päätöksentekoympäristön monimutkaistuminen, mikä merkitsee erilaisten prosessi-

en johtamiseen tarvittavan asiantuntemuksen pirstaloitumista. Se puolestaan hei-

                                                   

 
94 SCENESUSTECH = Scenarios for a Sustainable Society: Car Transport Systems and the Sociolo-
gy of Embedded Technologies 

95 SCENESUSTECH-tutkimushankkeessa kohteena oli rajatusti Helsingin kaupunki, ei koko Helsin-
gin seutu. 
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kentää kykyä kokonaisuuksien hahmottamiseen ja hallintaan. Hallinnassa on kyse 

laajemman kuin Rajannin tulkinnan mukaan siitä, että hallinnolla ei ole enää vallan 

monopolia. Sen sijaan sillä on mahdollisuus ja edellytykset koota valtaa muodosta-

malla vapaaehtoisuuteen perustuvia yhteenliittymiä ja kumppanuuksia muiden toi-

mijoiden kanssa. Kaupungin hallinnon ydin ei siis ole siinä, kuinka palveluja tuote-

taan tehokkaasti ja tasapuolisesti vaan siinä, kuin eri toimijat saadaan toimimaan 

yhteisten huoltenaiheiden tunnistamisessa, strategioiden kehittämisessä ja toteutuk-

seen johtavan voiman liikkeelle saamisessa. Tämä koskee myös liikennesuunnitte-

lua. Kansalaisten keskeiseksi oikeudeksi muodostuu, se että heidän intressinsä tule-

vat otetuksi huomioon. Tärkeää ei ole vain se, kuka tekee päätöksiä, vaan se, mitä 

päätöksenteossa otetaan huomioon. (Taipale 2007, 32; Healey et al. 1995, 283–

284). 

Rajannin käsitys yhdyskuntasuunnittelusta tyypillisenä hallinnan muotona on 

helppo nähdä perusteltuna Karpin ja Sinervon esittämässä valossa. Yhdyskuntara-

kenteen muutoksessa ja sen hallintaan pyrkivässä maankäytön suunnittelussa ja 

liikennesuunnittelussa näkyy edellä kuvaamallani tavalla päätöksentekoympäristön 

monimutkaistuminen ja asiantuntemuksen pirstaloituminen. Hallinto ei kykene 

ratkaisemaan tunnistettuja ongelmia ja tulevaisuuden haasteita olemassa olevilla 

rakenteilla, vaan tarvitaan uusia hallinnan muotoja, esimerkiksi maankäyttöä, asu-

mista ja liikennettä käsitteleviä aiesopimuksia ja niiden toimeenpano- ja seurantajär-

jestelmiä, jotka perustuvat toimijoiden keskinäisiin neuvotteluihin. Hallinnon sisäi-

set tavoitteiden ja näkökulmien erot ovat selviä, myös ammattikuntakohtaiset pai-

notukset ovat erilaisia. Prosesseihin osallistuu – näkyvämmin tai piilotetummin – 

muita tahoja, erilaisia intressiryhmiä, joiden tavoitteena on vaikuttaa suunnittelun 

tuloksiin.  

Siitä huolimatta myös hallinnon rakenteilla on oleellinen merkitys suunnittelun 

tuotosten kannalta, koska liikennejärjestelmään liittyvä erilainen suunnittelu (suun-

nitelma-asiakirjojen tuottamisen mielessä) tapahtuu julkisessa hallinnossa, valtion ja 

kuntien organisaatioissa. Ne viime kädessä määrittävät, minkälaisia muotoja ja sisäl-

töjä suunnitelmat saavat. Muutoksen hallinnan tavoittelussa on taustalla kaupunki-

seutujen hajautunut hallinto, Borraz’n ja Le Galésin (2010, 8) sanoin metropolin 

epävarma hallinto. He toteavat, että klassinen eurooppalainen kaupunki on kadon-

nut jo kauan sitten. Hallinnan kohde, seutuistunut kaupunki, ei ole enää yksiselit-

teinen eikä selvärajainen, väestö on erilaista seudun eri osissa eivätkä hallinnon rajat 

vastaa muuttunutta kaupunkia. Erilaiset muutosvoimat paikallisista kiinteistösijoit-

tajista globalisaatioon tuottavat tarpeen synnyttää vastatoimia muutokselle ja sopeu-

tua muutokseen. Siksi uusia hallinnan muotoja pyritään kehittämään.  Niiden tar-
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koitus on puolustaa perinteisen kaupungin ideaa hajottavilta voimilta, joita ovat 

erityisesti toiminnoiltaan yksipuoliset esikaupungit, huono-osaisuuden ja syrjäyty-

misen keskittyminen tietyille alueille sekä erillisten muusta yhdyskuntarakenteesta 

erillisten kauppakeskusten ja vapaa-ajanviettopaikkojen synty, kaikki hajautuneen 

yhdyskuntarakenteen tunnusmerkkejä. 

Siirtymisessä hallintaan on kyse myös hallinnon tarkoituksen muutoksesta. Hal-

linnon tehtävä on yhä painotetummin edellytysten luominen yksityisen pääoman 

kerääntymiselle, so. taloudelliselle kasvulle (Mayer 1999, 211). Tämä näkyy myös 

maankäytön suunnittelun ja liikennesuunnittelun tavoitteissa. Helsingin seudun 

metropolihallinnon esiselvityksessä (Asikainen et al. 2013a, 19) todetaan, että ta-

voitteena on esittää uusiksi paikallishallinnon rakenteiksi vaihtoehdot, jotka varmis-

tavat metropolialueen asukkaiden hyvinvoinnin, työpaikkojen kasvun ja kansainvä-

lisen kilpailukyvyn. Tukholman aiesopimuksen (ks. edellä tässä luvussa) taustalla on 

vastaava tavoite. 

Jessop (Häklin et al. 2009, 128 mukaan) on määritellyt hallinnan pyrkimykseksi 

saavuttaa yhteisiä päämääriä ja tavoitteita hallinnollisten organisaatioiden, taloudel-

listen toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen yhdessä muodostamien menettelytapojen ja 

käytäntöjen avulla. Tässä mielessä seudullinen yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne-

suunnittelu on siirtynyt vain rajoitetusti hallinnosta kohti hallintaa. Menettelytavat 

ja käytännöt määrittyvät edelleen vahvasti hallinnon sisällä. Näin yhteistoiminta 

perustuu hallinnon määrittelemiin muotoihin ja käytäntöihin. Niiden taustalla on 

puolestaan lainsäädäntö, esimerkiksi laki suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten 

arvioinnista (SOVA-laki) tai laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-

laki), jotka velvoittavat hallinnon yhteistyöhön muiden toimijoiden ja kansalaisten 

kanssa. Lainsäädäntö muodostaa puitteet, joiden sisällä hallinto muodostaa käytän-

töjä vaihtelevin menettelytavoin. 

Aidon hallinnan vähäisyyden taustalla voi nähdä myös tavoitteiden erilaisuuden. 

Liikennesuunnittelun tarkoituksen – yleisten päämäärien – tasolla on helppo saa-

vuttaa yksimielisyys. Kun puhutaan liikkumisen ja kuljetusten järjestämisestä niin, 

että liikennejärjestelmä vahvistaa seudun kilpailukykyä, parantaa työmarkkinoiden 

toimivuutta tai helpottaa arjen liikkumista, liikennejärjestelmän ympäristöhaitat ovat 

mahdollisimman vähäiset tai liikennejärjestelmä on taloudellisesti mahdollisimman 

tehokas, tavoitteista ei synny kiistaa. Mutta kun nämä yleiset päämäärät siirretään 

liikennepolitiikan tavoitteiksi, yksimielisyys katoaa nopeasti. Kun kyse on henkilö-

auton asemasta liikennejärjestelmässä, joukkoliikenteen rahoituksesta, pyöräilyn 

asemasta, liikennemelun vähentämisestä tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-

sestä, eri toimijoiden tavoitteet niin hallinnon sisällä kuin hallinnon ulkopuolisten 
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toimijoiden ja intressiryhmien keskuudessa ovat hyvin erisuuntaisia. Siksi liikenne-

suunnittelu on vielä kaukana uudesta hallintatavasta. 

Jenni Airaksinen kuvaa Helsingin Sanomien pääkirjoitusartikkelissa 29.8.2011 

Helsingin seudun tilannetta yleisesti niin, että  

seudulla on tähän asti tukeuduttu verkostoihin, eikä alueelle on haluttu rakentaa uut-
ta edustukselliseen demokratiaan nojaavaa hallintoa kuntien ja valtion vastuu- ja val-
tasuhteita sotkemaan.  

Hän toteaa edelleen, että  

verkostot ovat hyvä väline yhteisen todellisuuden luomiseen ja keskusteluun. Niillä 
ei kuitenkaan kyetä ratkaisemaan asioita, joiden ristiriitaisuuden vuoksi päätösten ai-
kaansaaminen kunnissa on lähes mahdotonta. Etenkin yhdyskuntarakennetta, asu-
mista ja liikennettä koskevissa asioissa verkostomainen lähestymistapa näyttää riit-
tämättömältä.  

Airaksisen mukaan koko metropolialueen kattava hallinto on järkevä vain, jos 

sille annetaan alueen kannalta tärkeitä tehtäviä:  

Mikäli metropolivaltuusto päättää esimerkiksi alueen maankäytöstä, liikenteestä ja 
asumisesta sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta, sillä pitää olla päätöksentekoon 
riittävästi valtaa. Tämä valta on siirrettävä paikallishallinnolta, valtiolta tai molemmil-
ta. 

8.4 Muutoksen mahdollisuudet ja edellytykset 

Kaupunkiseutujen hallinto ei ole kyennyt saamaan aikaan toimenpiteitä, joilla yh-

dyskuntarakenteen hajautuminen saataisiin pysähtymään. Liikennesuunnittelu on 

osa tätä hajautunutta hallintoa, jossa myös eri toimijoiden intressit ja sen myötä 

suunnittelun todelliset tavoitteet hajautuvat. Vaikka valtion suhde kaupunkiseutujen 

suunnitteluun onkin viime vuosikymmenien aikana muuttunut konsensushakuiseksi 

ja jopa viimeaikaisissa MAL-aiesopimuksissa konsensusta edellyttäväksi, yhteisen 

näkemyksen hakeminen perustuu pienimpään yhteiseen nimittäjään. Käytännössä 

se tarkoittaa, että kaikkien on saatava ”jotain”, jotta yhteisymmärrys on mahdolli-

nen. ”Jotain” tässä tapauksessa merkitsee reuna-alueilla useimmiten uusien tieyhte-

yksien rakentamista tai tieverkon kapasiteetin lisäämistä, siis edellytysten luomista 

yhdyskuntarakenteen jatkuvalle hajautumiselle ja autoriippuvuuden vahvistumiselle. 

Kaupunkiseutujen hajautuneessa hallinnossa ei ole kyse vain kunnista, vaan 

myös sektoroituneesta valtionhallinnosta, jossa liikennepolitiikkaan ja sen toteutu-

miseen vaikuttavat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lisäksi ympäris-

töministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä erityisesti valtiovarainministeriö, joka 

on ottanut vahvan roolin erityisesti Helsingin seudun liikennehankkeiden ja asunto-
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tuotannon valmistelussa. Aika ajoin nousee esiin vaatimuksia myös valtionhallinnon 

eri politiikkalohkojen kokoamista ”rakennetun ympäristön ministeriöön”, kuten 

esimerkiksi SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen esitti Helsingin 

Sanomissa elokuussa 2014.  

Vaikka liikennesuunnittelu olisi yksi monoliittinen, tavoitteiltaan selkeä ja toi-

minnaltaan yhdensuuntainen kokonaisuus, suunnitteluinstituutiona se voi tehdä 

hyvin vähän hajautuneen hallinnon korjaamiseksi. Haittaa tai vahinkoa tosin on 

aina mahdollista tehdä ainakin hallinnollisissa muutosprosesseissa. Esimerkiksi 

Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelun ja palvelujen tuottamisen kokoa-

minen yhteen organisaatioon, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään, viivästyi 

vuosia Helsingin kaupungin vastustuksen vuoksi.  

Valtion ja kuntien roolit katu- ja tieverkon ylläpitäjinä perustuvat lainsäädän-

töön. Seudullisen liikennehallinnon perustaminen edellyttäisi myös liikenneverkon 

ja vähäisiltä osin myös liikennepalvelujen rahoituksen uudelleenjärjestelyjä. Valtiolta 

nyt tuleva rahoitus pitäisi ohjata seutuhallinnolle, joka päättäisi rahojen käytöstä. 

Ainakin seuraaviin kysymyksiin tulisi siinä tilanteessa löytää vastaus:  

- Olisiko seutuhallinto nyt valtion hallinnassa olevan tieverkon omistaja vai 
päättäisikö se pelkästään siihen kohdistuvista investoinneista? 

- Millä tavoin valtio osallistuisi päätöksentekoon, jos se olisi edelleen tieverkon 
omistaja? 

- Millä tavoin valtio osallistuisi rahoittajana päätöksentekoon, jos tieverkko oli-
si seutuhallinnon omistuksessa? 

- Millä tavoin ylipäänsä tieverkkoon kohdistuvista investoinneista päätettäisiin, 
kun rahoittajia on enemmän kuin yksi? 

- Millä tavoin teiden kunnossapitoa koskevat päätökset tehtäisiin, jos inves-
toinneista päättäisi eri taho kuin tieverkon omistaja? 

- Millä tavalla taattaisiin, että valtio rahoittaisi myös jatkossa jollain ”kohtuulli-
sella” osuudella kaupunkiseudun liikennejärjestelmää (eikä irtautuisi rahoituk-
sesta, jos se irtautuisi tieverkon omistuksesta)? 

Lisäksi samaan kokonaisuuteen liittyy julkisen liikenteen suunnittelu ja siihen 

liittyvä päätöksenteko sekä kuntien hallinnassa olevan katuverkon suunnitteluun 

liittyvät kysymykset siltä osin kuin ne heijastuvat seudulliseen liikennejärjestelmään. 

Julkinen liikenne on väyläinfrastruktuuriin verrattuna huomattavan yksinkertainen 

kysymys, kun nykyisen joukkoliikennelain myötä kaikilla suurilla ja keskisuurilla 

kaupunkiseuduilla jo on yksi toimivaltainen viranomainen. Sen sijaan katuverkon 

suunnittelun asemoituminen suhteessa seudulliseen suunnitteluun on huomattavasti 

moniulotteisempi kysymys, koska katu- ja tieverkko muodostaa yhden, käyttäjän 

näkökulmasta katkeamattoman verkon. Toisaalta katuverkon suunnittelulla vaikute-

taan joukkoliikenteen toimintaan ja ylipäänsä toimintaedellytyksiin, joten liikenne-
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järjestelmän järjestelmäluonteeseen liittyvät kysymykset tulevat nopeasti vastaan 

myös (esimerkiksi) metropolihallinnon mallissa. 

Metropolialueen selvityshenkilöt (Asikainen et al. 2013a, 53) toteavat käsitelles-

sään haasteisiin vastaamista metropolihallinnolla, että  

metropolialueen kaavoitusjärjestelmän uudistamisessa tavoitteena on vaikuttavuuden 
lisääminen, maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien asioiden valmistelun, pää-
töksenteon ja toimeenpanon kokoaminen samaan prosessiin, sekä demokratian ja 
läpinäkyvyyden lisääminen ja eri toimijoiden roolien ja vastuiden selkeyttäminen. 
Uuden järjestelmän tulee edistää erityisesti maankäytön ja liikenteen toimenpiteiden 
yhteensovittamista sekä asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumista. 

Esittämäänsä metropolikaavaan liittyen selvityshenkilöt (mt., 54) ehdottavat väy-

lähankkeiden rahoituksen ja toteutuksen siirtämistä metropolihallinnolle:  

Metropolikaavan toimeenpano-osassa sovitaan sitovasti, että uusien kasvukäytävien 
ja -alueiden toteutumisen edellytyksenä ovat toimivien liikenneyhteyksien rakenta-
minen ja niiden oikea ajoitus. Tämän vuoksi seudullisten väylähankkeiden rahoitus ja 
toteuttaminen tulisi siirtää metropolihallinnolle. 

Tämän tarkemmin selvityshenkilöt eivät ota kantaa väylähankkeiden rahoituk-

seen ja toteutukseen. Kaikki edellä esittämäni kysymykset jäävät myöhemmin rat-

kaistavaksi – jos metropolihallinto toteutuu. Tehtävien siirto metropolihallinnolle 

edellyttää kuitenkin, että niihin löydetään ratkaisu. 

Metropolialueen selvityshenkilöiden lähestymistapa perustuu – kuntarakenteen 

uudistustyön lähtökohdista hyvin luontevasti – hallinnon rakenteiden muuttami-

seen niin, että seudullisista maankäyttöön ja liikennejärjestelmään liittyvistä kysy-

myksistä päättäisi seudullinen elin. Olen edellä käsitellyt vertailukohtana Tukhol-

man sopimusmenettelyä. Tukholman alue on hallinnollisesti pitkälle Helsingin seu-

tua vastaava kuntineen, joukkoliikenteestä vastaavine Tukholman lääneineen sekä 

valtion väyläinfrastruktuurista vastaavine organisaatioineen (Trafikverket). Tukhol-

massa suuret asuntopoliittiset ja liikennepalveluja koskevat ratkaisut perustuvat 

olemassa olevien hallinnon rakenteiden puitteissa sopimusmenettelyyn ja Ruotsin 

hallituksen aktiivisuuteen. 

Oleellisena erona suomalaiseen menettelyyn verrattuna on se, että Tukholman 

sopimusmenettely ei pääty aiesopimukseen kuten Suomessa (Helsingin seudun 

uutta, vuoden 2014 sopimusmallia lukuun ottamatta). Asuntotuotantoa ja metrojär-

jestelmän laajentamista koskevista hankkeista tehdään osapuolia sitovat toteutusso-

pimukset, jotka varmistavat hankkeiden toteutumisen. Menettelyä voi verrata esi-

merkiksi suomalaiseen keskusteluun Länsimetron jatkosta Matinkylästä länteen. Sen 

osalta Suomen hallitus teki päätöksen osallistua metron jatkon rakentamisen rahoi-

tukseen. Päätös tehtiin käytännössä täysin riippumatta siitä, mitä Helsingin seudun 

liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutusta koskevaan aiesopimukseen on kirjattu. 
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(Länsimetron jatke ei sisälly vuosien 2012–2015 MAL-aiesopimukseen.) Toisaalta 

Stubbin hallituksen ohjelman kirjaus Helsingin seudun suurten raideinvestointien 

kytkemisestä asuntotuotannon lisäämiseen vie toteutuessaan sopimusmenettelyn 

hyvin lähelle Tukholman menettelyä, jossa hallitus ottaa vahvan roolin valtion kes-

keisenä toimijana ja sopimuskumppanina. 
 

Tulossopimukset liikennepolitiikan ohjauksessa 

Hajautuneeseen hallinnointiin liittyy vielä yksi, valtionhallinnon ohjausjärjestelmään 

liittyvä ulottuvuus, jonka voi sanoa hajauttavan liikennesuunnittelua sisällöllisesti. 

Toisin sanoen ohjausjärjestelmään liittyy elementtejä, jotka tuottavat liikennepolitii-

kan tavoitteisiin nähden ristiriitaisia ratkaisuja. 

Kaupunkiin soveltuvien ratkaisujen tunnistamisessa ja käytössä kyse ei ole vain 

liikennesuunnittelijoiden yksittäisten asiantuntijoiden näkemyksistä, vaan koko 

suunnittelu- ja ohjausjärjestelmästä. Strategisia linjauksia oleellisesti vahvemmin 

liikenne- ja viestintäministeriö ohjaa Liikennevirastoa vuosittaisella tulossopimuk-

sella ja Liikennevirasto edelleen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-

keskusten) liikennevastuualueita. Tulossopimus käytännössä määrittelee ELY-

keskusten toiminnan painopisteet ja niiden käytössä olevien resurssien suuntaami-

sen. 

Käytän seuraavassa esimerkkinä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vuoden 

2012 tulossopimusta. Tulossopimuksessa (Liikennevirasto & Kaakkois-Suomen 

ELY-keskus 2012) todetaan ensin, että  

Liikenneviraston ja LVM:n välisessä tulossopimuksessa viraston toiminnan tavoit-
teeksi on asetettu toimivien ja turvallisten matka- ja kuljetusketjujen varmistaminen, 
joukkoliikenteen edellytysten parantaminen sekä ympäristön ja ihmisiin kohdistuvien 
liikenteen haittavaikutusten vähentäminen. Virasto edistää toiminnallaan liikennejär-
jestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja 
kestävää kehitystä. 

Tulossopimuksessa todetaan edelleen, että tulostavoitteet perustuvat vuoden 

2012 talousarvioon sekä LVM:n linjauksista johdettuihin tavoitteisiin. Tavoitteet 

koskevat tieverkon kunnon ylläpitoa, liikenneturvallisuuden parantamista, tienkäyt-

täjien tyytyväisyyttä, väylänpidon markkinoiden kehittämistä ja liikennejärjestelmän 

kehittämistä. 

On syytä huomata, että tavoitealueiden kuvaus ei sisällä LVM:n linjauksissa tois-

tuvasti esiintyvää tavoitetta yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä tai liikenneturvalli-

suutta lukuun ottamatta muita liikenteen ulkoisvaikutuksia tai välillisiä vaikutuksia. 
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ELY-keskukselle asetetut toiminnalliset tavoitteet käsittelevät tieverkon kuntoa, 

liikenneturvallisuutta, tienkäyttäjien tyytyväisyyttä, väylänpidon markkinoiden kehit-

tämistä ja viimeisenä, pienimmällä painolla liikennejärjestelmän kehittämistä. Vii-

memainittua on täsmennetty toteamuksella, jonka mukaan ”ELY-keskus parantaa 

liikennejärjestelmän toimivuutta”. Tavoitteissa, ei myöskään sen viidennessä koh-

dassa olisi moitittavaa, ellei tulossopimuksessa todettaisi, että ”tulostavoitteet pe-

rustuvat vuoden 2012 talousarvioon sekä LVM:n linjauksista johdettuihin tavoittei-

siin”. Tulostavoitteet perustuvat hyvin valikoidusti linjauksista lähinnä tieverkon 

turvallisuuteen ja kuntoon liittyviin näkökulmiin jättäen laajemmat tieverkkoon ja 

liikennejärjestelmään liittyvät yhteiskunnalliset näkökulmat täysin sivuun. Tämä 

pätee myös tulossopimuksen liitteenä olevassa ELY-keskuksen toimintasuunnitel-

massa esitettyyn täsmennykseen. Siinä todetaan, että ”ELY valitsee liikennejärjes-

telmän kehittämisen 2. osatavoitteeksi kuljetusten toimivuuden kehittämisen”. Sii-

näkään ei ole tavoitteena moitittavaa, ellei myös tämä määrittely ohjaisi toiminnan 

painopisteitä suoraan tieverkon tasoon ja kuntoon liittyviin kysymyksiin. 

Niin kauan kuin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa ohjaa-

vat tulossopimukset painottavat periaatteita, jotka eivät ota millään tavalla huomi-

oon kaupunkiseutuja sekä liikennejärjestelmän, erityisesti tieverkon ja yhdyskunta-

rakenteen välisiä suhteita, on vaikea nähdä, että tosiasiallisia muutoksia yhdyskunta-

rakenteen hajautumisen ehkäisemisen suuntaan myöskään tapahtuisi. 
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Osa 4:  Liikennesuunnittelusta puuttuva neljäs kehys 

Osassa 3 (luvuissa 6-8) olen osoittanut, kuinka kaupunkiseutujen tieverkon suunnit-

telu rakentuu kolmen kehyksen varaan. Näistä ensimmäinen muodostuu modernis-

tisen kaupunkisuunnittelun määrittelemistä, autoliikenteeseen fokusoituneista lii-

kennejärjestelmän suunnitteluperusteista, jotka ovat siirtyneet osaksi modernistisen 

liikennesuunnittelun perusteita. Toinen kehys, liikennesuunnittelun rakentuminen 

tiensuunnittelun perustalle, kytkeytyy läheisesti sekä liikennesuunnittelun insinööri-

tieteelliseen perustaan että sen liityntöihin modernistiseen kaupunkisuunnitteluun.  

Nämä kaksi kehystä yhdessä ovat vaikuttaneet samansuuntaisesti niin, että kau-

punkiseutujen tieverkon suunnittelun ensisijainen näkökulma ja tarkoitus on ollut 

autolla tapahtuvan liikkumisen nopeuttaminen – tai ruuhkautuvissa oloissa vähin-

täänkin mahdollisimman nopea liikkuminen autolla. 

Kolmas kehys muodostuu kaupunkiseutujen hajautuneesta hallinnoinnista, joka 

on luonut edellytykset tieverkon laajentamiselle ja yhdyskuntarakenteen hajautumi-

selle. Liikennesuunnittelussa on ratkaisuksi esitetty maankäytön sijoittamista edulli-

sesti suhteessa liikennejärjestelmään eikä päinvastoin liikennejärjestelmän sopeut-

tamista olemassa olevaan ja ennakoituun yhdyskuntarakenteeseen. Kuitenkin lii-

kennejärjestelmässä tehtävät muutokset ovat yhdyskuntarakenteen muutoksiin ver-

rattuna sekä nopeasti toteutettavissa että nopeasti vaikuttavia. 

Liikenteen – ajoneuvojen liikkumisen – hidastumiseen tai suoranaiseen ruuhkau-

tumiseen on pyritty vastaamaan modernistisen kaupunkisuunnittelun kohta vuosi-

sata sitten määrittelemin periaattein, tieverkkoa laajentamalla tai sen kapasiteettia 

lisäämällä. Liikennesuunnittelun kehykset ohjaavat suunnittelua edelleen voimak-

kaasti tähän suuntaan. 

Jotain siis puuttuu, jotta liikennesuunnittelun sisällä voisi syntyä ymmärrys tie-

verkon merkityksestä yhdyskuntarakenteen hajautumisessa. Kysymys ei ole esimer-

kiksi joukkoliikenteen suunnitteluperiaatteista tai kävelyn ja pyöräilyn asemasta 

liikennejärjestelmässä, vaikka nekin ovat tärkeitä kysymyksiä kaupunkiseutujen 

suunnittelussa. Kysymys on jälkimodernista kaupungista tila-aikajärjestelmänä ja 

sen merkityksestä asumisessa, liikkumisessa ja kaupungin henkilökohtaisesta raken-

tumisesta. Ymmärrys kaupungin tila-aikajärjestelmästä onkin kaupunkiseutujen 

liikennesuunnittelusta puuttuva neljäs kehys. 
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9. Jälkimodernin kaupungin tila-aikajärjestelmä 

Kaupungista on tullut tila-aikatiivistymä (time-space compression), joka syntyy ”tilan 

hävitessä”, kun kulkunopeudet kasvavat. Muutos tarkoittaa ajan ja tilan yhdenty-

mistä (time-space convergence). 

Nämä tiivistetyt kuvaukset kuulostavat viimeaikaisilta kaupunkitutkimuksen an-

tamilta määrittelyiltä jälkimodernille kaupungille. Ne ovat jälkimodernin kaupungin 

kuvauksia, mutta tosiasiassa ne ovat jo 1980-luvulta, edellinen David Harveyn96, 

jälkimmäinen Anthony Giddensin97. Tutkimuksessa kaupungin muutoksen luonne 

ja erityisesti nopeutuneen ja laajentuneen liikkumisen merkitys muutoksessa on 

havaittu jo kauan sitten. Silti liikennesuunnittelu ei ole tunnistanut tätä muutosta, 

tai jos on, ei ole kyennyt muuntamaan tätä havaintoa merkitykselliseksi suunnitte-

lun sisällön kannalta. 

Käsittelen tässä luvussa jälkimodernin kaupungin tila-aikajärjestelmää lähtien 

modernin ja jälkimodernin kaupungin tunnuspiirteistä. Sen jälkeen käsittelen kau-

pungin muutosta ja sen selitysmalleja. Erityisen huomion kohteena ovat Castellsin 

verkostoyhteiskunta sekä Dupuyn verkostourbanismi ja niiden merkitys liikennejär-

jestelmän ja liikennesuunnittelun kannalta. 

9.1 Moderni – jälkimoderni 

Tarkastelen aluksi lyhyesti merkityksiä, joita modernille ja jälkimodernille (tai post-

modernille) on annettu kaupunkisuunnittelussa. Pyrin osoittamaan, kuinka siirty-

mää postmoderniin – modernin jälkeiseen – kaupunkiin ei ole tunnistettu liikenne-

suunnittelussa, ja sen seurauksena myöskään suunnittelumenetelmissä ja suunnitte-

lun tuloksissa ei näy siirtymää modernin jälkeiseen kaupunkiin. Kyse on sekä siitä, 

miten suunnittelua tehdään, että siitä, minkälaisia tuloksia suunnittelu tuottaa. 

                                                   

 
96 Teoksessa Harvey, D. (1989): The Condition of Postmodernity. Basil Blackwell. London. 

97 Teoksessa, Giddens, A. (1981): A Contemporary Critique of Historical Materialism. University of 
California Press. Berkeley, Los Angeles. 
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Modernin perusta on valistuksen ajassa. Valistuksen ajan tunnusmerkkejä ovat 

järki, empirismi, tiede, universalismi, edistys, individualismi, suvaitsevaisuus, vapa-

us, ihmisluonnon yhdenmukaisuus sekä maallisuus. Modernin ajattelun vahvuutena 

nähtiin tieteellisen ajattelun tuloksena syntynyt ilmiöiden kategorisointi. Toisaalta 

liiallinen kategorisointi oli myös modernin ajattelun heikkous. Mikä tahansa, mikä ei 

ollut laskettavissa (määriteltävissä luvuin) ja liittynyt hyötyyn, oli epäilyttävää. Maa-

ilma redusoitiin ajattelumalliksi, joka kielsi kaiken sellaisen, joka ei ollut kuvattavissa 

matemaattisena abstraktiona. (Allmendinger 2001, 10–12) 

Postmodernin käsitteellä Bauman (1996, 191–193) kuvaa yhteiskunnan tilaa, jo-

ka on itseään tuottava ja loogisesti itseriittoinen sosiaalinen, omien erityispiirteiden 

luonnehtima tila. Tällaisia erityispiirteitä ovat institutionalisoitu pluralismi, moni-

muotoisuus, kontingenssi ja ambivalenssi. Bauman kytkee modernin ja postmoder-

nin siten, että postmodernia voidaan kuvata yhtäältä moderniksi, joka on vapautu-

nut väärästä tietoisuudesta. Toisaalta sitä voidaan kuvata uudenlaiseksi yhteiskun-

nalliseksi tilanteeksi, jota leimaa sellaisten tunnusmerkkien avoin institutionalisoi-

tuminen, joista moderni pyrkii suunnitelmissaan ja johtamiskäytännöissään eroon. 

Myöhemmin Bauman (2002) on käyttänyt postmodernin sijaan käsitettä notkea 

moderni. Postmodernin tai jälkimodernin käsite onkin kiistanalainen. Giddensiin 

viitaten Ratvio (2002, 28) asemoi yhteiskunnan muutosta siten, että elämme myö-

häismodernissa yhteiskunnassa, jota luonnehtii jälkitraditionaalisuus. Traditioiden 

menettäessä merkitystään yksilön identiteetti rakentuu lukuisten, myös asumiseen ja 

liikkumiseen liittyvien valinnanmahdollisuuksien kautta. 

Cambridgen yliopiston professori Phil Allmendinger98 (2001, 91) on käsittelyt 

modernin ja postmodernin suhdetta ja suhteen merkitystä kaupunkisuunnittelussa. 

Hän toteaa, että vaikka emme ehkä elä uusia aikoja, elämme varmasti erilaisia aiko-

ja, jotka voi nimetä jälkimoderniksi yhtä hyvin kuin joksikin muuksikin. Modernin 

suunnittelun keskeisistä perusteista Allmendinger (2001, 1) nostaa esiin Keeblen 

vuonna 1952 esittämän kuvauksen suunnittelusta. Se kiteyttää modernin suunnitte-

lun periaatteet seuraavasti: ”Suunnittelu on maankäytön järjestämistä sekä raken-

nusten ja liikenneväylien luonteen ja sijoittelun määrittelyä niin, että varmistetaan 

käytännössä saavutettavissa oleva maksimaalinen taloudellisuus, mukavuus ja kau-

neus.” Allmendingerin mukaan tämä suunnittelijan ”tehtävänmäärittely” läpäisi 

                                                   

 
98 Allmendingerin opetusala Land Economy kuvastaa, miten erilaisista näkökulmista kaupunkia ja sen 
suunnittelua voidaan lähestyä. Opetusala käsittelee maata, kiinteistöjä ja ympäristöä osana talouttta. 
Se soveltaa erityisesti taloustiedettä, juridiikkaa ja kaupunkitutkimusta (planning) maankäytön, kau-
punkialueiden sekä muiden ympäristöresurssien kesken tapahtuvan vuorovaikutuksen hallintaan. 
(Lähde: www.landecon.cam.ac.uk/about-us; viitattu 4.10.2014) 



 

OSA 4 Liikennesuunnittelusta puuttuva neljäs kehys  325 

sekä suunnittelijoiden että muiden näkemyksen suunnittelun mahdollisuuksista: 

ongelmaan (tai tehtävään) oli tekninen ratkaisu, jonka suunnittelija pystyi tuotta-

maan. Koko suunnittelukoneisto luotiin sen ajatuksen ympärille, että oli olemassa 

hyväntahtoinen eliitti, joka työskenteli yhteisten päämäärien hyväksi. Hän viittaa 

Evansiin (1995; Allmendinger 2001, 2), joka totesi suunnittelun tarkoitukseen liitty-

vän keskeisesti uskoon, että suunnittelu tuottaa paremman tulevaisuuden kaikille.  

Allmendinger (2001, 4-5, 7, 92) pitää kuitenkin vääränä oletuksena, että kaikki 

suunnittelu voisi perustua vain yhteen paradigmaan – paradigmaan suunnittelusta 

yhteisen edun, toisin sanoen kaikille paremman tulevaisuuden tuottajana. Erilaisten 

paradigmojen olemassaolo muistuttaa siitä, että on olemassa perustavaa laatua ole-

via eroja niin intresseissä, metodologioissa, vallassa kuin suunnittelun tuloksissakin. 

Hän myös viittaa siihen, että yhden paradigman tilanteessa todelliseksi vaaraksi voi 

muodostua se, että vallitseva paradigma ei ole sopusoinnussa yhteiskunnassa vallit-

sevan tilanteen kanssa. Allmendinger viittaa tässä Sandercockiin (1998), jonka mu-

kaan modernistiset suunnittelijat, arkkitehdit ja insinöörit – faustilaiset, rajattomat 

tiedot ja yliluonnolliset kyvyt omaavat sankarit – pitivät itseään asiantuntijoina, 

jotka pystyivät hyödyntämään ”kehityksen lakeja” ja ohjaamaan näin yhteiskunnal-

lista kehitystä. Sandercock pitää kaupunkirakentamisen ammattikuntien hybriksenä 

heidän uskoaan kykyyn muuntaa pääoman, työn ja hallinnon intressit ”yleisen 

edun” objektiiviseksi arvioinniksi. Modernistista suunnittelua on leimannut – tai 

Sandercockin sanoin: suunnittelun on kolonisoinut – tekninen ja tieteellinen ratio-

nalismi.  Se on rajoittanut visionäärista ja edistyksellistä ajattelua määrittelemällä 

vaihtoehtojen mahdollisuudet kapea-alaisen rationaalisuuden puitteissa. 

9.2 Kaupungin muutos – muutosten eriaikaisuus 

Liikennesuunnittelun tutkimuksen kannalta kaupungin muutokseen liittyvistä ky-

symyksistä oleellisin ei ole kaupungin muoto (urban form/structure), jos sillä tarkoite-

taan kaupungin fyysistä muotoa, rakennusten ja rakenteiden ja niiden väliin jäävien 

alueiden sijoittumista kaupunkiin.  Oleelliset kysymykset liittyvät yhdyskuntaraken-

teeseen, kun se ymmärretään eri rakenteiden ja toimintojen sijainnin suhteina, sekä 

kaupungin muutosta tuottaviin prosesseihin, siihen, mihin suuntaan nämä prosessit 

kaupunkia muuttavat sekä mihin liikennesuunnittelu näissä prosesseissa sijoittuu. 

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen kuvaa kaupungin muutosprosessia. Hajau-

tumisen ominaisuuksia ja syitä erittelemällä pystytään muodostamaan kuva siitä, 

minkälaisten voimien kentässä muutos tapahtuu. Hajautumiseen liittyy kuitenkin 
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oleellisesti myös se, että elämä ja toiminta kaupungissa on muuttunut jälkimoder-

nissa yhteiskunnassa perustavaa laatua olevalla tavalla. 

Kaupungin asukkaat ja muut toimijat tuottavat muutoksia kaupunkiin omalla 

toiminnallaan. Samalla he kokevat muutokset omassa elämässään. Kaupungin asuk-

kaiden elämää muovaavat erilaiset ilmiöt – toimintojen sijoittuminen, toimintojen 

sisältö, liikennejärjestelmä, näkemykset hyvästä kaupungista jne. – muuttuvat eri-

tahtisesti ja toisiinsa vaikuttaen. Tuloksena voi olla epälineaarista kehitystä ja ennal-

ta-arvaamattomia muutoksia. Syntyy bifurkaation mahdollisuus. Siksi muutosten 

vaikutukset voivat ilmetä asukkaille myös äkillisesti. (Martinotti 1999, 156; Urry 

2000, 195). 

Muutoksen eritahtisuutta on Wegener (2009) kuvannut kaaviolla (kuva 42), jon-

ka mukaan kaikkein nopeimmat muutokset tapahtuvat liikkumisessa ja kuljetuksissa 

(muiden muutosten seurauksena), seuraavaksi nopeimmat asukkaiden ja työpaikko-

jen määrässä. Asuntojen ja työpaikkojen sijoittumisen muutokset ovat puolestaan 

hitaita, ja kaikkein hitaimpia erilaisissa verkostoissa tapahtuvat muutokset. Kaavio 

kertoo toisaalta, kuinka muutoksessa lähes ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”. 

 

 

Kuva 42.  ”Kaupunkijärjestelmien” erilaiset muutosnopeudet (Wegener 2009). 

Käytämme kaupunkia ja sen muutosta koskevassa keskustelussa vanhoja käsit-

teitä – esimerkkinä myös yhdyskuntarakenteen hajautuminen – vaikka kaupunki on 

muuttunut oleellisesti siitä, kun käsitteet otettiin käyttöön. Jälkimodernille kaupun-

gin muodolle on kehitetty uusia tarkastelutapoja ja uusia käsitteitä (ks. luku 4.1). 

Suunnittelun tutkimuksen kannalta on oleellista, että nämä käsitteet kuvaavat ensisi-
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jaisesti suunnittelun tuloksena muuttuvaa kaupungin fyysistä muotoa. Yhdyskunta-

rakenteen hajautuminen on kuitenkin ennen kaikkea prosessi (ks. luku 5), minkä 

vuoksi kaupungin ”poikkileikkauskuvaa” ilmentävät käsitteet eivät ehkä ole riittäviä 

muutoksen kuvaamiseen. 

Pakarinen (2007, 27) onkin todennut, että kaupungin hajoaminen aiheutti 1900-

luvun lopulla paljon hämmennystä tutkijoiden keskuudessa. Hänen mukaansa 

”kaupungin tilallinen järjestys oli pirstoutumassa tunnistamattomaksi sekasorroksi”. 

Tätä voi pitää kärjistyksenä, mutta joka tapauksessa kehityksen tulkittiin heijastavan 

sääntelyn heikkoutta, jopa epäonnistumista. Tämän korjaamiseksi tarvittiin paluu 

yksikeskuksiseen tai ainakin vahvasti pääkeskukseen tukeutuvaan rakenteeseen. 

Kaupungin reuna-alueiden luonnetta ei voi Pakarisen mukaan kuitenkaan ym-

märtää, jos reuna-alueet yritetään alistaa keskustalle ja ”vain saattaa kuriin ja järjes-

tykseen” (mt., 41). Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, että yhdyskuntaraken-

teen eheyttäminen nousi vähitellen esille erityisesti suunnittelun puheena. Silti 

eheyttämisen käsitteen sisältö on edelleen heikosti määritelty.99 

Pakarinen väittää, että kaupungin hajaantuminen ei ole vain satunnaista sirpaloi-

tumista. Se olisi siis niin kutsuttua hajaantumista, ei todellista, vaan uuden logiikan 

mukaista yhdyskuntarakenteen muutosta. Hänen mukaansa uusien ytimien synty-

minen kaupungin reuna-alueille on osoitus siitä, että reuna-alue on paitsi määrälli-

sesti merkittävä, myös jo laadullisesti omavoimainen ja osittain omavarainen. (Paka-

rinen 2007, 41) 

Yhdyskuntarakenteen muutosta voi pitää Pakarisen esittämällä tavalla uuden lo-

giikan mukaisena muutoksena. Tätä olen käsitellyt edellä luvussa 5.3 eritellessäni 

yhdyskuntarakenteen hajautumisen syitä. Sen sijaan muutoksen määritteleminen 

hajautumiseksi tai vain uudeksi ”omavoimaiseksi ja omavaraiseksi” prosessiksi liit-

tyy kysymykseen suunnittelun normatiivisesta luonteesta, toisin sanoen kysymyk-

seen siitä, onko yhdyskuntarakenteen hajautuminen yhteiskunnallinen ongelma, 

jonka suhteen suunnittelun pitäisi toimia tavalla tai toisella. Maankäyttö- ja raken-

nuslaki ja sitä täsmentävät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet määrittelevät 

hajautumisen ongelmaksi. 

                                                   

 
99 Hirvonen-Kantola (2013, 23–42) käsittelee väitöskirjassaan laajasti eheyttämisen etymologiaa ja 
suunnittelussa sille annettuja merkityksiä. Hänen johtopäätöksensä käsitteen sisällöstä voi tulkita 
sisältyvän seuraavaan lainaukseen: ”Eheyttämisen termin sisältö näyttää alati muuttuvan, koska se on 
kytkeytynyt yhteiskunnalliseen muutokseen ja siihen, mikä kussakin kontekstissa mielletään hyväksi 
tai ongelmalliseksi. Demokratiassa käsitys hyvästä ja tarpeellisuudesta on vääjäämättä moniselitteistä, 
poliittisesti määriteltyä ja siten myös eheyttämisen tarpeellisena pidetty sisältö vaihtelee. Näin ollen 
eheyttämiselle asetettu tavoitekin on validi vain hetkellisesti ja paikallisesti.” 
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9.3 Kaupungin rakenteellisen muutoksen selitysmallit 

Edge Cities Joel Garreau, Post Suburbia Rob Kling, Spencer Olin, Mark Poster, Outer 
Cities Jack Rosenthal, New Cities Louis Masotti, Satellite Sprawl Anthony Downs, 
Technoburbia Robert Fishman, Urban Villages Kenneth Jackson, Christopher 
Leinberger, Charles Lockwood, Middle Landscapes Peter Rowe, Centerless Cities 
Kenneth Jackson, Exopolis Ed Soja, Technopolis Allen Scott, Perimeter Cities Stephen 
Kieran, James Timberlake, Generic Cities Rem Koolhaas, Lite Urbia Rem Koolhaas, 
Semi Cities William Whyte, Slopolis Herbert McLaughlin, Minicities Peter Muller, 
Mallopolis James Millar, McUrbia Kenneth Helphand, Suburban Downtowns Truman 
Hartshorn, Peter Muller, Suburban Activity Centers Urban Land Institute, Major 
Diversified Centers Thomas Baerwald, Urban Cores Robert Charles Lesser And 
Company, Galactic Cities Pierce Lewis, Pepperoni-Pizza Cities Peter Muller, City Of 
Realms James Vance, Jr, Superburbia Philadelphia Magazine, Dis-urbia (Dense, Industrial, 
And Selfcontained Suburban Region) Mark Baldassare, Service Cities James Timberlake, 
Peripheral Cities James Timberlake, Tomorrowland David Beers, Slurb Ada Louise 
Huxtable, Growth Corridors Robert Fishman, Silicon Landscapes Peter Hall, Ann 
Markusen, Mega Centers Unknown, Suburban Cities Unknown, Spread Cities Regional 
Plan Association, Outtown Unknown, Nonplace Urban Realm Melvin Webber, 
Polynucleated Cities Unknown, Zwischenstadt Thomas Sieverts, Antipolis Roemer Van 
Toorn, Transformed Suburbia Mark Baldassare, Ageographical Cities Micheal Sorkin, 
Cyburbia Walter Wriston, X-Urbia Mario Gandelsonas, Posturbia R.E. Somol, 
Midopolis Joel Kotkin, Supersuburia Carl Abbott, Patchwork Quilt Cities Burdette 
Keeland, Monopoly Cities Reyner Banham, Mobility Cities Ada Louise Huxtable, Liquid 
Cities Lorenzo Thomas, Ephemeral Cities Bruce Webb (Loomis 1997–1999). 

Kaupungin selitysmalleille on annettuja lukemattomia nimiä, kuten Loomis kokoa-

mallaan luettelolla on osoittanut. Kaupungin rakenteellista muutosta kuvaavat seli-

tysmallit olivat aluksi pelkkiä metaforia (esimerkiksi mosaiikkikaupunki100). Tämän-

kaltaisia selitysmalleja kutsutaan uinuviksi metaforiksi, koska ne ovat vähitellen 

muodostuneet arkisiksi latteuksiksi ilman, että ne selitysmallien otsikkoina tai tiivis-

tyksinä herättäisivät enää kiinnostusta. Uinuvan metaforan argumentatiivinen voi-

ma on kuitenkin suuri, koska usein se on yksinään riittävä perustelu esitetylle argu-

mentille (Eräsaari 2003, 622–623). 

Liikennesuunnittelun kannalta kiinnostavia sanoja kaupungin kuvauksessa ovat 

esimerkiksi ”systeemi”, ”rakenne” tai ”prosessi”. Kaupunkia ja liikennejärjestelmää 

”kehitetään” ja tavoitteena ovat ”tarkoituksenmukaiset” ja ”tehokkaat” ratkaisut. 

                                                   

 
100 Esimerkiksi teoksessa Knuuti. L. (toim.): Mosaiikkikaupungin mahdollisuudet. TKK, YTK:n 
julkaisuja C 62.  Otamedia Oy, Espoo 2006. 
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Nämä sanat peittävät kaupungin sosiaalisen ja kulttuurisen ominaislaadun, ja ne 

väistävät kaupungin ja suunnittelua koskevien päätösten poliittisuuden. 

Pelkkää muotoa kuvaavista malleista on kuitenkin kehittynyt myös muutosta se-

littäviä malleja. Tunnettuja esimerkkejä näistä ovat Thomas Sievertsin Zwischenstadt 

sekä Franz Oswaldin ja Peter Baccinin Netzstadt. Näissä kummassakin kyse on seu-

tuistuneen kaupungin monikeskuksisuudesta ja verkottumisesta, yksikeskuksisen 

kaupungin hierarkkisuuden päättymisestä. Netzstadt on lähtökohtaisesti ja julkilau-

sutusti systeeminäkökulma kaupunkirakenteeseen ja verkostoihin. Siinä korostuvat 

rakenteen ja systeemin ominaisuudet. Netzstadt on yhdistelmä perinteistä arkkiteh-

tuurin piiriin kuuluvaa kaupunkimorfologiaa sekä luonnontieteellistä systeemiajatte-

lua. (Pakarinen 2007, 27; Alppi & Ylä-Anttila 2007, 15–16) 

Sieverts käyttää Zwischenstadt-termiä kuvaamaan uudenlaista kaupungin muotoa 

urbaanimaaseudusta muodostuvana maisemana, jossa kaupungin urbaanin kudok-

sen ja avoimen luonnon välinen raja on yhä pidemmälle murtunut ja kaupungin 

traditionaaliset hierarkkiset rakenteen häipyneet (Sieverts 2003, IX; Lehtonen 2004, 

101). Oswald ja Baccini (2003, 42) luonnehtivat Sievertsin välikaupunkia siten, että 

ympäristöönsä laajeneva kaupunki muodostaa omia urbanisoituneen maaseudun tai 

maaseutuistuneen kaupungin muotoja. He toteavat, että perinteen mukaisesti kut-

summe näitä uusia muotoja kaupungiksi. Yhtä hyvin niitä voitaisiin kutsua asunto-

alueiksi tai rakennetuksi ympäristöksi. 

Oswald ja Baccini (2003, 16–17, 22) pitävät keskus-periferia-mallia aivan yhtä 

vanhentuneena kuin kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelua. Kommunikaa-

tio- ja liikennejärjestelmien kehitys on tuottanut vuorovaikutukseen sellaisen jous-

tavuuden (vrt. Baumanin ”notkea moderni”), että fyysinen läheisyys ei enää ole 

edellytys erilaiselle vuorovaikutukselle. Saavutettavuus ei ole enää tilaan vaan aikaan 

liittyvä tekijä. On syntynyt uusia vapauksia erilaisten toimintojen sijoittumiselle, ja 

tämä heijastuu yhdyskuntarakenteeseen. Henkilöauton on ajateltu varmistavan par-

haiten nämä vapaudet avoimessa, demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla henki-

löautosta on tullut yksi voimakkaimmin kaupunkien kehitykseen vaikuttava tekijä. 

Oswald ja Baccini (2003, 47–48) pitävät verkoston käsitettä ennen kaikkea meta-

forana, jos sillä ymmärretään monimutkaisen organisaation kompleksisten suhtei-

den skemaattista kuvausta. Tästä näkökulmasta he pitävät myös Christallerin kes-

kuspaikkateoriaa metaforana. Siinä kaupungin päätehtävä on muodostaa rakenteen 

ydin. Aivan vastaavalla tavalla Ylä-Anttila (2010, 67) esittää, että verkosto on käsite, 

jolla kuvataan keskenään kytkeytyneiden asioiden järjestelmää. Verkosto on siis 

tapa hahmottaa asioita, ei jonkin esineellisen rakenteen kuvaus. 
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Oswaldin ja Baccinin (2003, 55–55) Netzstadt kuvaa kaupunkia noodien (solmu-

jen), yhteyksien ja rajojen kautta (kuva 43). Noodit ovat paikkoja, joita luonnehtii 

ihmisten ja informaation suuri tiheys. Yhteydet kuvaavat ihmisten, tavaroiden ja 

informaation virtoja. Rajat ovat verkoston tilallisia, ajallisia tai organisatorisia rajoja. 

Oswald ja Baccini määrittelevät viisi verkostotasoa: talo/kotitalous, naapurusto (die 

lokale Skala), paikallisyhteisö (die kommunale Skala), seutu (die regionale Skala) ja 

maa/valtio. Verkot ja verkostotasot eivät ole toisiaan poissulkevia. 

 

 

Kuva 43.  Netzstadt-malli; a) noodien ja yhteyksien rajat ylittävä verkosto, b) kolmen ylimmän tason 
noodit ja verkostot (Oswald & Baccini 2003, 55). 

Moninapaisen verkostokaupungin syntymisessä on kysymys kaupunkien erilais-

ten verkostojen – liikenteen, palveluiden, logistiikan, tuotannon, kulutuksen verkos-

tojen – keskinäisen sijainnin suhteellisista muutoksista (Alppi ja Ylä-Anttila 2007, 

12). Kaupungin aikaisempi hierarkkinen rakenne on markkinaohjautuvassa tilan-

teessa alkanut järjestäytyä osittain uudelleen. Alpin ja Ylä-Anttilan mukaan eri toi-

minnot löytävät kaupunkitilassa yhä uusia sijainteja ja synergioita; kaupungin toi-

mintojen rakenteellinen muutos on jatkuvaa. Toiminnot hakevat optimaalista sijain-

tia muuttuvien tekijöiden, kuten muiden toimijoiden tai asiakasvirtojen suhteen, 

mutta myös peilaten suhteellista sijaintiaan pysyvämpiin verkostoihin ja rakentei-

siin, kuten liikenneverkkoihin tai asuin- ja työpaikka-alueisiin. 

Vastaavaa kaupungin muutosta kuin kuvassa 44 esitettyä Tampereen suunnitel-

tua ja toteutunutta keskusverkkoa olen esitellyt periaatteellisella tasolla edellä luvus-

sa 5.5.4. Tampereen toteutuneessa keskusverkkorakenteessa on helposti havaitta-

vissa kuvassa 24 esitetyt periaatteet tieverkon asemasta määräävänä tekijänä erityi-

sesti kaupallisten palvelujen (”uusien keskustojen”) sijoittumisessa. 
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Verkostoyhteiskunnassa toiminnot ovat siis sijainniltaan aikaisempaa ”irralli-

sempia”. Hallinnollisilla rajoilla on yhä vähemmän merkitystä. Ne eivät pysty vas-

tamaan asuntomarkkinoiden, työmarkkinoiden, palvelujen sijoittumisen ja liikenne-

järjestelmän monimutkaisiin suhteisiin.  (Albrechts & Mandelbaum 2005, 3) 

 

 

Kuva 44.  Tampereen suunniteltu ja toteutunut keskusverkko (Alppi 2011, 5). 

Verkostot ovatkin nousseet 2000-luvulla kansainvälisen kaupunkisuunnittelu-

keskustelun keskiöön. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun verkostot ovat kaupun-

kien ja alueiden tutkimuksen ja suunnittelun välineinä esillä – ne ovat olleet mm. 

maantieteen tutkimuksessa keskeisessä roolissa jo 1960-luvulla esimerkiksi Hagget-

tin ja Chorleyn verkostosimulaatioissa.  Näkökulmat verkostojen tulkintaan ovat 

kuitenkin muuttuneet, ja myös kaupunkien muutosprosessi on uudessa kehitysvai-

heessa. Kaupunkirakenteen muutoksista on pyritty havaitsemaan uusia järjestyksen 

muotoja. Yleisemmin niitä on kutsuttu monikeskuksiseen kaupunkiin tai verkosto-

kaupunkiin viittavilla nimillä (Healey 1997; Graham & Marvin 2001; Oswald & 

Baccini 2003; Sieverts 2003), ja joita François Ascher (1995; 2003) ja häntä seuraten 

Joutsiniemi (2010) kutsuu metapolisaatioksi. (Alppi & Ylä-Anttila 2007, 12) 
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Alexander: Kaupunki ei ole puu 

Christopher Alexander – arkkitehti ja matemaatikko – julkaisi vuonna 1966 artikke-

lin A city is not a tree. Siinä hän teki eron keinotekoisen ja luonnollisen kaupungin 

välille. Luonnollinen, pitkän ajan kuluessa kehittynyt kaupunki on hänen mukaansa 

puolihila (kuva 45), joka perustuu laajaan vuorovaikutukseen. Keinotekoiset kau-

pungit ovat rakenteeltaan puumaisia (kuva 46), ja niissä vuorovaikutus tapahtuu 

vain hierarkkisesti eritasoisten solmukohtien kautta, mutta ei samantasoisten sol-

mujen kautta. Alexander (1966, 6) tuo esiin esimerkkeinä keinotekoisista, puumai-

sista kaupungeista paitsi itsestään selvinä tapauksina muun muassa Le Corbusier’n 

kaupunkisuunnitelmat myös Abercrombien Suur-Lontoon suunnitelman vuodelta 

1943. 

 

 

Kuva 45.  Kaupungin puolihilarakenne (Alexander 1966, 5). 

 

Kuva 46.  Kaupungin puurakenne (Alexander 1966, 5). 
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Kyse on analyyttisessa muodossa vastaavasta ajattelusta kuin joitakin vuosia ai-

kaisemmin Jane Jacobsilla, joka puolusti vuorovaikutuksen mahdollistavaan puoli-

hilarakenteeseen perustuvaa ”luonnollista” kaupunkia. Liikennesuunnittelu puoles-

taan määritteli lähtökohdakseen katu- ja tieverkon hierarkkisen jäsentelyn ja siitä 

syntyvän puumaisen rakenteen, Alexanderin ”keinotekoisen” kaupungin. 

On tärkeää havaita, että Oswaldin & Baccinin Netzstadt (kuva 43) on täsmälleen 

vastaava puolihila kuin Alexanderin luonnollinen kaupunki. Alexanderin ja Oswald 

& Baccinin muodostamien näkemysten välillä on lähes 40 vuotta, ja ne ovat synty-

neet erilaisista lähtökohdista, Alexanderilla ikään kuin ihannemallin muodostamisen 

kautta ja Oswald & Baccinilla kaupunkirakenteen muutoksen analyysin tuloksena. 

Lopputulosten samankaltaisuus on hämmästyttävä. Samankaltaisuuden merkityksen 

voi tulkita olevan siinä, että ”luonnollinen” kaupunki on Oswaldin & Baccinin 

Netzstadtin kaltainen rakenne. 

Liikennesuunnittelun lähtökohdat ovat siis täysin vastakkaiset kuin vuorovaiku-

tukseen ja lyhyiden etäisyyksien ”luonnolliseen” kaupunkiin tähtäävässä ajattelussa. 

Tässä mielessä modernistinen kaupunkisuunnittelu ja liikennesuunnittelu ovat 

muodostaneet toisiaan tukevassa vuorovaikutuksessa yhdyskuntarakennetta hajaut-

tavaa ja kaupungin sisällä tapahtuvaa vuorovaikutusta ehkäisevää rakennetta: ver-

kostokaupungin – tai sellaiseksi muotoutumassa olevan kaupungin – liikennesuun-

nittelu nojautuu puumaisen kaupungin rakenteeseen. Kyse ei siis ole ollut siitä, että 

vain liikennesuunnittelu olisi ollut syy yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. Kaavoi-

tus on vaikuttanut samaan suuntaan ja usein vahvemmin, kun se on ollut yhteis-

kunnallisissa paineissa voimaton saamaan aikaan toisenlaista kehitystä. Oleellista 

tässä samaan suuntaan vaikuttaneessa ja edelleen vaikuttavassa toiminnassa on se, 

että kaavoittajien ja liikennesuunnittelijoiden toiminta on toisiaan vahvistavaa, 

puumaista kaupunkia tuottavaa. Mahdollisuuden puuttuminen luonnolliseen lä-

hietäisyydellä tapahtuvaan vuorovaikutukseen on johtanut yhdyskuntarakenteeseen, 

jossa pitkät etäisyydet ja autolla liikkuminen on välttämätön osa vuorovaikutusta. 

9.4 Castellsin verkostoyhteiskunta 

Liikennesuunnittelun tutkimuksen näkökulmasta Manuel Castellsin verkostoyhteis-

kunta ja Gabriel Dupuyn verkostourbanismi tarjoavat hedelmällisiä tapoja tarkastel-

la jälkimodernia kaupunkia. Lähtökohdiltaan ne ovat erilaisia, mutta tuottavat toisi-

aan hyvin täydentävän kuvan kaupungissa ilmenevistä virroista, mukaan lukien 
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fyysinen liikenne, ja virtojen liittymisestä eritasoisiin verkostoihin. Käsittelen Cas-

tellsin verkostoyhteiskuntaa tässä luvussa ja Dupuyn verkostourbanismia seuraavas-

sa. 

Castells on tulkinnut koko yhteiskunnan ja taloudellisen elämän järjestäytymistä 

verkostoina (network society). Pelkän tulkinnan sijaan kyseessä on Castellsin itsensä 

mukaan myös vahva kannanotto siihen, miten yhteiskunnallinen ja taloudellinen 

elämä toimii verkostomuotoisena (Castells 2000, 500). 

Castellsille informaatioyhteiskunnan kaupunki on alue – seutu – joka sisältää lu-

kemattomien päällekkäisten verkkojen ja virtojen tilan. Tilallisesti se merkitsee kehi-

tystä, joka eriytyy yhä voimakkaammin sosiaalisesti samalla, kun eri toiminnot 

muodostavat fyysisessä rakenteessa jatkumon ja ovat keskenään vuorovaikutukses-

sa niiden keskinäisestä etäisyydestä riippumatta. 

Castells (2000, 428–429) havaitsi, että informaatioyhteiskunnan kaupungissa lii-

kenneongelmat kasvavat, koska moninapaisten verkostojen toiminta johtaa liikku-

misen lisääntymiseen toisaalta työn paikkasidonnaisuuden vähetessä ja toisaalta 

sosiaalisten verkostojen merkityksen lisääntyessä. Henkilöautosidonnaiseen liiken-

nejärjestelmään sisältyvät ongelmat – ja sen tuottamat ongelmat – pahenevat, koska 

työn erkaantuminen aika- ja paikkasidonnaisuudesta vapauttaa yhdessä elämäntapo-

jen erilaistumisen kanssa ihmiset liikkumaan fyysisesti hajautuneiden toimintojen 

välillä. Castells totesi, että ajan muuttuessa joustavammaksi paikat muuttuvat yksit-

täisiksi (singular), kun ihmiset sukkuloivat paikasta toiseen yhä helpommin. Liikku-

minen ei enää painotu pääkeskukseen kuten aikaisemmin.  

Muun muassa valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen101 tulokset todenta-

vat Suomen osalta Castellsin havainnot. 

Castellsin näkemys kaupungista perustuu konstruktivistiseen ajatteluun102: kau-

punkien muodot ja prosessit määräytyvät yhteiskunnallisesti (Castells 2007, 479; 

alkuperäinen 1993; Castells 2000, 431). Niihin vaikuttavat tekijät ovat toisaalta ra-

kenteellisia, yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä, toisaalta historiallisesti ja kult-

tuurisesti spesifejä. Lisäksi yhteiskunnalliset toimijat pyrkivät vaikuttamaan omilla 

intresseillään ja arvoillaan. Tila on Castellsille yhteiskunnan ilmentymä, ei vain sen 

heijastuma. Tilaa muovaavat koko yhteiskunnan rakenteet, joihin sisältyvät eri toi-

mijoiden keskenään ristiriitaiset tavoitteet ja intressit. Tilaan vaikuttavat pitkäaikais-

                                                   

 
101 www.hlt.fi; viitattu 18.4.2014. 

102 Castells tosin huomauttaa, että kaupunkisosiologiassa on siirrytty – ja hän itsekin on siirtynyt –  
1900-luvun loppupuolella strukturalistisesta ajattelusta subjektivismiin ja sen jälkeen näiden yhdiste-
lyyn kaupungin muutoksen strukturalistiseksi teoriaksi. 
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ten rakenteiden ja rakennusten kautta myös aikaisemmat yhteiskunnalliset raken-

teet. Siksi Castells kutsuu tilaa kristallisoituneeksi ajaksi. 

Konstruktivistisen ajattelun mukaisesti Castells (2000, 441) esittää, että aikaa ja 

tilaa ei voi ymmärtää yhteiskunnallisesti toiminnasta erillään. Tila on materiaalinen 

tuote, jonka tuottavat ihmiset sosiaalisilla suhteillaan antaen sille muodon, tarkoi-

tuksen ja yhteiskunnallisen merkityksen. 

Castells (2007, 480–482; alkuperäinen 1993) tiivistää eurooppalaisten kaupunki-

en muutoksen taustalla olevat tekijät neljään: teknologiseen vallankumoukseen, 

yhteiskunnallisten rakenteiden muutokseen, maailmantalouden syntyyn ja Euroo-

pan integraatioon. Teknologisella vallankumouksella hän viittaa informaatiotekno-

logiaan, joka vaikuttaa ratkaisevasti myös kolmeen muuhun tekijään. Keskeisenä 

piirteenä teknologisessa vallankumouksessa Castells pitää sen koko yhteiskuntaa 

läpäisevää luonnetta. Vaikutukset ulottuvat tuotantoon ja työhön, kulttuuriin, kou-

lutukseen ja myös käsityksiin tilasta ja ajasta. Informaatiosta on tullut kriittinen 

raaka-aine, josta kaikki yhteiskunnalliset prosessit ja sosiaaliset organisaatiot muo-

dostuvat. Materiaalinen tuotanto ja palvelut alistuvat informaatiolle. 

Seurauksena näistä kaupunkia muuttavista voimista on myös kaupungin tilallisen 

rakenteen muuttuminen. Castells (2007, 484–486; alkuperäinen 1993) pitää muu-

toksessa keskeisenä, että urbaani tila differentioituu yhä enemmän sosiaalisesti sa-

maan aikaan, kun siitä tulee toiminnallisesti yhtenäinen (interrelated) ilman fyysisiä 

rajoja. Keskustat ovat yhä enemmän kansainväliseen verkostoon kytkeytyneitä liike-

elämän keskuksia, teollinen tuotanto jatkaa siirtymistään esikaupunkeihin, ja esi-

kaupungit säilyvät sosiaalisesti monipuolisina, mutta eriytyneinä asuinalueina. Uusi 

keskiluokka jakautuu ”ikävystyttävien esikaupunkien rauhallisesta mukavuudesta” ja 

”urbaanin elämän hektisestä, usein liian kalliista jännityksestä” nauttiviin. Kaupun-

kiin aina sisältyvä toimintojen sekoittuminen merkitsee sitä, että yhteiskuntaluokki-

en eroja ja erottautumista pidetään yllä asumisen ja erilaisten toimintojen erottele-

valla sijoittelulla, joka perustuu toisinaan suunnitteluviranomaisten toimintaan, toi-

sinaan taas kiinteistömarkkinoihin. 

Castellsin kuvaus on yksinkertaistus, mutta se myös pelkistää keskeisiä kaupun-

gin muutoksia informaatioyhteiskunnassa. Castellsille Informaatiokaupunki (Infor-

mational City), Maailmankaupunki (Global City) ja Kaksoiskaupunki (Dual City) liitty-

vät läheisesti toisiinsa muodostaen perustan erityisesti eurooppalaisten kaupunkien 

muutosprosesseille. Vaikka Castells korostaa globalisaatiota ja sen merkitystä kau-

pungin muutoksessa, on tärkeää havaita, että Castells ei rajaa Maailmankaupungin 

ilmiötä vain kaikkein suurimpiin kaupunkeihin. Hänen näkemyksensä mukaan jo-

kaisen maan sisällä ”verkostoitumisen arkkitehtuuri” tuottaa itsensä uudelleen seu-
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dullisiksi ja paikallisiksi keskuksiksi niin, että koko järjestelmä yhdistyy globaalilla 

tasolla (Castells 2000, 411). 

Verkostokaupungille on ominaista sen verkoston muuntuvuus. Sen vuoksi Cas-

tells (mt., 416–419, 431) toteaakin, että Maailmankaupunki ei ole paikka vaan pro-

sessi, jossa keskeisessä asemassa on innovaatiomiljöö. Erilaiset yksiköt ja prosessit 

ovat kaupungissa keskinäisessä vuorovaikutuksessa niiden etäisyydestä riippumatta. 

Kaupunkirakenteen jatkuvuudesta tulee epäoleellinen tekijä. Sen sijaan telekommu-

nikaation ja informaatioteknologian merkitys korostuu. 

9.5 Dupuyn verkostourbanismi 

Ranskalaisen Gabriel Dupuyn verkostourbanismi – l’urbanisme des réseaux (Dupuy 

1991) – on Castellsia verkostokaupunkia vanhempi lähestymistapa kaupunkiin, 

mutta edelleen huonosti tunnettu. Alppi ja Ylä-Anttila (2007, 13) sijoittavat Dupu-

yn verkostourbanismin aina Ildefons Cerdáan ulottuvaan verkostopainotteisen 

urbanismin perinteen yhteyteen. Kyse on kaupunkisuunnittelun suuntauksesta, joka 

modernistisesta funktionalistisesta aluejaosta poiketen korostaa suunnittelussa ver-

kostoihin liittyviä ominaisuuksia kuten topologiaa, nopeutta ja muuntautumiskykyä. 

Dupuyn verkostourbanismin perustana on käsitys kaupunkirakenteen hajautumi-

sesta sekä jälkiteollisen talouden ja informaatioyhteiskunnan vaikutuksista kaupun-

kitilaan. 

Dupuy käsitteli jo ensimmäisessä väitöskirjassaan Urbanisme et Technique, Chroni-

que d’un Mariage de Raison (Urbanism and Technique: Chronicle of A Marriage of Convenien-

ce) vuonna 1978 tekniikan ja kaupungin välistä suhdetta. Alppi ja Ylä-Anttila (2007, 

15–16) määrittelevät Dupuyn verkostourbanismin monipuoliseksi yhdistelmäksi 

yhteiskunnallista analyysiä agentin ja systeemin suhteista sekä matematiikasta pon-

nistavaa graafiteoreettista verkostoanalyysiä, maantieteen sijaintianalyysejä sekä 

aikamaantieteellistä tila-aikaverkostojen tarkastelua. Verkostourbanismi katsoo 

verkostoja lähtökohtaisesti täysin eri näkökulmasta kuin esimerkiksi Netzstadt eli 

agentin tai verkostopalvelun tarjoajan näkökulmasta. Ensimmäisellä verkostotasolla 

korostuu kiinteiden verkostojen, kuten infrastruktuurin, fyysiset ominaisuudet, 

topologia (kytkeytyneisyys, saavutettavuus, jne.), mutta muilla tasoillaan verkos-

tourbanismi tarkastelee verkostoja enemmän toimijan transaktioiden näkökulmasta. 

Verkostot muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Muutosta vie eteenpäin jännite toimi-

joiden transaktiotarpeiden ja operaattoreiden tarjoamien verkostomahdollisuuksien 

välillä, toisin sanoen tapa, jolla kaupunkilaiset ja muut toimijat käyttävät muuttuvien 
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verkostojen mahdollisuuksia, ja samalla tapa, jolla verkkoja hallitsevat organisaatiot 

reagoivat verkkojen muuttuvaan käyttöön. 

Ylä-Anttila (2010, 80) kutsuu Dupuyn ajattelua sosiotekniseksi, millä hän tar-

koittaa infrastruktuuriverkostojen tarkastelua transaktioprojektien näkökulmasta. 

Verkostot mahdollistavat ja rajoittavat ihmisten välisiä transaktioita ja yleensä ih-

misten toimintaa. Verkostot ovat välineitä tilan ja ajan suhteiden muuttamiseen. 

Dupuyn ajattelu avaa näkökulman myös eri verkostotasojen toimintalogiikoihin 

ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Dupuyn (2008, 20) mukaan verkosto perustuu 

erilaisiin suhteisiin ja maksimaaliseen yhdistävyyteen. Äärimmillään verkostossa 

yhteydet pisteiden välillä ovat suoria avaruudessa ja riippumattomia pisteiden si-

jainnista tai niiden välillä olevista rajoista. Verkosto korvaa kaupunkirakenteen line-

aariset epäjatkuvuudet, jotka perustuvat historiallisiin tai hallinnollisiin rajoihin. 

Verkosto syrjäyttää maantieteellisen tilan luoden erityisen verkostotilan. Puhtainta 

esimerkkiä tällaisista verkostoista edustaa puhelinverkko. 

Dupuyn keskeinen käsite on rajat ylittävä vaihdantaverkosto (projected transaction 

network PTN), jolla on kaksi luonteenpiirrettä (Dupuy 2008, 42–44): (1) verkostot 

sijoittuvat halujen ja mielikuvituksen maailmaan; toimijat uneksivat vuorovaikutuk-

sesta kiinnittämättä huomiota vuorovaikutusta välityksen tekniikkaan tai järjestämi-

sen tapaan; (2) vuorovaikutusverkostot kuuluvat virtuaaliseen, ei todelliseen maail-

maan; toimijoille on tärkeintä, että heillä on periaatteellinen mahdollisuus hyödyn-

tää koko vuorovaikutusverkostoa tietyn vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. Toisaal-

ta verkostoja rakentavien ja ylläpitävien operaattoreiden reaaliset verkostot ovat 

luonteeltaan alueellisia. Operaattorit joutuvat hakemaan tasapainon toimijoiden 

virtuaalisten verkostojen ja omien reaalisten verkostojensa välillä teknisten, talou-

dellisten ja poliittisten rajoitusten määrittelemissä puitteissa. 

Dupuy (2008, 47–49) perustaa verkostoajattelunsa Fishmanin103 esittämään 

kolmitasoiseen verkostojen muodostamaan kokonaisuuteen (kuva 47). Ensimmäisellä 

(alimmalla) verkostotasolla ovat infrastruktuuriverkostot, jota edustavat liikenneverkot 

(väylät), julkisen liikenteen verkko ja kommunikaatiojärjestelmien verkot. Keskim-

mäisellä tasolla ovat tuotannon ja kulutuksen verkostot (joita Alppi & Ylä-Anttila 

kutsuvat sijaintiverkostoiksi), jotka muodostuvat näiden lisäksi Fishmanin käsittein 

henkilökohtaisista verkostoista eli niistä kohteista, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi 

henkilökohtaisiksi kontakteissa (Alppi & Ylä-Anttila: kotitalouksien toiminnallisten 

sijaintien verkosto). Tämä keskimmäinen taso edustaa siis yksilön kannalta niitä 

                                                   

 
103 Fishman, R.: Metropolis Unbound: The New City of the Twentieth Century, Flux, 1 (spring), 
Paris 1990. 
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kohteita, joihin hän eri yhteyksissä haluaa matkustaa työntekijänä, kuluttajana tai 

osana yhteisöä. Ylin (kolmas) verkostotaso puolestaan on yksittäisen toimijan, agentin, 

näkökulma siihen miten hän näissä eri verkostoissa piirtää omaa tila-aika-polkuaan 

(Alppi ja Ylä-Anttila 2007, 14), eli miten hän muodostaa kaupunkinsa niissä raken-

teissa, jotka verkostojen tasot yksi ja kaksi muodostavat. Tässä Fishmanin lähesty-

mistavan voi nähdä yhtyvän Hägerstrandin tila-aikapolkuun (luku 5.4.2). 

 

 

Kuva 47.  Fishmanin verkostotasot Alpin & Ylä-Anttilan (2007, 14) mukaan. 

Verkostotasot tekevät näkyväksi verkostokaupungin liikennesuunnittelun prob-

lematiikan. Liikennesuunnittelun kannalta on oleellista, että keskimmäinen taso 

muuttuu jatkuvasti: tuotannon, kuluttamisen ja henkilökohtaisten kontaktien sijain-

nit vaihtuvat suurelta osin täysin fyysisessä kaupunkirakenteessa tapahtuvista muu-

toksista riippumatta. Suunnittelu voi vaikuttaa vain osin siihen, mihin eri toiminnot 

sijoittuvat tai miten erilaisten toimintojen uudelleenorganisointi (esimerkiksi ter-

veydenhuollossa tai vähittäiskaupassa) vaikuttaa liikkumiseen. Grahamin ja Marvi-

nin (2001, 189) sanoin aika ja paikka ovat monin eri tavoin muodostuvia sosiaalisia 
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konstruktioita, joihin vaikuttavat myös epätasa-arvoisesti jakautuneet mahdollisuu-

det käyttää liikenneverkkoja ja -palveluja. 

Liikennesuunnittelun huomion kohteena on suhteellisen stabiili alin fyysisten 

rakenteiden taso, jolle liikenneinfrastruktuuri ja liikenteen palvelut sijoittuvat. Liik-

kuminen valinnat tapahtuvat kuitenkin verkostojen keskimmäisellä tasolla, jossa 

jokaisella on periaatteessa mahdollisuus äärettömään määrään valintoja – kuitenkin 

taloudellisten ja aikaresurssien puitteissa. Samalla palvelut muuttavat jatkuvasti 

muotoaan ja hakeutuvat uusiin paikkoihin. Tätä toimintojen muutosprosessia ja sen 

seurauksena ylimmällä verkostotasolla tapahtuvia yksittäisen toimijan tila-

aikajärjestelmässä tapahtuvia muutoksia ei kyetä ennustamaan fyysisten rakenteiden 

sijoittumisen ja ominaisuuksien perusteella. Tämän vuoksi suunnitelmien ja niiden 

perusteella tehtävien päätösten on sanottu olevan kuin kokeita, jotka perustuvat 

menneeseen kiinnittyviin hypoteeseihin politiikan mahdollisista vaikutuksista (Hea-

ley et al. 1995, 19). 

Dupuyn verkostotasoja voi tarkastella myös suhteessa Alexanderin esittämään 

kaupungin puolihilarakenteeseen. Dupuyn verkostotasoista sen ylin taso, agentin 

tila-aikajärjestelmä muodostaa vastaavan puolihilan, joka kuitenkin joutuu operoi-

maan liikennejärjestelmän puumaisessa rakenteessa. 

Esimerkiksi Alpin analysoimalla Tampereen kaupunkiseudulla esiin nouseva lii-

kenneverkon, sijaintiverkoston sekä tila-aikapolkujen verkostojen vuorovaikutus 

kuvaa nykykaupungin todellisuutta hyvin (vrt. kuva 44 sivulla 331). Saavutettavuu-

den muutokset, palveluiden sijaintimuutokset sekä liikkuvuuden lisääntyminen yh-

dessä luovat liikkuvan, hallinnon rajoista riippumattoman seudullisen elämäntavan. 

Samalla ne muuttavat toimintojen potentiaalisia sijaintitarjoumia ja siten maankäy-

tön painopisteitä sekä edelleen yksilön toimintamahdollisuuksia. Vuorovaikutusta-

pahtumien mahdollisuudet muuttuvat ja lopulta myös kaupunkiseudun fyysinen 

rakenne muuttuu. (Alppi & Ylä-Anttila 2007, 24) 

Juuri tästä muutoksesta on kyse myös siinä Newmanin ja Kenworthyn jo 1990-

luvun lopussa esittämässä jälkimodernissa kaupungissa toteutuvan autokaupungin 

piirteiden jäsennyksessä, jota olen kuvannut edellä luvussa 6.1.2. Jäsennykseen sisäl-

tyy kaupungin ja sen asukkaiden sosiaalisen organisoitumisen merkityksen tunnis-

taminen kaupunkikehityksen eri vaiheissa. 



 

340 OSA 4 Liikennesuunnittelusta puuttuva neljäs kehys 

9.6 Verkostoyhteiskunnan ja verkostourbanismin merkitys 
liikennesuunnittelulle 

Fainstein (1999, 261) arvostelee Castellsia siitä, että tämä tarjoaa vain teoreettisen 

mallin kaupungin muutoksesta esittämättä, millä tavoin kehityksen epätoivottaviin 

piirteisiin voitaisiin puuttua, ja kuinka yhteiskunnallista hyvää voitaisiin tuottaa in-

formaatioyhteiskunnan verkostokaupungissa. Fainsteinin mukaan usko siihen, että 

teoreettiset mallit voisivat auttaa tuottamaan parempaa maailmaa, edellyttää vank-

kaa optimismia. Päinvastoin tuloksena on hänen mukaansa status quon hyväksymi-

nen. 

Suunnittelun normatiivisuuden näkökulmasta Fainsteinin kritiikki on perustel-

tua. Fainstein hyväksyy kuitenkin ajatuksen, että Castellsin induktiivista metodia 

seuraten voidaan suunnittelua varten muodostaa täydentävä kuva yhteiskuntaa 

muuttavista taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista voimista ja niiden merkitykses-

tä kaupungin muutoksessa. Castellsin verkostoyhteiskunnan malli voidaan siten 

nähdä kuvauksena kaupungin muutoksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, jotka 

pitäisi ottaa suunnittelussa huomioon toisaalta suunnittelun lähtökohtien määritte-

lemiseksi ja suunnittelussa huomioon otettavien seikkojen tunnistamiseksi ja toi-

saalta toivottujen vaikutusten aikaansaamiseksi. Tässä mielessä Castellsin mallia voi 

pitää merkittävänä liikennesuunnittelun kannalta, vaikka ei Fainsteinin tarkoitta-

massa mielessä normatiivisena. 

Verkostoajattelussa tärkeäksi muodostuu toimintojen ja paikkojen suhteellinen 

asema ja sijainti absoluuttisen sijainnin asemesta. Verkostojen muutokset synnyttä-

vät uutta virtojen epätasa-arvoa, ”tunneleita”, jotka yhdistävät joitakin noodeja ja 

ohittavat toisia. Kaupunkimoottoritiet ovat fyysisinä rakenteina tällaisia ”tunnelei-

ta”, jotka yhdistävät vain osan noodeista. Tärkeää liikennesuunnittelun ja yleensä 

kaupunkisuunnittelun kannalta on se, että verkostot eivät ole vain tilallisia vaan 

myös ajallisia. Ne ovat Urryn (2000, 33–34) mukaan avoimia dynaamisia ajallisia 

rakenteita niin kauan kuin ne tekevät mahdolliseksi kommunikoinnin uusien ver-

kostoja muodostavien noodien kanssa. 

Liikkumista palveleva liikennejärjestelmä on Castellsille (Urryn 2000, 35 mu-

kaan) yksi kuudesta keskeisestä verkostosta (scape), joita pitkin virrat välittyvät. Mui-

ta keskeisiä verkostoja ovat tavarankuljetusjärjestelmä, langalliset ja langattomat 

tiedonsiirtoverkostot, satelliitit (radio, televisio) sekä tietoliikennettä palvelevat kui-

tuverkot. Castellsin ajattelussa näkyy 1990-luvun tietotekniikka – ja sen nopea ke-

hittyminen 1990-luvun jälkeen. Keskeisten verkostojen ryhmittelyn voisi pelkistää 

tällä hetkellä liikkumista ja kuljetuksia palvelevaan liikennejärjestelmään sekä tie-
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donsiirtoa palveleviin verkostoihin, kuten Fishman tekee kolmitasoisessa verkosto-

ajattelussaan. 

Dupuyn verkostourbanismin taustalla on vahvasti Robert Fishmanin näkemys 

kaupungin muutoksesta. Fishman (1990, 10) esittää, että yhdyskuntarakenteen ha-

jautumiseksi kutsutussa kehityksessä ei ole kyse vain vanhan yksikeskuksisen kau-

pungin hajoamisesta vaan sellaisen uuden kaupunkimuodon syntymisestä, joka 

poikkeaa kaikista aikaisemmin tunnetuista kaupungeista. Fishman tulkitsee uuden 

kaupunkimuodon perustuvan Frank Lloyd Wrightin Broadacre City -malliin, jossa 

Wright hahmotteli moottoritieverkostoon perustuvan ja moottoriteiden varassa 

äärettömästi laajenevan keskuksettoman kaupungin periaatteet (ks. luku 7.1.2). 

Wright ei ollut ensimmäinen, joka ennakoi liikennejärjestelmän ja informaatiotek-

nologian luovan edellytykset uudelle kaupunkirakenteelle (LeGates & Stout 2007, 

478–479): jo Howard perusti 1800- ja 1900-luvun vaihteessa oman kaupunkimallin-

sa lennättimeen ja junalla tapahtuviin tavarakuljetuksiin. Myöhemmin 1960-luvulla 

esimerkiksi Malvin Webber, kaupunkisuunnittelija ja -tutkija, ennusti tietoliikentee-

seen ja lentoliikenteeseen perustuvaa kaupungin jälkeistä aikaa. 

Wright totesi, että Broadacre Cityn keskeinen rakenteellinen elementti on aika eikä 

tila. Tässä rakenteessa perheet luovat oman kaupunkinsa niistä kohteista, joihin 

voidaan matkustaa (useimmiten) henkilöautolla kohtuullisena pidetyn ajan puitteis-

sa. Näin asukkaiden itselleen muodostama kaupunki on kaupunki a la carte. Juuri 

tähän ajatteluun Fishman – ja edelleen Dupuy – perustaa ajatuksen tuotannon, 

kulutuksen ja henkilökohtaisten kontaktien verkostojen tasosta. 

Vaikka Wrightin ajattelu tieverkkoon ja henkilöautoon perustuvasta liikkumises-

ta on toteutunut kaupunkien reuna-alueilla, Wright erehtyi ennustaessaan vanhojen 

kaupunkikeskustojen katoavan uuden autokaupungin kehittyessä (Fishman 1990, 

12–13). Yksikeskuksinen kaupunki on säilyttänyt keskustansa, mutta vanha keskus-

ta on saanut rinnalleen muita keskuksia. Fishman pelkistää keskustojen luonteen 

muuttumisen siten, että keskustoista on tullut hallinnon ja luksuskaupan keskuksia, 

jossa yhteiskunnan rikkaimmat asuvat kaikkein köyhimpien läheisyydessä. Tältä 

osin Fishmanin ajattelu perustuu amerikkalaiseen kaupunkikehitykseen, eikä sitä voi 

soveltaa suoraan Eurooppaan, jossa kaupunkien vanhat keskustat ovat säilyttäneet 

sekä palveluiltaan että asukkailtaan monipuolisemman rakenteen ja ylipäänsä vah-

vemman aseman kaupunkirakenteessa (Dupuy 2008, 49). 

Dupuy (2008, 248–250) ei yhdy kaikilta osin Fishmanin näkemykseen Broadacre  

Cityn toteutumisesta nykyisessä kaupunkikehityksessä. Vaikka kaupunkien reuna-

alueista on tullut itsekonstruoituneita, itse keskuksensa ostoskeskusten ympärille 

muodostavia verkostokaupunkeja (vrt. James Millarin mallopolis, kauppakeskuskau-
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punki), joissa asukkailla on mahdollisuus organisoida itse paikkojen verkostonsa ja 

oma elinympäristönsä, kaupungeista ei ole kuitenkaan tullut täysin hajakeskittyneitä, 

moottoriteiden matriisiin tukeutuvia, vailla fyysistä keskusta olevia rakenteita. Kau-

punkikeskustat ovat säilyttäneet asemansa Euroopassa, ja reuna-alueet ovat jopa 

entistä riippuvaisempia keskuksista. Sen sijaan Dupuy, aivan kuten Fishmankin, 

näkee, että uusi kaupunkimuoto perustuu Wrightin ennakoimalla tavalla automobi-

liteettiin, jonka avulla entistä pitempien päivittäisten matkojen matka-ajat pysyvät 

asukkaiden hyväksymällä tasolla. 

 

Hypermobiliteetti 

Norjan (Trondheimin) teknillisen yliopiston NTNU:n liikennetekniikan professori 

Tore Sager (2005, 5-6) on tuonut jälkimodernin kaupungin muutoksen liikenne-

suunnittelun käytäntöjen tasolle käsitellessään hypermobiliteettia ja sen vaikutusta lii-

kenne-ennusteisiin. Sagerin ajattelun taustalla on maantieteilijä Couclesis. Hän on 

esittänyt radikaalin väitteen, jonka mukaan jälkimodernissa, liikkuvuuden maksi-

mointiin perustuvassa kaupungissa etäisyys on kuollut. Sen vuoksi ei ole enää mi-

tään yleistä tilallista organisoitumisperiaatetta, jonka mukaan ihmiset ja toiminnot 

sijoittuisivat. Tällainen yhteiskunta perustuu äärimmäisessä (hypoteettisessa) muo-

dossaan kitkattomaan liikkumiseen, jolloin ihmiset voivat liikkua äärettömän nope-

asti paikasta toiseen. Kun lähestymme hypermobiilia tilaa, ihmisillä on mahdolli-

suus hyödyntää pienimpiäkin muutoksia tavaroiden ja palvelujen jakelussa (toimin-

tojen sijoittumisessa). Sen seurauksena ihmiset myös muuttavat jatkuvasti matkatot-

tumuksiaan niin ajan kuin paikankin suhteen maksimoidakseen tarpeidensa tyydyt-

tämisen. Tästä seuraa, että aikaisempaan matkustuskäyttäytymiseen perustuvilla 

liikennemalleilla ei enää pystytä ennustamaan ihmisten liikkumista. 

Sager (mt., 6-7, 16) esittää, että hypermobiilissa (teoreettisessa) tilassa kaikilla 

ihmisillä on luotettava informaatio ympäristössään olevista erilaisista mahdollisuuk-

sista, mutta samaa informaatiota ei ole suunnittelijoilla. Matkakohteiden, matkan 

ajankohdan ja kulkumuodon määrittää yksilön rationaliteetti, ei suunnittelijan. Tä-

mä puolestaan vie pohjan suunnitelmien vaikutusten arvioinnilta, joka on ollut 

avaintekijä suunnitelmia koskevassa päätöksenteossa. Suunnittelun rationaalisuudel-

ta katoaa näin perusta. Hypermobiliteetti haastaa koko modernin projektin, koska 

kehityksen hallittavuus katoaa sen myötä. 

Kyse on toisaalta lisääntyvän liikkuvuuden toivottavuudesta ja toisaalta reaalises-

ti lisääntyneen liikkumisen merkityksestä suunnittelun kannalta. Hägerstrandiin 

viitaten Sager (mt., 18) esittääkin kysymyksen, kuinka pitkälle voimme edetä liikku-
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vuuden lisäämisessä, ennen kuin sivuvaikutuksia ei voi enää hyväksyä. Toisaalta ei 

voida ajatella yhteiskuntaa ilman liikkuvuutta. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin 

kannalta liikkumisen mahdollisuuden puuttuminen olisi katastrofi. 

9.7 Automobiliteetti – autoriippuvuus 

Automobiliteetti on käsitteenä lähellä autoriippuvuutta, jota olen käsitellyt luvussa 

5.1.3. Autoriippuvuus on seurausta yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän 

tilasta, joka tekee auton käytöstä joskus välttämättömän ja usein yksilön kannalta 

suotuisamman tavan liikkua. Automobiliteetti on puolestaan Urryn käyttämä käsite, 

joka liittää auton ja autoilun yhteiskunnan tilaan sekä hallinnon ja hallinnan raken-

teisiin. 

Toiskallio (2001, 10–15) puhuu autoilun yhteiskunnallisen uppoutuneisuuden 

monihaaraisuudesta, jonka hän hahmottaa Lefebvren arjen alajärjestelmän käsitteen 

pohjalta. Lefebvren mukaan autoilu on paradigmaattinen esimerkki arjen alajärjes-

telmästä, omalakisesta kulttuurista, joka osaltaan määrittää arkeamme. Toiskallio 

laajentaa Lefebvren käsitystä arjen alajärjestelmistä siten, että hän näkee autoilun 

alajärjestelmää synnyttävinä ja tukevina seuraavat kuusi tekijää: 

1. Autoilu on omine esineineen ja infrastruktuureineen erikoistunutta symbolis-
ta ja konkreettista toimintaa. 

2. Autoilulla on yhteiskunnallisia organisaatioita ja eturyhmiä, jotka tekevät em. 
symboliset rajat oikeutetuksi. Toiskallio nostaa esiin erityisesti vahvassa ase-
massa olevan insinööritieteellisen tie- ja liikenneteknisen suunnittelun.  

3. Hallinnon ja ajoneuvojen kunnon valvonnan lisäksi autoilulla on oma liiken-
teen valvonta- ja kurinpitojärjestelmä. 

4. Autoilulla on omia diskursseja, joissa tietynlainen puhetapa on vakiintunut 
koskemaan tiettyjä aiheita, esimerkiksi liikenneturvallisuutta ja -onnettomuuk-
sia. 

5. Autoilulla on myös oma sisäinen sosiaalinen hierarkiansa. Hierarkian ensim-
mäinen kriteeri perustuu auton hintaan, kokoon ja ikään sekä ylipäänsä ulko-
näköön perustuvaan esineelliseen asemaan. 

6. Autoilulla on omat toimintasäännöt, jotka muodostuvat lainsäädännöstä, 
epävirallisista toimintatavoista liikenteessä sekä sääntöjen taustalla olevista 
sosiaalisista käytännöistä. 

Hieman vastaavalla tavalla, mutta suoremmin henkilöauton käyttöön liittyen Ur-

ry (2004, 25–26) tunnistaa kaupunkeja ja niiden suunnittelua hallitsevan rakennel-

man, automobiliteetin, jonka keskeisiä piirteitä jälkimodernin kaupungin kannalta 

on henkilöauton käyttöä tukeva, väyliin, auton käyttöön ja huoltoon, autoilijoiden 



 

344 OSA 4 Liikennesuunnittelusta puuttuva neljäs kehys 

palveluihin, myyntiin ja markkinointiin, kaupunkisuunnitteluun jne. liittyvä vahva ja 

monimutkainen rakennelma. 

Urry (2000, 59) liittää autoiluun ja sitä tukevaan järjestelmään liittyvän automo-

biliteetin käsitteen myös Castellsin verkostoyhteiskuntaan. Henkilöauton käyttö 

perustuu automobilisoituun tila-aikajärjestelmään, joka muokkaa asumista, liikku-

mista ja ihmisten vuorovaikutusta. Urry näkee tällä kaksi toisiinsa liittyvää seuraus-

ta: henkilöauto on äärettömän joustava liikkumisväline ja samaan aikaan kaiken 

tuhoava (wholly coercive); automobiliteetti on vapauden lähde. 

Uudet automobiliteetin tuottamat liikkumisen tilat luovat kuitenkin uutta tilallis-

ta epätasa-arvoa, koska ne vahvistavat niiden käyttöön pystyviä ja heikentävät niitä, 

joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää automobiliteettia. Kyse on Urryn (mt., 76) 

mukaan yhteiskunnallisen epätasa-arvon uusista tilallisuuksista (new spatialisations) ja 

uusista vallan muodostelmista. Urry (mt., 195) liittää liikkumisen epätasa-arvoon 

myös vertauksen valtion muuttumisesta puutarhurista portinvartijaan. Hän (mt., 59) 

väittää myös, että yhteiskunnan automobiliteetti tuottaa epälineaarista kehitystä ja 

ennalta-arvaamattomia muutoksia, jotka voivat tapahtua kaukana ajallisesti tai tilal-

lisesti siitä, mikä sai tapahtumat liikkeelle. 

Urryn automobiliteetti on käsitteenä lähellä yleisesti käytettyä autoriippuvuutta, 

jota Dupuyn (2008, 176) mukaan käytti ensimmäisenä amerikkalainen Carpenter 

vuonna 1979. Autoriippuvuus on kuitenkin käsitteenä täsmällisesti määrittelemä-

tön, missä on myös käsitteen voima: autoriippuvuus edustaa vastakkaista näkökul-

maa autoon yleisesti liitettyyn vapauteen. Automobiliteetin käsitettä on toisaalta 

käytetty tavalla, jolla sille on annettu kokonaan eri merkitys kuin Urryn antama. 

Esimerkiksi Toiskallio (2002, 26) esittää, että ”autoilun ihmis- ja yhteiskuntatieteel-

linen tutkimus pohjoisessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa muodostaa eräänlai-

sen sektoritutkimusalueen, jota hallitsee väljästi kulttuurintutkimuksellisesti orien-

toitunut tutkimusote, joka pyrkii huomioimaan sosiaalisia käytäntöjä.” Toiskallion 

mukaan tätä tutkimusaluetta voi ongelmitta kutsua termillä Automobility. Suomen-

kielinen vastine tälle olisi Toiskallion mukaan yksinkertaisesti autoilu. Tässä tutki-

muksessa käytän automobiliteetin ja autoriippuvuuden käsitettä Urryn ja Dupuyn 

esittämien periaatteiden mukaisesti. 

Dupuy (2008, 121) kutsuu henkilöautoa universaaliksi adapteriksi, välineeksi, jo-

ka sopii kaikkiin ”verkkoihin” aivan kuten erilaisten sähköpistorasioihin suunniteltu 

pistokeadapteri. Henkilöautolla käyttäjät liittyvät henkilöautoliikennettä palvelevaan 

verkkoon – ei ainoastaan kaupungin katu- ja tieverkkoon vaan koko autojärjestel-

mään. Kaupungin katujen ohella kaupungin sisään tunkeutuvat ja kaupunkia kehys-

tävät tiet muodostavat järjestelmän toiminnan ja pysyvyyden kannalta kaikkein kes-
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keisimmän osan järjestelmästä. Sen muut osat koostuvat massatuotannon ja -kulu-

tuksen prosesseista, yhteisesti hyväksytyistä toimintasäännöistä, jatkuvasti laajene-

vista informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmistä sekä autolla liikkujille suunnatuis-

ta tienvarsipalveluista. Tuloksena on, että ”jokainen kuvittelee kaikkien muiden 

omistavan auton ja myös olettaen implisiittisesti kaikkien liikkuvan autolla” (Dupuy 

2008, 125, Sachsiin 1992 viitaten). Tie- ja katuverkko yhdistää verkon jokaisen sol-

mun kaikkiin muihin solmuihin. Samalla tämä ääretön yhteyksien lukumäärä mer-

kitsee järjestelmäriippuvuutta: autojen käyttö riippuu täysin katu- ja tieverkosta. 

”Meitä yhdistää riippumattomuus tieverkon tarjonnan määrittelemissä puitteissa” 

(Sachs 1992, Dupuyn 2008, 126 mukaan). 

Jo 1920-luvulla ennustettiin, että jokaisessa kotitaloudessa olisi ennen pitkää 

henkilöauto, joka liittäisi kaupungin asukkaat verkkoon, autoliikenteen katu- ja tie-

verkkoon. Kuitenkaan läheskään kaikissa kotitalouksissa ei edelleenkään ole henki-

löautoa104.  

Liikennesuunnittelun tutkimuksen kannalta autoriippuvuudessa on olennaista, 

että se ei vain synny, vaan sitä luodaan fyysisen kaupunkirakenteen ja toiminnallis-

ten rakenteiden suunnittelulla, ja että henkilöauto sitä tukevine järjestelmineen mää-

rittelee liikennejärjestelmän kehittämisen keskeiset periaatteet. Henkilöauto on lii-

kennesuunnittelun keskiössä, vaikka liikennejärjestelmää kehitetään myös muihin 

kulkumuotoihin suoraan kohdistuvin toimenpitein. Katu- ja tieverkko muodostaa 

välttämättömän osan autojärjestelmässä, ja se määrittää henkilöauton käytön riip-

pumattomuuden asteen. Dupuyn (2008, 127) sanoin autojärjestelmä on ehdollista-

nut paikkojen saavutettavuuden. Näin autojärjestelmä on saanut yhä enemmän 

luonnollisen monopolin piirteitä. 

Miksi henkilöauto on saavuttanut niin hallitsevan aseman? Dupuy (2008, 128) 

selittää tätä sillä, että yksilölle tai kotitaloudelle valinta henkilöauton ja julkisen lii-

kenteen (tai kävelyn ja pyöräilyn) välillä on strateginen. Auton hankinta merkitsee 

samalla liikkumisen vapauden hankintaa, erilaisten paikkojen saavutettavuutta, yh-

teyttä maaseutuun, lasten tai vanhusten kuljettamisen mahdollisuutta, lomalle läh-

dön mahdollisuutta jne. Auto on Dupuyn mukaan eräänlainen vakuutus tulevien 

ennakoimattomien tilanteiden varalta. Ja kun auto on hankittu, sitä myös käytetään, 

koska kulkumuodon valinnan taustalla oleva kustannusvertailu auton käytön ja 

muiden vaihtoehtojen välillä perustuu auton käytön marginaalikustannuksiin. Jouk-

                                                   

 
104 Esimerkiksi Helsingissä oli vuonna 2008 kotitalouksista autottomia kantakaupungissa lähes 60 % 
ja esikaupunkialueilla 40 %. Osuus ei vähentynyt ns. autovyöhykettä lukuun ottamatta 1990-luvun 
alun jälkeen. (Lähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2012, 32) 
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koliikenteen on vaikea kilpailla tässä tilanteessa erityisesti silloin, kun useampi kuin 

yksi ihminen matkustaa yhdessä. 

Kulkumuodon valinnassa vielä tärkeämpi tekijä kuin kustannukset on henkilö-

auton tarjoama liikkumisen palvelutaso, kun sitä tarkastellaan saavutettavuuden 

näkökulmasta. Ranskalaisen tutkimukseen viitaten Dupuy (2008, 155) esittää arvio-

naan, että henkilöauton positiiviset saavutettavuusvaikutukset kasvattavat liikenne-

suoritetta (ajoneuvokilometreinä) noin nelinkertaisesti verrattuna kotitalouden tulo-

jen kasvuun. Toisaalta polttoaineen hinta tai auton käyttökustannukset kokonaisuu-

tena vähentävät henkilöauton käyttöä vain 10–15 % suhteessa siihen, mitä saavutet-

tavuusvaikutukset lisäävät auton käyttöä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että 

pelkällä markkinaohjauksella, toisin sanoen autoilun hinnoittelulla, joka voi kohdis-

tua suoraan polttoaineeseen tai käyttömaksuihin ja tietulleihin, ei saavuteta oleellisia 

tuloksia henkilöautoliikenteen vähentämisessä, jos samanaikaisesti ei vaikuteta 

myös liikkumismahdollisuuksiin henkilöautolla. 

Dupuy (2008, 159) lainaa Nutleyn 1980-luvulla tekemää tutkimusta, jossa hän 

on verrannut autonomistajien ja autottomien mahdollisuuksia päästä erilaisiin lähi-

palveluihin (kaupat, terveysasemat jne.) yksinkertaisesti määrittelemällä saavutetta-

vissa olevien paikkojen lukumäärän (kuva 48). Kuva osoittaa havainnollisesti, kuin-

ka suuri ero saavutettavuudessa (yksilön näkökulmasta) autonomistajien ja autot-

tomien välillä on. 

 

 

Kuva 48.  Lähipalvelujen saavutettavuus – autonomistajat ja autottomat (Dupuy 2008, 159). 
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Miksi automobiliteetti, autoriippuvuus tai yleisesti henkilöauton lisääntyvä käyt-

tö kaupungeissa ei ole sitten toivottavaa, jos saavutettavuushyödyt ovat niin merkit-

täviä? Yhdyskuntarakenteen hajautuminen kuvaa samaa ilmiötä kuin autoriippu-

vuus, mutta fyysisen ja toiminnallisen kaupunkirakenteen näkökulmasta. Dupuy 

nostaa esiin välittömästi automobiliteettiin liittyvinä negatiivisina ulkoisvaikutuksina 

väylien ja pysäköintipaikkojen ruuhkautumisen, mikä vähentää liikkumisen nopeut-

ta ja sitä kautta saavutettavuutta. Toisena keskeisenä vaikutuksena hän pitää auto-

riippuvuutta, joka sulkee osan väestöstä erilaisten henkilökohtaisten ominaisuuksi-

en tai vähäisen varallisuuden vuoksi automobiliteetin ulkopuolelle. Näin Dupuy 

käsittelee autoriippuvuutta samalla tavoin kuin olen tämän luvun alussa esittänyt eli 

ilmiönä, joka johtuu yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän tilasta. 

9.8 Suunnittelun mahdollisuudet verkostokaupungissa 

Automobiliteetin yhteiskuntaa läpäisevästä luonteesta huolimatta Fishmania ja Du-

puytä yhdistää käsitys suunnittelun tarpeellisuudesta myös verkostokaupungissa. 

Fishman (1990, 15) näkee, että myös hallinnoltaan hajanaisessa verkostokaupungis-

sa on päästävä nykyisestä järjestäytymättömästä tilanteesta demokraattiseen hallin-

toon ja tasapainoiseen, hallittuun kasvuun. Fishman ja Dupuy myös uskovat, että 

suunnittelulla on mahdollisuus vaikuttaa kehityksen suuntaan. 

Dupuy (2008, 50–51) esittää kolme yhdyskuntasuunnittelua puoltavaa argu-

menttia: 

1. Vaikka kaupunki muodostuu noodeista ja niitä yhdistävistä väylistä, kaupunki 
muodostuu edelleen myös alueista, jotka perustuvat historiaan ja kulttuuriin 
ja niitä tukevaan lakiin. Kolmitasoisen verkoston on myös sopeuduttava kau-
punkisuunnitteluun perusteena oleviin alueellisuuksiin. 

2. Ensimmäisellä (alimmalla) tasolla toimivien verkosto-operaattoreiden on so-
peuduttava näihin alueellisuuksiin ja jaettava verkostonsa sektoreihin tai alu-
eisiin. Ne eivät kuitenkaan onnistu ottamaan huomioon verkostoihin liittyviä 
kommunikatiivisia, informatiivisia ja symbolisia merkityksiä. Verkostojen ra-
kentamista ja ylläpitoa dominoivat usein yksipuoliset taloudelliset tai hallin-
nolliset rationaliteetit (esimerkiksi sijoitettaessa kauppakeskuksia suhteessa 
tieverkkoon). 

3. Ensimmäisen verkostotason operaattorit ottavat näennäisesti huomioon 
kaikki kansalaiset ja kohtelevat heitä tasa-arvoisesti. Jotkin toimijat ovat kui-
tenkin vaikutusvaltaisempia kuin toiset. 
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Suomen hallinnollisin ja lainsäädännöllisiin rakenteisiin siirrettynä tämän voi tul-

kita tarkoittavan kaupunkien liikennesuunnittelussa, että 

1. valtio vastaa osasta liikenneverkkoa ja liikennepalveluja (tiet, rataverkko), 
mutta ei rahoita sitä täysin oman vastuualueensa osalta; esimerkkinä kaupun-
kien päätiet (maantiet) ja radat; toisaalta kunnat voivat saada valtiolta rahoi-
tusta joihinkin investointeihin (esimerkkinä Helsingin seudun metroverkko), 

2. tieverkon rakentaminen (verkon laajennukset) kaupunkiseuduilla perustuu lii-
kennesuunnittelun instituution sisällä määriteltyyn taloudelliseen rationaliteet-
tiin, yhteiskuntataloudelliseen tehokkuuteen, jossa keskeisen hyödyn (niin sa-
notun säästön) muodostavat liikenne-ennusteisiin perustuvat aikasäästöt; 
esimerkiksi vaikutuksia autoriippuvuuden kehitykseen ei väyläinvestoinneissa 
tarkastella, 

3. liikenneinvestointien tai liikennepalvelujen muutosten vaikutusten kohden-
tuminen eri väestöryhmiin tai alueellisesti on liikennesuunnittelussa ja sitä 
koskevassa päätöksenteossa vain hyvin vähäisessä määrin kiinnostuksen koh-
teena, väylärakentamisessa käytännössä ei lainkaan. 

Suunnittelun mahdollisuuksien kannalta on oleellista havaita, että suunnittelulla 

pystytään vaikuttamaan hyvin vähän ylimpään, kotitalouksien omaan verkosto-

tasoon (kuva 47 sivulla 350). Dupuy (2008, 52) väittää, että tähän tasoon puuttumi-

nen on kellon kääntämistä taaksepäin. Liikennesuunnittelu on kuitenkin viime ai-

koina tarttunut tähän keinoon määrittelemällä liikkumisen ohjauksen (mobility mana-

gement) yhdeksi suunnittelun kohteeksi. Esimerkiksi Motiva105, jonka missiona on 

tarjota yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla he 

voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja, määrittelee liikkumisen ohjauk-

sen kestävän liikkumisen edistämiseksi erilaisin kannustavin toimenpitein. Motivan 

määrittelyn mukaan ”liikkumisen ohjauksen tavoitteena on vähentää yksin omalla 

autolla ajamista ja lisätä kestävää liikkumista, siis ympäristön ja yhteiskunnan kan-

nalta edullisia liikkumistapoja, kuten kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä, 

autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa. Tavoitteena on, että 

yhä useampi valitsee kulkutavakseen muun kuin yksin omalla autolla ajamisen, kos-

ka muut vaihtoehdot ovat taloudellisia, terveellisiä, turvallisia, ympäristöystävällisiä 

ja helppoja.”  Liikennevirasto puolestaan kuvailee, että liikkumisen ohjaus on ”osa 

uutta, liikenteen kysynnän hallintaa painottavaa ajattelutapaa liikennesektorilla”106. 

Liikkumisen ohjaus liittyy läheisesti liikennealan keskusteluun vahvasti nousseeseen 

älyliikenteeseen, toisin sanoen tietotekniikan hyödyntämiseen liikkumisen erilaisissa 

palveluissa liikkumisen valintoihin vaikuttamiseksi. 

                                                   

 
105 www.motiva.fi; viitattu 24.6.2012. 

106 www.liikennevirasto.fi; viitattu 24.6.2012. 
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Liikkumisen ohjaus nähdään yhtenä keinona muiden liikennepolitiikan keinojen, 

infrastruktuurin ja palvelujen tarjonnan, hinnoittelun ja sääntelyn joukossa vaikutet-

taessa liikkumisen määrään ja jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken. Motiva 

näkee myös maankäytön suunnittelun liikennesuunnittelun keinona, mitä se onkin 

liikenneväylien sijoittumisen ja fyysisen mitoituksen osalta. 

Päinvastoin kuin Dupuy, Motiva esittää, että liikkumisen ohjaus on muihin kei-

noihin verrattuna tehokas, edullinen ja helposti hyväksyttävissä oleva keino tai kei-

nojoukko. Motiva esittää perusteluna, että esimerkiksi työpaikkojen liikkumisen 

ohjauksella on pystytty vähentämään yksityisautoilun osuutta 10–30 prosenttia työ-

paikkaa kohti. Väite on varmasti joidenkin yksittäistapausten osalta totta, mutta 

liikenteen suureen kuvaan, liikennemäärien kasvuun ja henkilöauton valta-aseman 

lisääntymiseen, liikkumisen ohjauksella ei ole ollut suurta vaikutusta.  

Liikkumisen ohjauksessa on siis pelkistetysti kyse siitä, että sillä pyritään vaikut-

tamaan liikkumisen valintoihin tilanteessa, jossa kaupunkisuunnittelu ja liikenne-

suunnittelu on tehnyt kaupungista autoriippuvaisen. Juuri tästä on kyse, kun Dupuy 

toteaa toiminnassa olevan kyse kellon kääntämisestä taaksepäin. Samalla Dupuy 

(2008, 52) näkee tilanteen perusteeksi kaupunkisuunnittelun vahvistamiselle. Kau-

punkisuunnittelu on hyvässä uskossa luovuttanut verkostoille – siis sekä tason yksi 

että kaksi verkostoille – avainaseman kaupungin muutoksessa. Toiseksi juuri tämä 

verkosto-operaattoreiden vahva asema perustelee tarvetta säädellä ja seurata ope-

raattoreiden toimintaa. 

Alimman ja ylimmän verkostotason (infrastruktuuriverkostojen ja kotitalouksien 

verkostojen) yhteensovittamiseksi on liikennesuunnittelussa alettu soveltaa 1990-

luvulta lähtien niin kutsuttua liikenteen hallintaa. Liikennevirasto maalailee vuoden 

2017 tavoitetilaa muun muassa seuraavasti (Liikennevirasto 2012, 6): 

Vuonna 2017 liikenteenhallinnassa on siirrytty uuteen aikakauteen. Liikkujat, kulje-
tusvälineet ja älykäs infrastruktuuri tuottavat tarkkaa liikenne- ja olosuhdetietoa laa-
jasti hyödynnettäväksi. Ennakointi ja systeemiälyn soveltaminen parantavat olennai-
sesti liikenteen turvallisuutta ja ehkäisevät onnettomuuksia. Kuljettajat ja matkustajat 
saavat ajantasaisen tiedon liikenteen sujuvuudesta, lähituntien ennusteesta ja olosuh-
teista päätelaitteisiinsa. Liikenne ja matkustaminen on mahdollisimman sujuvaa ja 
turvallista kaikissa keliolosuhteissa ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Määränpäähän 
saapumisen ajankohta on aina tiedossa. Satelliittipaikannus ja kehittyneet liikenteen-
hallinnan tietojärjestelmät tarjoavat uusia mahdollisuuksia asiakkaiden palvelemiseksi 
sekä liikenteen maksujen ja verotuksen uudistamiseen ja kehittämiseen. Ruuhkia vä-
hennetään ja uusien väyläinvestointien tarve pienenee. 

Knoflacher (2009, 81) toteaa kärjistäen, että liikenteen – siis vain autoliikenteen 

– hallinnassa tuhlataan miljardeja autoliikenteen olosuhteiden säilyttämiseksi ennal-

laan siinä toivossa, että ”autoliikenteeseen saataisiin sitä, mitä siitä puuttuu, nimit-
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täin järkeä”. Tulkitsen Knoflacheria siten, että oleellista Liikenneviraston kuvauk-

sessa on lupaus ruuhkien vähentämisestä ja väyläinvestointien tarpeen pienenemi-

sestä. Tässäkin suunnittelusta puuttuu näkemys tieverkon kapasiteetin lisäämisen, 

liikkumisen lisääntymisen ja autoriippuvuuden välisistä yhteyksistä. 

Dupuy (2008, 52–53, 56) esittää toisena suunnittelun mahdollisuuksiin liittyvänä 

tekijänä, että funktionalistinen kaupungin eri toimintojen erotteluun perustuva 

maankäytön suunnittelu ei ole verkostojen vuoksi enää toimivaa. Kaupunkisuunnit-

telun haasteeksi muodostuvat verkostokaupungissa verkostojen erilaiset mittakaa-

vat. Liikenneverkot – väylät ja liikennepalvelut – ovat tyypillinen koko kaupunki-

seudun (ja laajemmankin alueen) kattava verkosto, jossa muutokset verkoston yh-

dessä osassa vaikuttavat toimintaan koko verkostossa. Claude Shannonin informaa-

tioteoriaan vedoten Dupuy painottaa, että vastoin Christallerin keskuspaikkateoriaa 

noodeja yhdistävistä linkeistä on tullut noodeja tärkeämpiä jo 1950-luvulta lähtien. 

Paikkojen ja toimintojen välisistä suhteista on muodostunut uusi alueellinen järjes-

tys, joka poikkeaa täysin aikaisemmasta. Matkat eivät enää tapahdu yhtenäisessä 

tilassa, vaan matkoista on tullut symbolisesti merkittäviä sekä tilassa että ajassa ta-

pahtuvia ilmiöitä. Dupuy (mt., 60) kuvaa nykyistä tilannetta siten, että periaatteessa 

kaupungin asukkailla on henkilöauton ansiosta mahdollisuus olla toimijoina missä 

tahansa noodisssa, kaupungin keskusverkon yksikössä, ja tehdä valintoja näiden 

välillä, kun liikkumisen nopeudet kasvavat – vaikka eivät koskaan tarpeeksi. Liiken-

nesuunnittelun perustana oleva liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen te-

hokkuus paranee lineaarisesti rajatta, kun liikkumisen nopeus lisääntyy (vaikka sa-

malla syntyy esimerkiksi lisääntyneestä melusta aiheutuvia marginaalisia ”kustan-

nuksia”). Kysymys ei ole välttämättä siitä, että nopeus lisääntyisi havaittavana tai 

edes kokemuksellisena ilmiönä, vaan siitä, että liikennemallien perusteella autojen 

laskennallinen nopeus lisääntyy. Tai sama asia toisesta näkökulmasta, henkilöautolla 

tapahtuvaa liikkumista kannattaa nopeuttaa, koska se lisää määritelmän mukaista 

järjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta ja tuottaa näin lisääntyvää hyvin-

vointia (aikasäästöjä) kaupunkilaisille. Tämän vuoksi Dupuyn mukaan tarvitaan 

suunnittelua, mutta suunnittelun on kohdistuttava ensisijaisesti noodien painoarvon 

kasvattamiseen suhteessa noodien välisiin yhteyksiin. 
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10. Tutkimuksen tulosten merkitys 

10.1 Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja liikennesuunnittelu 

Olen edellä Dupuy’in viitaten todennut, että funktionalistinen kaupungin eri toi-

mintojen erotteluun perustuva suunnittelu ole enää toimivaa verkostokaupungissa, 

jossa kaupunkisuunnittelun haasteena ovat verkostojen erilaiset mittakaavat. Lii-

kenneverkot ovat tyypillinen koko kaupunkiseudun kattava verkosto, jossa muu-

tokset verkoston yhdessä osassa vaikuttavat toimintaan koko verkostossa. Paikko-

jen ja toimintojen välisistä suhteista on muodostunut aikaisemmasta täysin poik-

keava uusi alueellinen järjestys. Matkoista on tullut symbolisesti merkittäviä sekä 

tilassa että ajassa tapahtuvia ilmiöitä, jotka eivät enää tapahdu yhtenäisessä tilassa. 

Kun liikkumisen nopeudet kasvavat (erityisesti henkilöauton ansiosta), asukkailla 

on mahdollisuus olla toimijoina missä tahansa kaupungin keskusverkon yksikössä ja 

tehdä valintoja noodien välillä. Sagerin sanoin, liikkuvuuden maksimointiin perus-

tuvassa kaupungissa etäisyys on kuollut. 

Olen tällä tutkimuksella pyrkinyt osoittamaan, että liikennesuunnittelu – erityi-

sesti kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelu – perustuu historiallisesti rakentunei-

siin kehyksiin, jotka rajaavat ongelmanasettelun ja ratkaisujen määrittelyn teknis-

rationaaliseksi kysymykseksi. Liikennesuunnittelun kohde liikennejärjestelmä kyt-

keytyy huomattavan laajaan kokonaisuuteen, jonka hallinta teknis-rationaalisena 

järjestelmänä on jälkimodernissa kaupungissa mahdotonta. Liikennesuunnittelu luo 

illuusion, että kaupungin muutos ja kaupungin asukkaiden muuttuva toiminta 

muuttuvassa ympäristössä olisi hallittavissa suunnittelun keinoin.  

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on määrittelystä riippumatta kiistatonta, 

mutta kiistaa on hajautumisen haitallisuudesta. Edes yhdyskuntarakenteen hajautu-

misen käsitteestä – ilmiön täsmällisestä sisällöstä – ei ole yksimielisyyttä. On ehkä 

niin, että asia onkin toisin päin: koska ilmiön täsmällisestä sisällöstä ei ole yksimieli-

syyttä, yhdyskuntarakenteen hajautumisen haitallisuus on kiistanalainen. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen estäminen on kuulunut jo pitkään yhdys-

kuntasuunnittelun tavoitteisiin, mutta siitä huolimatta hajautuminen on jatkunut. 

On siis oltava olemassa muita tavoitteita tai suunnittelua ohjaavia rakenteellisia 

tekijöitä, jotka ovat ohjanneet suunnittelua voimakkaammin. Juridisesta näkökul-
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masta tavoitteen ei kuitenkaan pitäisi olla täysin merkityksetön, mikä tuli osoitetuksi 

Korkeimman hallinto-oikeuden ns. Hista-päätöksellä (KHO:2012:67; 23.8.2012). 

Espoon kaupunki osoitti osayleiskaavalla noin 19.000 asukkaan asuinalueen Hista–

Siikajärvi–Nupuri-alueelle. Osayleiskaavaan oli merkitty ohjeellisena päärata, ja 

kaavaselostuksen mukaan alueen joukkoliikenne pohjautui Espoon–Vihdin–Lohjan 

radan sekä rantaradan hyödyntämiseen. 

KHO viittaa päätöksessään Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskeviin valta-

kunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, joiden mukaan  

alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliiken-
teen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee 
parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Alu-
eidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista haja-
rakentamista. Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto 
ja jo olevien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että 
mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan. 

 Edelleen päätöksen mukaan  

asiakirjojen perusteella Espoon–Vihdin–Lohjan radan toteutumisen ajankohdasta ei 
ollut varmuutta, eikä kaupunginvaltuuston hyväksymään osayleiskaavaan ollut sisäl-
lytetty alueiden käyttöönottoon tai toteuttamiseen liittyviä ajoitusmääräyksiä, joilla 
olisi voitu varmistaa alueen rakentamisen ja raideyhteyden toteutumisen samanaikai-
suus. Kun otettiin huomioon erityisesti osayleiskaavalla suunnitellun alueen laajuus 
ja sijainti erillään muusta taajamarakenteesta, kaavaa laadittaessa ei ollut otettu huo-
mioon joukkoliikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä. 

KHO:n päätöksessä on merkittävää oman tutkimusasetelmani kannalta, että hal-

linnollisessa ja juridisessa mielessä yhdyskuntarakenteen hajautumisen ”status” ja 

liikennejärjestelmän merkitys siinä tuli näin vahvistetuksi. Kaavoitusta ei voi siis 

perustaa siihen, että liikennejärjestelmä muuttuu joskus tulevaisuudessa sellaiseksi, 

että hajautuneen rakenteen haitat vähenisivät. 

Histan tapauksessa kaavaan sisältyi aluevaraus rautatielle, mutta KHO ei pitänyt 

pelkkää varausta riittävänä joukkoliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämisen var-

mistamiseksi. Vastaavaa pohdiskelua ei yleensä sisälly kaavoitukseen silloin, kun 

alueita kaavoitetaan kokonaan tieverkon varaan paikoissa, johon rataa ei ole edes 

suunniteltu. Liikennemuotojen järjestelmäerojen vuoksi tätä voi pitää luonnollisena, 

vaikka ei valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta hyväksyttävä-

nä107. Rautatiehen perustuva järjestelmä on siinä mielessä jäykkä, että hyvin toimi-

akseen se edellyttää yhdyskuntarakenteen suunnittelua rautatiekeskeisesti (tai ase-

                                                   

 
107 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet määrittävät, että ”uusia huomattavia asuin-, työpaikka- 
tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.” 
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makeskeisesti). Toimiva vanha esimerkki tästä on Martinlaakson radan ja siihen 

tukeutuvien alueiden suunnittelu ja toteutus sekä junaliikenteen palvelutuotanto. 

Toisaalta rautatieliikenne edellyttää radan ja operaattorin (tai palveluntuottajan) 

yhteistä näkemystä ja tahtoa. Huono tuore esimerkki viimemainitusta on Lahden 

oikorata, jonka huomattava investointi on lähes täysin hyödyntämättä asemien, 

käyttäjien ja liikennepalvelujen olemattomuuden vuoksi. 

Tieliikenne on puolestaan järjestelmänä joustava. Siinä suuren osan liikennepal-

veluista tuottavat käyttäjät itse henkilöautoillaan. Bussiliikenne voidaan periaattees-

sa järjestää joustavasti ja esimerkiksi maankäytön kehittymisen myötä muuntuvasti. 

Kysymys ei ole siten samalla tavoin kuin rautatieliikenteessä siitä, ovatko palvelut 

käytettävissä, tai milloin ne ovat käytettävissä. Autoliikenteessä palvelu on auton-

käyttäjille valmiina, kun tie on valmis. Autojärjestelmän rakentuminen on pitkän 

suunnitteluhistorian ja laajemman yhteiskunnallisen kehityksen tuloksena niin 

luonnollista, että sen toteutumista ja vaikutuksia ei pidetä tarpeellisena arvioida 

vastaavalla tavalla kuin muita tapoja tuottaa liikennepalveluja. 

Kaupunkiseutujen reuna-alueilla tieliikenteeseen perustuva liikennejärjestelmä 

merkitsee erityisesti sitä, että seudun sisäinen ja seutujen välinen (valtakunnallinen) 

liikenne, joskus myös paikallinen liikenne, käyttää samaa päätieverkkoa. Olen esit-

tänyt luvussa 5 Garrisonin ja Levinsonin kaavion (kuva 9), joka osoittaa eri alue-

tasoilla tapahtuvan liikkumisen kohdistuvan samalle tieverkolle. 

Tämä asetelma vaikuttaa itsestään selvältä, mutta näin ei ole. Esimerkiksi Suo-

men Kuntalehdessä käsiteltiin vuonna 2004, kuinka infrastruktuuri muokkaa Tam-

pereen seutua. Artikkelissa kerrotaan, kuinka valtakunnalliset pääväylät kulkivat 

Tampereen keskustan kautta 1970-luvulle saakka. Keskusta alkoi vähitellen ruuh-

kautua. Ratkaisuksi rakennettiin kehätie, jolla ”erotettiin seudullinen ja valtakunnal-

linen liikenne paikallisesta. Täysiverisen autokaupungin maisema rakentuu eri alue-

tasoja palvelevista päällekkäisistä tieverkostoista, joiden liittymien solmuarvoja pyri-

tään hyödyntämään uusilla liikekeskuksilla.” (Hynynen 2004, 50) 

Lainauksen jälkimmäisen lauseen sisältö ”eri aluetasoja palvelevista päällekkäisis-

tä tieverkostoista, joiden liittymien solmuarvoja pyritään hyödyntämään uusilla lii-

kekeskuksilla” kuvaa täsmällisesti tapahtunutta kehitystä, mutta se ei tapahtunut 

suinkaan ”erottamalla seudullinen ja valtakunnallinen liikenne paikallisesta”, vaan 

luomalla paikalliselle ja seudulliselle liikenteelle edellytykset käyttää valtakunnalli-

seksi määritettyä tieverkkoa. Juuri tästä on kyse, kun luodaan edellytyksiä autoriip-

puvaiselle, hajautuneen yhdyskuntarakenteen kaupungille. Tavoite yhdyskuntara-

kenteen hajautumisen ehkäisemisestä ei voi toteutua, ellei tämän yksinkertaisen 

yhteyden merkitystä ymmärretä. 
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10.2 Liikennesuunnittelun useat päällekkäiset kehykset 

Tässä tutkimuksessa olen lähestynyt liikennesuunnittelua Goffmanin kehysteorian 

pohjalta pyrkien tunnistamaan niitä liikennesuunnittelussa vaikuttavia rakenteellisia 

tekijöitä, jotka ohjaavat suunnittelun ”suurta kuvaa”. Kokonaisteoriaa liikenne-

suunnittelusta en ole pyrkinyt muodostamaan, koska liikennesuunnittelu on toimin-

tana laaja-alaista ja useiden eri aluetasoilla toimivien hallinto-organisaatioiden vas-

tuulla. Siitä huolimatta työn tulokset voi nähdä kokonaisteoriana yhdestä liikenne-

suunnittelun merkittävästä osa-alueesta, kaupunkiseutujen tieverkon ja tästä näkö-

kulmasta myös laajemmin koko liikennejärjestelmän suunnittelusta. 

Liikennesuunnittelussa vaikuttaa vahva, jo ennen eriytyneen liikennesuunnitte-

lun syntyä kehittynyt perinne, joka korostaa liikkumisen nopeutta keskeisenä hyvin-

vointiin ja yhteiskunnan tehokkuuteen liittyvänä tekijänä. Tähän ovat vaikuttaneet 

modernistinen kaupunkisuunnittelu ja tiensuunnittelu liikennesuunnittelun perus-

teina. Ne ovat korostaneet henkilöauton asemaa modernin yhteiskunnan keskeisenä 

elementtinä. Toisaalta liikennesuunnitteluun on vaikuttanut insinööritieteiden 

luonnontieteellinen perusta, joka ei pysty käsittelemään liikennettä ja liikkumista 

yhteiskunnallisena ilmiönä. Näissä kehyksissä henkilöauto ja yleisesti autoliikenne 

sijoittuu suunnittelun keskiöön. 

Historiallisista juurista rakentuneiden kehysten lisäksi liikennesuunnittelua ke-

hystää sen hallinnollinen toimintaympäristö, joka on luonut edellytykset tieverkon 

vahvalle asemalle kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän suunnittelussa. 

Liikennesuunnittelu vaikuttaa tieverkon suunnittelun kautta kaupunkiseutujen 

yhdyskuntarakenteen hajautumiseen tavalla, jota se ei ole tunnistanut sekä sen ul-

kopuolella määritellyistä että suunnittelun itsensä määrittelemistä tavoitteista huo-

limatta. Suunnittelun kehykset vievät kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelua 

eteenpäin niin, että liikennejärjestelmä luo edellytykset yhdyskuntarakenteen jatku-

valle hajautumiselle. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että niin liikennesuunnittelussa 

kuin laajemmin maankäytön suunnittelussa tavoitteeksi on asetettu yhdyskuntara-

kenteen eheyttäminen tai ainakin sen jatkuvan hajautumisen estäminen.  

Liikennesuunnittelusta puuttuu kehys, joka liittyy kaupunkiseutujen muutokseen 

viime vuosikymmenten aikana. Liikennesuunnittelussa ei ole tunnistettu kaupungin 

muutosta moniksi osittain päällekkäisiksi verkostoiksi eikä erityisesti tämän muu-

toksen merkitystä. Kuitenkin liikkumisen määrittävä kaupungin tila-aikajärjestelmä 

rakentuu näiden verkostojen pohjalta. Se poikkeaa oleellisesti aikaisemmasta kau-

pungin yksinapaisesta järjestelmästä. Liikennesuunnittelu tarkastelee tulevaisuutta 

edelleen samoilla periaatteilla, jotka on määritelty puoli vuosisataa sitten. Tämä 
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ilmenee erityisesti tavassa, jolla väylähankkeiden yhteiskuntataloudellista tehokkuut-

ta arvioidaan. Liikenne-ennusteet laaditaan projisoimalla tulevaisuuteen havaittua 

käyttäytymistä (liikkumista). Kun samalla oletetaan (eli otetaan suunnittelun lähtö-

kohdaksi), että autonomistus lisääntyy eikä kulkumuodon valinnassa tapahdu lii-

kennejärjestelmästä riippumattomia muutoksia, tuloksena on itsensä toteuttavia 

ennusteita, ts. ennusteiden perusteella lisätään tieverkon kapasiteettia, mikä luo 

edellytykset autoliikenteen kasvulle. 

Toisaalta suunnittelun tavoitteena on liikkumisen nopeuttaminen, koska suun-

nittelun lähtökohdaksi ja tavoitteeksi on määritelty liikkumisen nopeutumisesta 

lineaarisesti ja rajatta lisääntyvä hyöty. Kun autoliikenteen nopeutta voidaan aina 

lisätä – ainakin vallitsevien ennustemenetelmien puitteissa – liikennesuunnittelu on 

luonut itselleen asetelman, jossa se voi aina perustella toimintaansa yhteiskunnalle 

tuotettavalla hyödyllä. 

 

Suunnittelun kehykset keskustelussa Tampereen rantatunnelista 

Olen käsitellyt edellä luvussa 7.4.3 lyhyesti, miten liikennesuunnittelussa on ilmaistu 

Tampereen rantatunnelin (Rantaväylän) tarkoitus ja tavoitteet. Hanke on ollut run-

saasti esillä julkisuudessa. On kiinnostavaa tarkastella yhden esimerkin valossa, 

millä tavoin liikennesuunnittelun kehykset eivät ole vain liikennesuunnittelua selit-

tävä teoreettinen konstruktio, vaan ne ilmenevät selkeästi myös poliittiseen debat-

tiin liittyvässä julkisessa keskustelussa. 

Tampereen rantatunneli on kaupunkia voimakkaasti muovaava hanke, jota Hel-

singin Sanomat käsitteli helmikuussa 2013 otsikolla ”Rantatunnelista tuli kiistatun-

neli”. Artikkeli kuvaa kaikessa lyhyydessäänkin monipuolisesti sitä asetelmaa, jossa 

pääteiden suunnittelu kaupungeissa tapahtuu. Siinä tulevat esiin eri muodoissa 

kaikki tunnistamani liikennesuunnittelun kolme kehystä. 

Viime syksynä näytti jo lähes selvältä, että Tampereelle rakennettaisiin yli kaksi kilo-
metriä pitkä tunneli autoille. Sen läpi kulkisi vuosikymmenen lopulla valtava määrä 
erityisesti ohitusliikennettä, sujuvasti maan alla. 

Pitkämatkainen (läpikulkeva) ja seudun sisäinen liikenne käyttää kaupunkiseu-

duilla samaa tieverkkoa. Kun kyse on valtiolle kuuluvista maanteistä, korostetaan 

”ohitusliikenteen” suurta merkitystä, vaikka valtaosa liikenteestä on kaupunkiseu-

dun sisäistä. Liikennesuunnittelu ratkoo autojen liikkumisen nopeuden alenemisesta 

aiheutuvaa ongelmaa. 

Toteamus ilmentää liikennesuunnittelun vahvaa kytkentää tiensuunnitteluun. 

Sen mukaisesti julkilausutut perustelut liittyvät ”ohitusliikenteeseen”, jota varten tie 
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tämän perustelun mukaan rakennettaisiin. Toisaalta se liittää liikennesuunnittelun 

kaupunkisuunnittelun modernistiseen perintöön, jossa korostuu liikkumisen nope-

us, liikenteen ”sujuvuus”. 

Tällä viikolla tapahtui yllättävä käänne, kun vähän yli puolet valtuutetuista lähtikin 
vastustamaan hanketta. Siihen oli syynsä, kertoo aloitteen ensimmäinen allekirjoitta-
ja, Pekka Salmi (sd). Syistä suurin oli raha, vaikka luvassa olisi iso potti valtioltakin. 

Suunnitteluun osallistuu useita osapuolia, ja hankkeen toteuttaminen edellyttää 

näiden yhdenmukaisia päätöksiä. 

Kaupunkiympäristöön sijoittuvien suurten tiehankkeiden suunnitteluprosessi on 

väistämättä pitkä sekä itse tien suunnittelun että tien edellyttämien kaavojen laatimi-

sen tai muuttamisen vuoksi. Päätöksentekoon liittyvien valitusmahdollisuuksien 

vuoksi valmisteluprosessista voi tulla erityisen pitkä, usealle valtuustokaudelle ulot-

tuva. 

Paikallisesta näkökulmasta valtio tekee merkittäviä investointeja liikenneverk-

koon. Valtion investoinneista kilpaillaan maakuntien, seutujen ja kuntien kesken. 

Valtion liikenneinvestointia pidetään aina paikallisena voittona. 

Hankkeen rahoitus liittyy kaupunkiseutujen hajautuneeseen hallinnointiin, jonka 

mukaisesti valtion infrastruktuurihankkeiden rahoitus kaupunkiseuduilla ratkaistaan 

tapaus kerrallaan. Taustalla on myös pettymys rationaaliseksi tarkoitettuun suunnit-

teluun, joka ei tässä(kään) tapauksessa etene suoraviivaisesti. 

”Tämä on tamperelaisille veronmaksajille aivan liian kallis hanke. Tämä on valtion 
tie, johon panostettaisiin sata miljoonaa euroa nettona. Vaikka siitä tulisi tulojakin, 
sata miljoonaa jouduttaisiin kaivamaan kuvetta. Sellaista rahaa ei vain ole sijoittaa”, 
Salmi sanoo. 

Yhteiskuntataloudellisen laskelman osoittamat hyödyt ja kustannukset ovat pää-

osin laskennallisia eriä. Niitä vastaan asettuu rahatalous, tässä tapauksessa kaupun-

gilta edellytetty investointi ”sata miljoonaa euroa nettona”. Erityisesti yhteiskuntata-

loudellisen laskelman aikahyödyt eivät käytännössä realisoidu rahataloudellisiksi 

tuotoiksi sen enempää kaupungille kuin yksittäisille kaupunkilaisillekaan. Joissain 

tapauksissa ne voivat realisoitua yrityksille kuljetusten ja liikkumisen vähäisempinä 

kustannuksina. 

Suunnittelun lähtökohdat suunnittelun itse muodostamine laskentaperiaattei-

neen ovat tuottaneet toivotun tuloksen, yhteiskuntataloudellisesti kannattavan 

hankkeen. Luottamushenkilöille kannattavuuden rinnalle nousevat päätöksenteko-

kriteerinä myös hankkeen reaalitaloudelliset kustannukset.   

”Mieluummin panostamme joukkoliikenteeseen kuin rakennamme autoille tunne-
lia.” 
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Yksittäisen tiehankkeen yhteiskuntataloudellinen laskelma ei kerro hankkeen 

kannattavuudesta (tai hyödyistä ja kustannuksista) verrattuna vastaavaan rahan 

käyttöön liikennejärjestelmän muihin osiin. Yleisesti hyväksyttyjä laskentamenetel-

miä tällaisen vertailun tekemiseen ei ole olemassa. Kyse on siis mitä suurimmassa 

määrin arvoista sekä kaupunkiin ja liikkumiseen liittyvistä näkemyksistä, joita voi-

daan painottaa eri tavoin. 

Valittu yhteiskuntataloudellisuuden määrittely tuottaa perustelun tiehankkeelle, 

mutta menetelmä ei sovellu joukkoliikennepalvelujen kannattavuuden arviointiin.  

Vuosien suunnittelu-urakka on nyt jäissä, kunnes vielä yksi selvitys valmistuu ja val-
tuusto pääsee taas päättämään asiasta joskus syksyllä. 

Suunnitteluprosessi on monivaiheinen ja pitkäkestoinen. Päätöksenteko on hi-

dasta (jos ajatellaan, että se jossain teoreettisessa tilanteessa voisi perustua yhteen 

tai muutamaan harvaan päätökseen, joita ei olisi mahdollista myöhemmin muuttaa). 

Hajautunut hallinto voi tuottaa hankkeen toteutustilannetta muuttavia ratkaisuja 

niin kauan kunnes rahoituspäätökset on tehty.  

”Jos pieniä ruuhkia tämänkokoisessa kaupungissa on, niin se on ihan normaalia. 
Hyödyt eivät ole sadan miljoonan arvoisia.” 

Yhteiskuntataloudellisuuden määrittely tuottaa perustelun tiehankkeelle, mutta 

hyödyt ovat vain pieneltä osin rahataloudellisia. Toisaalta käsitykset hyötyjen arvos-

ta vaihtelevat, vaikka asiaa ei käsitelläkään suunnittelussa. 

Elinkeinopuolella asia nähdään toisin. ”Tunnelia ei pidä katsoa erillisenä hankkeena. 
Se on osa kokonaisuutta, jolla kehitetään koko keskustaa”, sanoo kauppakamarin 
toimitusjohtaja Antti Eskelinen. Eskelisen mukaan hyödyt ovat kiistattomat: tunneli 
vapauttaa rantaa asuinkäyttöön ja vähentää liikennettä keskustassa ja Hämeenkadul-
la, josta voitaisiin tehdä pelkkä joukkoliikennekatu. Se myös työllistää ja helpottaa 
kaupunkiraitiotien valmistumista. 

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jossa eri osat vaikuttavat toisiinsa. ”Hyödyt 

ovat kiistattomat”, mutta tässäkin on kyse hyötyjen ja rahataloudellisten menojen 

(investointien) suhteesta. Työllistäminen on perustelu, jota usein käytetään liiken-

nehankkeiden yhteydessä. Liikenneinvestointien työllistävät vaikutukset ovat kui-

tenkin suhteellisen vähäisiä rakennusvaiheessa, eivätkä tiet tuota lainkaan pysyviä 

työpaikkoja (paitsi mahdollisesti välillisesti, jos tien rakentamisesta olisi merkittäviä 

heijastusvaikutuksia paikallistalouden toimintaan). Toisaalta investoinneissa on aina 

kyse myös siitä, olisiko investointi jossain muualla tai johonkin muuhun tehok-

kaampi vaihtoehto työllistämisen ja yleensä hyötyjen kannalta. 

”Liikenne kasvaa joka tapauksessa ilman tunneliakin ja erilaisia eritasoliittymiä pitää 
tehdä. Mustaanlahteen tulisi yksi. Silloin Särkänniemi eristyisi kokonaan muusta kes-
kustasta. Tuskin Särkänniemen eteen halutaan sellaista Slussenia”, Eskelinen sanoo. 
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Näkemys on deterministinen, ja perustuu autoriippuvuuden jatkuvaan lisäänty-

miseen, jota keskustan autoliikenteen väylien kapasiteetin lisääminen vahvistaa. 

Toisaalta nähdään, kuten esimerkiksi Tampereen keskustan strategisessa osayleis-

kaavassa108, että joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden voimakas lisääminen on 

välttämätöntä. 

Taustalla on vahva modernistinen suunnittelukäsitys, joka pitää autoriippuvuu-

den lisääntymistä väistämättömänä kehityksenä. 

Ihmetystä kaupungilla herättää se, että jo kertaalleen valtuuston hyväksymä monien 
vuosien hanke törmäsi seinään heti uuden valtuustokauden aluksi. ”Maankäytön ja 
liikenteen pitkävaikutteiset asiat eivät voi mennä niin, että tänään tuulee täältä ja 
huomenna tuolta. Poliittinen heilahtelu ei saisi vaikuttaa näihin. Nykylainsäädäntö 
on luonut sellaisen ympäristön, että tällaisia hankkeita on todella vaikea viedä läpi”, 
Eskelinen sanoo. 

Demokraattinen päätöksenteko valitusmahdollisuuksineen nähdään esteenä toi-

vottujen hankkeiden nopealle läpiviennille ja yleensä niiden toteutumiselle. Päätök-

senteon tulisi tämän modernistiseen kaupunkisuunnitteluun perustuvan käsityksen 

mukaan tukeutua asiantuntijanäkemykseen, ja kerran päätettyä ei pitäisi olla mah-

dollista muuttaa. 

Salmi taas sanoo, että moni demareissakin oli vielä tunnelin puolella, kun sen hinta-
lappu oli noin puolet pienempi. ”Näissä isoissa hankkeissa on ollut ikään kuin maan 
tapa, että lähdetään tarkoitushakuisesti syöttämään hanketta päättäjille alimitoitetuilla 
hinnoilla. Kun päättäjät on saatu sitoutumaan, aletaan hiljalleen hilata hintaa ylös. 
Siinä vaiheessa se on arvovaltakysymys, ja silloin sitä ei voi enää perua.” 

Näkemys hankkeiden alimitoitetuista kustannusarvioista ei ole väärä eikä uusi. 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen antoi vuonna 2007 nimeämälleen selvitysmie-

helle tehtäväksi tutkia väylähankkeiden kustannusylityksiä. Vehviläinen korosti tuol-

loin, että ”nykytilanne on kestämätön sekä valtion taloudenpidon että liikennepoli-

tiikan näkökulmasta. Kustannusarvioiden ylitykset 20:lla, jopa 60 prosentilla osoit-

tavat, ettei kustannustenhallintamenettely toimi.”109 

Kyseessä ei myöskään ole ainoastaan maan tapa, vaan varsin yleisesti eri maissa 

tunnettu ilmiö, joka liittyy suunnitteluvaiheessa haittojen – tässä tapauksessa kus-

tannusten – aliarviointiin. Helsingin Sanomat (22.2.2013) lainaa Saksan Veronmak-

sajien puheenjohtajan Reiner Holznagelin haastattelua, jossa hän kuvaa vuosia vii-

västyneen Berliinin uuden lentokentän rakentamisesta siten, että  

                                                   

 
108 www.tampere.fi/material/attachments/s/6ES5SOba0/ 
keskustanoykyleisotilaisuusesitysb060213.pdf; viitattu 28.2.2013. 

109 Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 21.11.2007 
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aluksi halutaan viedä läpi oma, poliittisesti motivoitu hanke. Sen kustannuksia vähä-
tellään. Rakennusvaiheessa hanke kallistuu ja paisuu. Sitten poliitikko työntää hank-
keelle lisärahoitusta, ja lopputulos on katastrofi. 

Kysymys ei välttämättä ole aina siitä, että halutaan vielä läpi ”oma, poliittisesti 

motivoitu hanke”, siis poliitikon ”oma” hanke. Hankkeen toteuttamista haluaa 

suunnitteluorganisaatio – tai täsmällisemmin useiden organisaatioiden muodostama 

suunnittelujärjestelmä, joka muodostaa yhdessä hankkeen toteuttamisen tahtotilan. 

10.3 Miksi liikennesuunnittelun kehykset ovat niin vahvat? 

Liikennesuunnittelun historia tiensuunnittelusta eriytyneenä teknisenä tieteenä ja 

osana modernistista kaupunkisuunnittelua vaikuttaa yhdessä kaupungin hajautu-

neen hallinnoinnin kanssa samaan suuntaan niin, että tieverkon suunnittelulla on 

kaupunkiseuduilla vahva asema, josta se muokkaa yhdyskuntarakennetta vastoin 

julkilausumiaan tavoitteita. Tässä tutkimuksessa tulee toistuvasti esiin, että kaupun-

kiseutujen tieverkon suunnittelussa on tunnistettu yhdyskuntarakennetta koskevat 

maankäytön suunnittelun ja niistä johdetut liikennesuunnittelun tavoitteet. Kau-

pungit ovat olleet jo pitkään muutoksessa modernista yksikeskuksisesta kaupungista 

jälkimoderniksi monikeskuksiseksi verkostokaupungiksi, jossa liikkuminen ei ta-

pahdu enää samoin periaattein kuin aikaisemmin. Siitä huolimatta liikennesuunnit-

telussa toimitaan edelleen vastaavin periaattein kuin puoli vuosisataa sitten, tieverk-

koa tai sen osien kapasiteettia laajentaen ja samalla luoden edellytyksiä yhdyskunta-

rakenteen hajautumiselle. 

Onko kyse siitä, että kaupungin muutosta ei liikennesuunnittelussa tunneta tai 

sen merkitystä liikkumisen ja edelleen liikennesuunnittelun kannalta ei ymmärretä? 

Vai onko kyse siitä, että liikennesuunnittelusta puuttuu edelleen analyysi ja sen pe-

rusteella näkemys siitä, millä tavoin liikennejärjestelmä vaikuttaa yhdyskuntaraken-

teen muutokseen? 

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat vahvasti siihen, että kyse on kummasta-

kin, mutta ennen kaikkea siitä, että kaupungin muutoksen merkitystä ei ole käsitelty 

liikennesuunnittelussa. Käsitellessäni luvussa 4 kaupunkia, liikennettä ja liikennejär-

jestelmää olen tuonut esiin Lefebvren näkemyksen kaupungista, joka voidaan tuot-

taa aina uudelleen sitä muunnellen. Tässä kaupungin uudelleentuottamisessa on 

suunnittelulla keskeinen asema. Suunnittelussa tapahtuva analyyttisiin ja hallinnolli-

siin tarkoituksiin tuotettu kaupungin käsitteellistäminen vaikuttaa siihen, miten tilaa 

– kaupunkia ja sen eri elementtejä – tuotetaan suunnittelussa. Tähän liittyen viitta-

sin myös Sandercockin näkemykseen, jonka mukaan käsitteelliset tilat ovat tietystä 
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näkökulmasta suunnittelua varten tietoisesti tai tiedostamatta tuotettuja kaupungin 

kuvauksia. Oleellista on, että kukin näin muodostunut kuvaus on yksi todellisuus 

rajallisten ja lomittuvien todellisuuksien joukossa. 

Liikennesuunnittelussa tapahtuvassa kaupungin käsitteellistämisessä on oleellista 

toisaalta suunnittelun luonne loogis-rationaalisena, teknisenä ongelmanratkaisuna ja 

toisaalta liikenteen käsitteen määräytyminen suunnittelussa. Ahtaimmillaan liiken-

nesuunnittelun kohde, ”liikenne”, on ajoneuvojen liikettä, joka pyritään tekemään 

mahdollisimman nopeaksi. Tässä kontekstissa suunnittelu käsitteellistyy henkilöau-

tojen liikkumisen suunnitteluksi osana kaupunkikoneen sujuvaa toimintaa. Ja näin 

myös ongelmanmäärittely, joka on keskeinen osa suunnittelua, kiinnittyy vahvasti 

henkilöautojen liikkumiseen. 

Monista toisiinsa suoraan tai välillisesti vaikuttavista osajärjestelmistä koostuvan 

liikennejärjestelmän suunnittelun tuleekin olla loogista ja rationaalista, mutta toimi-

akseen hyvin suunnittelun tulisi tuntea myös rationalistisen suunnittelun kritiikki, 

joka kiertyy liikennesuunnittelun kannalta keskeisiltä osin juuri ongelmanmääritte-

lyn ja tavoitteiden ympärille. Suunnittelua ohjaavat muutkin tekijät kuin julkilausu-

tut tavoitteet, kuten myös yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevat tavoitteiden 

vähäinen paino realisoituvassa liikennesuunnittelussa osoittaa. Tavoitteiden taustal-

la on erityisesti ongelmanmäärittely, joka ohjaa voimakkaasti suunnittelua ilman, 

että suunnittelussa problematisoitaisiin sitä. Ihmisten liikkumiseen (ja tavaroiden 

kuljettamiseen) voi liittyä monenlaisia ongelmia, joita ei voi redusoida autojen liik-

kumisen nopeudeksi. Toisaalta suunnittelussa edelleen voimissaan oleva ajatus siitä, 

että liikennejärjestelmän ja sen osana tieverkon suunnittelua ohjaavat vain yhdet, 

suunnittelun itsensä määrittelemät tavoitteet, määrittää suunnittelua voimakkaasti 

teknisenä ongelmanratkaisuna. 

Liikenteen määrittelyyn ja sitä kautta myös ongelmanmäärittelyyn liittyy myös 

tapa, jolla liikenteen palvelutasoa lähestytään suunnittelussa. Palvelutason määritte-

lyssä on viimeaikaisessa suunnittelussa esiintynyt pyrkimyksiä päästä eroon suorasta 

sidonnaisuudesta ajoneuvojen liikkumiseen. Ratkaisuyritykset osoittavat, että irrot-

tautuminen ei ole helppoa. Yhtenä keskeisenä syynä tähän voi pitää sitä, että ajo-

neuvojen nopeus ja nopeuden vaihtelut ovat ylivertaisen yksinkertainen ja havain-

nollinen tapa lähestyä asiaa. Samalla tilanne osoittaa, kuinka vahvasti vuosikymmen-

ten kuluessa muotoutuneet ja vahvistuneet lähestymistavat ohjaavat suunnittelua. 

Olen osoittanut luvussa 5.4, että vastoin liikennesuunnittelussa esiintyvää käsi-

tystä liikennejärjestelmän, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen väliset suhteet ovat 

epälineaarisia. Eri tekijöiden vuorovaikutussuhteet ovat monimutkaisia ja osin mo-

lempiin suuntiin, osin eri reittejä samaan tekijään vaikuttavia. Monien tutkijoiden eri 
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näkökulmista esille tuoma keskeinen havainto on, että tieverkon kapasiteetin (tar-

jonnan) lisäys johtaa lisääntyvään liikkumiseen (kysyntään) henkilöautolla. Tästä 

syystä voi pitää kyseenalaisena, onko väylähankkeilla saavutettava autoliikenteen 

nopeutuminen lainkaan todellinen hyöty, koska se johtaa pidempiin ja useampiin 

matkoihin ja ennen pitkää yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. 

Missä sitten liikennesuunnittelu tekee ratkaisevan virheen tarkastellessaan lii-

kennejärjestelmän suhdetta kaupunkiin? Vastaus on yksinkertainen. Viittaan jälleen 

luvussa 5 esittelemääni Garrison & Levinsonin kaavioon (kuva 9), joka kuvaa tie-

verkon asemoitumisen suhteessa aluetasoihin. Kaavio kertoo siitä tosiasiasta, että 

sama tieverkko palvelee sekä pitkämatkaista että kaupunkiseudun sisäistä liikennet-

tä. Kaupunkiseudun sisäisen liikenteen merkitys korostuu erityisesti Etelä-Suomen 

suurten keskusten ulkopuolisissa keskuksissa. Esimerkiksi Oulussa valtatieverkon 

suurimmat liikennemäärät ovat suuruusluokaltaan 10–20-kertaiset verrattuna Oulun 

etelä- ja pohjoispuolisten valtatiejaksojen pienimpiin liikennemääriin (joista niistä-

kin osa on seudullista tai paikallista liikennettä)110. Tämä kertoo siitä, että yli 90 % 

liikenteestä on muuta kuin ”valtakunnallista” liikennettä. Kuitenkin kaupunkiseutu-

jen tieverkon kapasiteetin lisäyksen perusteluna on toistuvasti ”pitkämatkaisen” tai 

”valtakunnallisen” liikenteen toimivuuden turvaaminen (mistä osaltaan on toki 

kysymys, mutta tärkeämpää on, että samalla luodaan edellytykset kaupunkiseudun 

yhdyskuntarakenteen hajautumisella tieverkon kapasiteettia kasvattamalla). Tilan-

netta ei voi purkaa määrittelemättä reaalisiin liikennejärjestelmän ominaisuuksiin 

perustuvia valtion liikennepoliittisia tavoitteita kaupunkiseuduille. Nyt valtiolla on 

erilaisia tieverkon toimivuuteen, joukkoliikenteeseen ja yleisesti kestäviin kulku-

muotoihin liittyviä, suunnittelua ristiriitaisesti ohjaavia tavoitteita. 

Liikennesuunnittelun käsityksen kaupungista voi katsoa kiteytyvän tapaan, joilla 

tiehankkeiden yhteiskuntataloudellista tehokkuutta arvioidaan. Kuten luvussa 7.4 

olen osoittanut, liikennesuunnittelu itse on konstruoinut sisällön yhteiskuntakunta-

taloudellisen tehokkuuden käsitteelle, ja luonut menettelytavat, jotka asettavat ajo-

neuvojen liikkumisen nopeuden ja sen rinnalla turvallisuuden dominoivaan ase-

maan arvioinnissa. Arvioinnin positivistinen lähestymistapa korostaa ainakin näen-

näisen yksiselitteisesti mitattavien tekijöiden asemaa. Kuitenkin liikennesuunnitte-

lun sisäinenkin kritiikki on osoittanut vakavia heikkouksia, joita arviointiin liittyy. 

Vaikka kustannus-hyötyanalyysi on yhteiskuntataloudellisen arvioinnin perustana 

ehkä paras käytettävissä olevista menetelmistä, suunnittelu ei tuo esiin menettelyyn 

                                                   

 
110 Lähde: Liikennemääräkartta 2013. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus. 
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liittyviä tunnettuja rakenteellisia heikkouksia. Samalla ymmärrys yhdyskuntaraken-

teen ja liikennejärjestelmän välisistä suhteista on puutteellinen, minkä vaikutuksesta 

yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat ja siitä edelleen johtuvat vaikutukset tulevat 

esiin arvioinnissa vajavaisesti tai kokonaan vääristyneesti. 

10.4 Voisiko tehdä toisin? 

Käsitellessäni modernistista liikennesuunnittelua totesin edellä seuraavasti: ”Kun 

kaupungit ovat seutuistuneet ja samalla kaupungin ja maaseudun raja on hämärty-

nyt asutuksen levitessä yhä laajemmalle alueelle, perinteisen liikenneongelman rat-

kaisu, joka edelleen on liikennesuunnittelun keskeisiä tehtäviä, on tunkeutunut kau-

pungin sisälle ja vaikeuttanut ratkaisevasti modernin ja erityisesti postmodernin 

liikenneongelman ratkaisua.” Modernilla ja postmodernilla liikenneongelmalla viit-

taan luvussa 6.3.1 käsittelemääni liikennesuunnittelun ajassa muuttuneisiin tehtävä-

alueisiin, joista moderni liittyy ruuhkautumisesta johtuvan sujuvuusongelman rat-

kaisuun ja postmoderni henkilöautoliikenteen rajoittamiseen. 

Totesin samassa luvussa Häkliä lainaten, että suunnittelu ei tapahdu suunnitte-

lusta riippumattomassa kaupungin todellisuudessa, vaan suunnittelukäytäntöihin 

muotoutuneessa suunnittelun todellisuudessa. Edelleen Healeya lainaten totesin, 

että suunnittelu on sosiaalinen prosessi, jossa suunnittelijat konstruoivat toimintaa 

ohjaavien rakenteiden puitteissa ajattelutavat, arvottamisen tavat ja toiminnan tavat. 

Liikennesuunnittelun tehtävä on sen oman asemoitumisensa perusteella loputon: 

kun autoliikenne lisääntyy, syntyy ”ongelmia”, jotka liikennesuunnittelun on ratkais-

tava. Kun yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee liikennettä nopeuttamalla, 

autoliikenteen hyväksi tehtävillä investoinneilla ja muilla toimenpiteillä ei ole rajaa.  

Emme ole tekemisessä uusien asioiden kanssa. Dansk Vejtidsskrift julkaisi 

vuonna 1951 kuvasarjan (kuva 49), joka ennakoi täsmällisesti kaupunkiseutujen 

muutosta liikennejärjestelmän ja erityisesti tieverkon muutosten seurauksena. 

Kuvan julkaisuajankohtana ongelmana ei Tanskassakaan ollut vielä autojen ja 

autoliikenteen määrä. Kuitenkin Tanskan vanhoissa tiiviisti rakennetuissa kaupun-

geissa oli nähtävissä kehitys, johon autoliikenteen kasvu, modernistinen kaupunki-

suunnittelu ja liikennesuunnittelu tiensuunnittelun jatkumona johtavat. Kuvasarjan 

kehitys realisoitui Suomessa vasta 1960-luvulta alkaen, mutta joka tapauksessa hy-

vin täsmällisesti kuvasarjan mukaisesti – joskaan ei ehkä kunnanjohtajan vaihdon 

osalta. 
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Kuva 49.  Näkemys liikennejärjestelmän vaikutuksesta yhdyskuntarakenteen muutokseen (Rytilä 
1992, 103; alkuperäinen kuva: Dansk Vejtidskrift nr 7/1951). 

Muutoksen edellytyksistä 

Miksi muutoksen aikaansaaminen suunnitteluperiaatteissa on edelleen niin vaikeaa? 

Kyse on yhtäältä liikennesuunnittelun vahvoista historiallisista kehyksistä, jotka 

ohjaavat edelleen liikennesuunnittelua painotetusti autoliikenteen suunnitteluun ja 

väylien tekniseen suunnitteluun. Toisaalta kyse on kaupunkisuunnittelun historian 

ja kaupunkitutkimuksen tulosten huonosta tuntemisesta. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemistä koskevista tavoitteista huoli-

matta kaupunki- ja liikennesuunnittelussa ei ole toistaiseksi tapahtunut sellaista 

käännettä, joka ajan kuluessa tuottaisi selkeästi erilaista kaupunkia kuin modernisti-

nen kaupunkisuunnittelu lähes sadan viime vuoden aikana. Muutokseen tarvittaisiin 
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sekä kaupunkisuunnittelijoiden että liikennesuunnittelijoiden ymmärrystä liikenne-

järjestelmän ja liikenneverkkojen merkityksestä kaupungin muutoksessa sekä mo-

dernistisen kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun samaan suuntaan vaikut-

tavista ajattelun nyt piiloon jäävistä perusteista. 

Liikennesuunnittelua ohjaavien kehysten ja siitä puuttuvan kehyksen perusteella 

voi päätellä, että muutoksen aikaansaaminen edellyttäisi ainakin 

- irrottautumista tai ainakin etääntymistä modernistisen kaupunkisuun-
nittelun ja tiensuunnittelun traditiosta, mikä voi tapahtua vain koulu-
tuksen painopisteissä tehtävien muutosten kautta; ”liikennejärjestelmä-
työn” koulutus (ks. luku 7.2.2) pyrkii paikkaamaan sitä aukkoa, jonka 
liikennesuunnittelijoiden, yhdyskuntasuunnittelijoiden, maantieteilijöi-
den ja muiden liikennesuunnitteluun osallistuvien ammattikuntien 
koulutus tällä hetkellä jättää, mutta on täysin riittämätöntä; 

- luonnontieteisiin perustuvan insinööritieteellisen lähestymistavan rajoi-
tusten ymmärtämistä yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelussa ja nii-
hin kohdistuvassa suunnittelussa; liikkuminen on yhteiskunnallinen il-
miö, johon suunnittelun pitäisi kohdistua, liikenne puolestaan liikku-
misen ilmentymä, jota voidaan suunnitella eri tavoin liikkumistarpei-
den tyydyttämiseksi, ja jonka suunnittelussa tarvitaan erityisesti insi-
nööritieteellistä osaamista; 

- ymmärrystä liikkumisen nopeuden rajoittuneisuudesta ja suorastaan 
vahingollisuudesta suunnittelua keskeisesti ohjaavana muuttujana; ai-
noa suunnittelua välittömästi ohjaava kriteeri on hankkeen yhteiskun-
tataloudellinen tehokkuus (liikennesuunnittelun määrittelemällä taval-
la), joka perustuu aikasäästöihin, siis ajoneuvoliikenteen nopeustason 
nostamiseen, sekä onnettomuuksien vähentämiseen; muut tekijät ovat 
näille alistuvia reunaehtoja, joita otetaan huomioon lainsäädännön ra-
jausten, yhteiskunnallisen tilanteen, taloudellisten rajoitusten sekä 
suunnitelman suunnitelmaan liittyvien määrittelykamppailujen tulok-
sena 

- yleisesti liikkumiseen – ei vain liikenteeseen – vaikuttavien tekijöiden ja 
niiden taustalla olevien yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärryksen ke-
hittämistä ja autoliikenteen hylkäämisestä liikennesuunnittelun lähtö-
kohtana. 

Kun suunnittelun kohteena on liikkuminen liikenteen sijaan, suunnittelun sub-

jektista, kaupungin asukkaista, voidaan ajatella tulevan myös suunnittelun objekti. 

Ajatusta ei kuitenkaan tarvitse viedä näin pitkälle, toisin sanoen sille tasolle, että 

suunniteltaisiin yksittäisten ihmisten liikkumista. Se tuskin olisi sen enempää mah-

dollista kuin toivottavaakaan. Kansalaisvapauksia korostavassa yhteiskunnassa tätä 
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ei varmaankaan pidettäisi hyväksyttävänä, vaikka paikannusjärjestelmiin perustuvis-

sa tienkäyttömaksuissa111 lähestytäänkin tällaista tilannetta. 

Kun muutoksessa on kyse irrottautumisesta historiallisten kehityksen perusteella 

toimintaa ohjaavista liikennesuunnittelun kehyksistä, aivan keskeiseen asemaan 

asettuu koulutus. Olen käsitellyt edellä liikennetekniikan opetusta ja liikenne- ja 

viestintäministeriön tilaamaa selvitystä sen kehittämisestä. Alan tyytyväisyys koulu-

tukseen ilmenee selvästi selvityksen lopputulemista, joiden mukaan ”maankäytön 

suunnitteluun liittyvä peruskoulutus itsessään, samoin kuin liikennetekniikkaan ja 

liikennesuunnitteluun liittyvä koulutus, ovat varsin monipuolisesti ja kattavasti hoi-

dettuja”. Ehkä tässä ei kuitenkaan tule esiin koulutuksen koko kuva. Lainaan tie- ja 

liikennetekniikan teekkari Patrick Jenseniä (2012), joka toteaa, että kaupunkiympä-

ristöä voi käsitellä monenlaisista lähtökohdista, mutta tämänhetkinen korkeakoulu-

tus tähtää kapea-alaiseen asiantuntijuuteen. Hän pitää tärkeänä, että kaupunkiympä-

ristön suunnittelija olisi tietoinen toimiensa vaikutuksista kaupunkiympäristöön 

laajassa mittakaavassa. Tämä ei tarkoita sitä, että suunnittelijan tulisi olla joka alan 

asiantuntija. Asiantuntijan tulisi kuitenkin ymmärtää, että sama tila, rakenne tai jär-

jestelmä palvelee useita päämääriä, joita ei voi vain sivuttaa merkityksettöminä. Hän 

kiteyttää kritiikin toteamalla, että ”koulutuslinjojen eriytyneisyys, tietämättömyys 

toistensa päämääristä ja ylenkatse toisiaan kohtaan ruokkii putkinäköistä suhtautu-

mista omaan työhönsä”. 

Jensen tiivistää hyvin liikennetekniikan koulutuksen suurimmat puutteet, kun 

hän viittaa suunnittelijan vastuuseen ”olla tietoinen toimiensa vaikutuksista kau-

punkiympäristöön laajassa mittakaavassa”. Perinteisellä insinööritieteellisellä liiken-

netekniikalla on sijansa väylien suunnitteluun liittyvänä toimintana, mutta kaupun-

kisuunnittelu tarvitsee laaja-alaisia asiantuntijoita. Heidän tehtävänään on ymmärtää 

liikkumista (ja sen seurauksena liikennettä) yhteiskunnallisena ilmiönä, joka liittyy 

kaupungin ja sen asukkaiden toimintaan fyysisen ympäristön määrittelemissä puit-

teissa. 

 

Feenbergin rationaalinen rationaalisuuden kritiikki 

Olen luvussa 2.1 viitannut Feenbergin esittämään rationaalisuuden kritiikkiin. Muu-

toksen aikaansaamisen mahdollisuutta voi tarkastella myös tämän kritiikin kautta. 

Feenberg (2008, 25) siis esittää, että modernit yhteiskunnat ovat ainutlaatuisia siinä, 

                                                   

 
111 Vrt. ns. Ollilan työryhmän esitys kilometriverosta: Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työ-
ryhmän loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriö, julkaisuja 37/2013. 
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kuinka huikean suuren painon ne asettavat instituutioidensa yhteiskunnalliselle 

rationaalisuudelle. Tätä hän pitää huomattavana esteenä kriittisen tietoisuuden syn-

nylle aina markkinatalouden kehittymisestä nykyisten kehittyneiden yhteiskuntien 

teknokraattiseen legitimaatioon saakka. Feenbergin johtopäätös on, että yhteiskun-

nallisesti rationaalisten artefaktien ja instituutioiden vinoutuneita perusteita on pal-

jon vaikeampi tunnistaa ja kritisoida kuin perittyjä myyttejä ja perinteisiin nojaavaa 

legitimaatiota. 

Habermasiin viitaten Feenberg (mt., 8) huomauttaa, että yhteiskunnallisella ra-

tionaalisuudella on sekä tekninen että normatiivinen ulottuvuutensa. Rationaalisuus 

oikeuttaa järjestelmän, joka näyttäytyy oikeudenmukaisena, muuttumattomien laki-

en hallinnoimana ja puolueettomien asiantuntijoiden hallitsemana. 

Feenberg (mt., 12) pitää yhteiskuntaa esineellistyneenä. Se näyttäytyy kansalaisil-

leen valtavana mekanismina, jonka perusteita ei voi muuttaa. Tekniset suhteet kor-

vaavat kaikki muut vuorovaikutuksen muodot. Kaikkialle ulottuva teknologia pe-

rustuu laskelmiin ja optimointiin. Se ei määrittele vain teknisiä laitteita ja yhteiskun-

nallisia järjestelmiä, vaan myös yksilön tietoisuuden. Organisaatiot, teknologiat ja 

kulttuuri kietoutuvat yhteen niin, että niiden kaikkien olemassaolo riippuu toisis-

taan. 

Liikennesuunnittelun kannalta Feenberg (mt., 14) tekee mielenkiintoisen ha-

vainnon suunnittelun ja politiikan suhteista. Hän esittää, että nykyinen teknisen 

edistymisen mallimme muistuttaa tavanomaista politiikan tekoa. Feenberg mainit-

see myös liikennejärjestelmän, kun hän toteaa, että kaikilla vaihtoehtoisilla ratkai-

suilla on tukijansa, joiden elämäntapa tai varallisuus riippuu teknisten suunnitelmien 

kontrolloinnista. Kaikki argumentoivat enemmän tai vähemmän rationaalisesti 

oman näkemyksensä puolesta. 

Feenbergin analyysi tarkoittaa sitä, että rationaalisuus osana modernia tai mo-

dernin jälkeistä yhteiskuntaa dominoi tiedonmuodostusta ja oikeuttaa olemassa 

olevat järjestelmät. Näin on vaikea ajatella, että liikennesuunnittelukin, joka perus-

tuu Feenbergin sanoin laskelmiin ja optimointiin, alkaisi ilman ulkoisia paineita 

muuttaa toimintatapojaan. Näkemys on pessimistinen siinä mielessä, että se pitää 

vallitsevien yhteiskunnallisten voimien jatkuvuutta niin vahvana, että muutoksen 

aikaansaaminen olisi mahdotonta. Optimistinen tulkinta edellyttäisi, että uskomme 

liikennesuunnittelun suunnitteluinstituutiona pystyvän omaksumaan siltä puuttuvan 

kehyksen ja luomaan tälle uudelle kehykselle niin vahvan perustan, että se alkaa 

murtaa muita kehyksiä. Kuten edellä totesin, avainasemassa tämän optimistisen 

tulkinnan kannalta on koulutus, vaikka sen vaikutukset konkretisoituvat hitaasti 

suunnittelun muutoksina. 
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