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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Maailman kaupungistuminen on edennyt pisteeseen, jossa yli puolet maailman ihmisistä 

asuu kaupunkialueilla. Myös Suomessa on vuosikymmenten ajan tapahtunut runsasta 

muuttoliikettä maaseudulta kaupunkiseuduille ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Nyky-

ään jo useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta asuu kaupunkiseudulla. Vuosikym-

menien ajan kunnat vastasivat muuttoliikkeen aiheuttamaan asuntokysyntään alueraken-

tamisella. Esimerkiksi Vantaan väkiluku lisääntyi yli 57 000 asukkaalla 1970-luvun 

aikana, joka oli rakentamisen huippuvuosikymmen (kuva 1) (Vantaan kaupunki 2012). 

Kaupunkiseuduille syntyi uusia keskuksia ja lähiöitä samaan aikaan kun Suomi autois-

tui. Henkilöauton tuomien mahdollisuuksien ja automyönteisyyden seurauksena asuin-

alueita rakennettiin myös irralleen vanhasta kaupunkirakenteesta, minkä takia yhdys-

kuntarakenne hajautui.  

 
Kuva 1. Helsingin maalaiskunnan ja Vantaan (1972–) väkiluvun muutos. Vuoden 1950 väkiluvun 
romahdus selittyy vuoden 1946 suurella alueliitoksella, jossa Helsingin maalaiskunnan pinta-alasta 
noin 1/3 liitettiin Helsinkiin. Myös kunnan silloinen hallinnollinen keskus, Malmi, siirtyi osaksi 
Helsinkiä. (tiedot: Vantaan kaupunki 2012, Helsingin seudun aluesarjat tilastokanta ja Tilastokes-
kus 2014) 
 
Muuttoliike suuntautuu yhä maalta kaupunkeihin, vaikka suurimmat muuttovirrat kau-

punkeihin tulevatkin ulkomailta (Suomen virallinen tilasto 2012). Myös kaupunkien 

välinen ja kaupunkien sisäinen muuttoliike on vilkasta. Kaupunkiseuduilla on siis tänä-

kin päivänä suuri kysyntä asunnoista, mitä on kasvattanut myös pienasuntokuntien jyrk-

kä lisääntyminen. Esimerkiksi Vantaalla pienasuntokuntien, eli 1-2 asukkaan asuntojen, 

osuus kaikista asuntokunnista oli vuonna 1985 noin 51 %, kun vuonna 2013 osuus oli 

noin 71 %. (Suomen virallinen tilasto 2014a) Vantaan, Helsingin ja Espoon keskimää-

räinen asumisväljyys on samaan aikaan noussut vuoden 1989 lukemasta 30,1 m2/hlö 

vuoden 2012 lukemaan 35,1 m2/hlö (Suomen virallinen tilasto 2014b). Tilastojen mu-
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kaan pääkaupunkiseudun ihmiset siis asuvat yhä enemmän yksin ja yhä väljemmin, mi-

kä johtaa entistä suurempaan tilan- ja rakennusmaan tarpeeseen. 

 

Asuinalueen asumisväljyys ja asukkaiden ikärakenne voi kuitenkin muuttua alueen 

elinkaaren aikana suuresti, mikä muuttaa myös alueen luonnetta. Esimerkiksi lapsiper-

heiden suosimalla asuinalueella asumisväljyys voi olla aluksi hyvinkin ahdas. Ajan ku-

luessa lapset aikuistuvat ja muuttavat lapsuudenkodista, jolloin alueen asukasluku vähe-

nee ja asumisväljyys kasvaa. Kun vastaavia tapauksia on tarpeeksi, alueen ikärakenne ja 

luonne muuttuvat ja alue opitaan tuntemaan senioreiden ja vanhusten kaupunginosana. 

Tämä on tyypillinen kehityskulku alueiden vanhetessa, ja esimerkiksi useat pääkaupun-

kiseudun alueet ovat juuri nyt tässä kehityksen vaiheessa. 

 

Aluerakentamisessa uusi alue rakennetaan yleensä lähes koskemattomaan maahan, jol-

loin alueelle pitää rakentaa myös palvelut ja kunnallistekniikka katuineen, viemäreineen 

ja sähköineen. Yhdyskuntarakennetta hajauttavan lähiörakentamisen ja kalliin aluera-

kentamisen sijaan asuntokysyntään pyritään vastaamaan yhä enemmän täydennysraken-

tamisella. Asuntoja rakennetaan mieluummin sellaisille alueille, joilla on jo valmis kun-

nallistekniikka ja palvelut. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna täydennysrakentaminen 

tukee yhdyskuntarakenteen kestävyyttä ja säästää metsiä ja peltoja rakentamiselta. Se 

parantaa myös joukkoliikenteen kilpailukykyä, sillä kannattava joukkoliikenne tarvitsee 

toimiakseen sananmukaisesti ihmisjoukkoja. 

 

Väkiluvun nousu ja palveluiden lisääntyminen johtavat alueen liikennemäärien kasvuun 

ja siten katuverkon mahdolliseen ruuhkautumiseen. Liikennemääriin ja asukkaiden lii-

kennemuodon valintaan voidaan kuitenkin vaikuttaa jo alueen suunnitteluvaiheessa. Eri 

toiminnot voidaan sijoittaa siten, että liikkumistarpeesta tulee mahdollisimman pieni ja 

palvelut ovat helposti saavutettavissa kävellen tai joukkoliikenteellä. Hyvin suunnitel-

lulla maankäytöllä voidaan siis vaikuttaa myös kulkumuodon valintaan. 

 

Suomessa ja useissa muissa Euroopan maissa kulkumuodon valintaan pyritään nykyään 

vaikuttamaan siten, että kestävien kulkumuotojen käyttö lisääntyisi. Tavoitteena on 

henkilöautoliikenteen väheneminen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yleistymi-

nen. Tähän päivään mennessä liikennemäärien lisääntymiseen on tavallisesti vastattu 

suurilla investoinneilla uusiin autoliikenteen väyliin tai vanhojen väylien parannuksiin. 
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Kestävän liikenteen edistämisen tausta-ajatuksina ovat sen sijaan kustannustehokkaat 

ratkaisut, olemassa olevan liikennejärjestelmän tehokas käyttö ja liikkumistarpeeseen 

vaikuttaminen. Yleensä kestävän liikenteen edistämiseen yhdistetään käsite liikkumisen 

ohjaus, jossa ihmisiä kannustetaan ympäristöystävällisiin liikkumistottumuksiin muun 

muassa neuvonnalla ja markkinoinnilla sekä liikkumisen palvelujen koordinoinnilla ja 

kehittämisellä. 

1.2 Tutkimusongelma 

Kestävän liikkumisen edistäminen on samantapaista toimintaa kuin liikenneturvallisuu-

den edistäminen. Niiden keinovalikoimat ovat laajat ja ne vaativat monien eri tahojen 

yhteistyötä. Molempiin vaikutetaan liikennekasvatuksella ja asennevaikuttamisella, 

lainsäädännöllä ja valvonnalla sekä ennen kaikkea rakennetulla infrastruktuurilla ja luo-

duilla olosuhteilla. Liikkumisen ohjaus on kuitenkin profiloitunut täysin perinteisestä 

liikennesuunnittelusta erilliseksi asiaksi. Liikkumisen ohjaus ja liikennesuunnittelu toki 

tarkoittavat eri asioita, mutta niiden välille ei kuitenkaan tulisi tehdä ehdotonta rajanve-

toa. Liikkumisen ohjauksella ja liikennesuunnittelulla molemmilla vaikutetaan ihmisten 

liikkumiseen ja niillä on yhteisiä päämääriä (kuva 2). Niiden keinovalikoimat eivät ole 

aina samoja, mutta niiden toimenpiteet tukevat toisiaan ja siten yhteistä tavoitetta. 

 
Kuva 2. Liikennesuunnittelu ja liikkumisen ohjaus eivät ole täysin toisistaan erillisiä asioita. 

1.3 Tavoite 

Työn tutkimuksellisena tavoitteena on selvittää miksi maankäyttöä ja liikennettä tulisi 

suunnitella kestävien liikkumismuotojen edellytysten perusteella. Työssä selvitetään 

myös miten kestävän liikkumisen edellytyksiä voidaan parantaa. Työn tuloksellisena 

tavoitteena on tuottaa Vantaan kaupungille toimenpide-ehdotuksia, joilla kaupunki voisi 

edistää kestävää liikkumista keskusta-alueillaan. 

1.4 Työn rakenne 

Työ on kirjallisuustutkimus, jonka oppeja sovelletaan case-alueeseen. Työn toisessa 

luvussa selvitetään ensin kaupunki- ja liikennesuunnittelun historiaa, jotta ymmärretään 

minkälaisten ihanteiden ja tavoitteiden vaikutuksesta kaupungit ovat rakentuneet ja 

muokkautuneet nykyiseen muotoonsa. Tämän jälkeen käydään läpi maankäytön ja lii-
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kenteen suunnittelua Suomessa ohjaava maankäytön suunnittelujärjestelmä. Kappaleen 

on tarkoitus kertoa kuinka maankäyttöä ja liikennettä suunnitellaan usealla eri hallinto-

tasolla ennen kuin maastossa tapahtuu mitään. Kolmannessa luvussa tarkastellaan 

maankäytön ja liikenteen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita ja kehityssuuntia. 

Tämä antaa yleiskuvan siitä, minkä arvojen ja tavoitteiden pohjalta kaupunkia ja liiken-

nettä suunnitellaan nyt ja vastaisuudessa, ja mitä ongelmia suunnittelulla pyritään rat-

kaisemaan. Neljännessä luvussa selvitetään tarkemmin kestävän liikkumisen suunnitte-

lun tarvetta, keinoja ja vaikutuksia. Lisäksi luvussa esitetään muutamia esimerkkiratkai-

suja ulkomailta. Viidennessä luvussa tarkastellaan Vantaan tilannetta ja perustellaan 

kestävien liikkumismuotojen edistämisen tarvetta Vantaalla. Lopuksi luvussa tarkastel-

laan case-alueena Vantaan Myyrmäkeä ja annetaan ehdotuksia, joilla edistettäisiin kes-

tävää liikkumista alueella. Kuudennessa luvussa työssä ilmenneet asiat vedetään yhteen 

ja tehdään johtopäätöksiä ja suosituksia jatkotoimista. 
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2 Kaupunkisuunnittelu – maankäyttö ja liikenne 

2.1 Kaupunki- ja liikennesuunnittelun historiaa 

2.1.1 Kaupunkien muodostuminen 

Ensimmäisten tunnettujen kaupunkien tiedetään syntyneen maatalouden kehittymisen 

myötä noin 5000 vuotta sitten Mesopotamian jokilaaksoissa. Kaupungit ovat olleet us-

konnollisia, kaupallisia ja hallinnollisia keskuksia. Välimeren alueella on ollut myös 

satoja itsenäisiä kaupunkivaltioita, joista tunnetuin lienee Rooma. Roomalaisten val-

taamilleen alueille perustettujen varuskuntien ympärille muodostui vähitellen tiheää 

asutusta ja vilkasta elinkeinoelämää, minkä myötä esimerkiksi Lontoo on kehittynyt 

kaupungiksi. Rooman kasvun mahdollisti kehittynyt rakennustekniikka, jonka avulla 

pystyttiin rakentamaan kerrostaloja ja kattava vesijohtoverkosto. 1000-luvun alkupuo-

lella uusia kaupunkeja syntyi kaupan solmukohtiin, erityisesti Pohjois-Italiassa ja Alan-

komaissa, joissa oli tuottoisaa maataloutta. Kaupungit ja maaseutu elivät vahvassa vuo-

rovaikutteisessa vaihtotaloudessa. Kauppareittien varrella sijainneet kaupungit kasvoi-

vat nopeasti 1500-1700 –luvuilla. (Laakso & Loikkanen 2004) 

2.1.2 Kaupunkisuunnittelu 1800-luvulla 

Nykymuotoisen järjestelmällisen kaupunki- ja aluesuunnittelun yhtenä taustatekijänä 

voidaan pitää teollisuuden kehittymistä 1800-luvulla ja siihen liittynyttä kaupunkien 

kasvua. Koneellistumisen mahdollistamat uudet tehokkaammat tuotantomenetelmät 

kasvattivat tuotannon mittakaavaa, jolloin tuotanto kasaantui ja keskittyi kaupunkeihin. 

Myös maatalouden tuotantomenetelmät kehittyivät ja koneellistuivat, joten työvoimaa 

vapautui maaseudulta teollisuuden tarpeisiin. Kaupunkeihin muutti maaseudulta paljon 

työvoimaa, joka joutui kuitenkin asumaan ahtaissa ja epäterveellisissä olosuhteissa. Se 

synnytti tarpeen kaupunkien fyysiseen ja sosiaaliseen uudistamiseen, minkä seuraukse-

na kaupunkeihin rakennettiin perusinfrastruktuuria. Teollisuuden työvoiman kuljettami-

seen kehitettiin julkinen liikenne, mikä taas vaati järjestelmällisyyttä maankäytön kehit-

tämiseen. Rautatie mahdollisti työmatkaliikenteen huomattavasti perinteistä jalankulku- 

ja hevoskaupunkia kauempaa, minkä seurauksena rautateiden varteen syntyi uusia esi-

kaupunkimaisia yhdyskuntia. Kaupunkien laajeneminen tapahtui kuitenkin suunnitellus-

ti, useimmiten perinteisen ruutukaavan mukaisesti. Ruutukaava mahdollisti kaupungin 

nopean leviämisen, kun tasaisin välein sijoitetut saman levyiset kadut olivat keskenään 
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yhtä houkuttelevaa rakennusmaata. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, Laakso & Loikka-

nen 2004, Dumbaugh & Rae 2009) 

 

Nopean kaupungistumisen takia eri puolilla Eurooppaa mietittiin ratkaisuja kaupunkien 

suunnitteluun ja tehtiin myös isoja kaupunkien uudistamistoimenpiteitä. Näistä merkit-

tävin oli Pariisin uudistaminen 1860-luvulla, jolloin kaupungin tieverkostoa, viemäris-

töä ja asuinrakennuksia modernisoitiin. Pariisin ahtaan keskiaikaisen kaupunkirakenteen 

läpi rakennettiin monumentaalisia bulevardeja, vanhoja taloja korvattiin uusilla sekä 

luotiin verkostot puhtaalle ja likaiselle vedelle. Uudistuksen myötä liikkuminen kau-

pungissa nopeutui, kun suorien bulevardiyhteyksien lisäksi rautatieasemat ja Pariisia 

kiertänyt kehätie yhdistettiin kaupungin tieverkkoon. Pariisin uudistus toimi esimerkki-

nä monille muille Euroopan suurkaupungeille. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006) 

2.1.2.1 Arturo Soria y Mata - Nauhakaupunki 

Kaupunkien nopean laajenemisen myötä kaupunkisuunnittelua alettiin opettaa korkea-

kouluissa ja kaupunkien kehittämiseksi laadittiin yleisiä teorioita ja keksittiin erilaisia 

utopiakaupunkeja. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006) Erään utopiakaupungin kehitti es-

panjalainen Arturo Soria y Mata, joka esitteli vuonna 1882 nauhamaisen 30 000 asuk-

kaan kaupunkimallinsa La Ciudad Lineal (eng. The Linear City). Nauhakaupunkimallis-

sa kaupunki rakentuu tien tai raiteen muodostaman linjan varrelle, mikä mahdollistaa 

ihmisten ja tavaran nopean ja tehokkaan liikkumisen. Periaatteessa nauhamaisuus mah-

dollistaa myös kaupungin loputtoman laajentumisen, sillä radan tai tien muodostama 

linja voisi kasvaa äärettömän pitkäksi, ja mahdolliset uudet linjat voisivat erkaantua 

siitä kuin oksat puun rungosta. Toisaalta uusien linjojen muodostamien solmukohtien 

määrän tulisi olla mahdollisimman pieni, jotta nauhamaisuuden tuomaa hyötyä ei kado-

tettaisi. Soria y Matan luoma nauhakaupunki ei jäänyt pelkäksi utopiaksi, sillä La Ciu-

dad Lineal –suunnitelmasta on toteutettu Madridiin viiden kilometrin pituinen osuus. 

Nauhakaupunkimallia sovellettiin myöhemmin myös Neuvostoliitossa. (Furundzic & 

Furundzic 2012) 

2.1.2.2 Ebenezer Howard - Puutarhakaupunki 

Kaupungistumista ja kaupunkien kasvua ei kuitenkaan nähty pelkästään hyvänä asiana. 

Suuria kaupunkeja pidettiin ahtaina, sotkuisina ja rähjäisinä paikkoina, joiden asukkaat 

eivät edes tunteneet toisiaan. Tämän seurauksena englantilainen Ebenezer Howard esit-

teli kaupungin ja maaseudun edut yhdistävän puutarhakaupunkimallin (eng. Garden 
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City) vuonna 1898. Sen ideana oli rakentaa uusia 32 000 asukkaan kaupunkeja, joiden 

maankäyttö, koko, omistussuhteet ja taloudellinen toiminta olisivat tarkkaan suunnitel-

tuja ja säädeltyjä. Näistä työpaikkojen, palvelujen ja kulttuurin suhteen omavaraisista 

puutarhakaupungeista oli mahdollista kehittää myös 250 000 asukkaan verkostokau-

punki. Verkostossa jalankulkuun perustuvat puutarhakaupungit olisivat kytköksissä toi-

siinsa ja suurempaan keskuskaupunkiin raideliikenteen avulla. Puutarhakaupungit olisi-

vat ikään kuin keskuskaupungin satelliitteja. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006) 

 

Puutarhakaupunkimalli omaksuttiin rakentamisessa heti 1900-luvun alussa muun muas-

sa Britanniassa. Käytännön toteutuksessa jouduttiin kuitenkin tekemään kompromisseja, 

kun maanomistussuhteiden ja toiminnallisen omavaraisuuden tavoitteet eivät toteutu-

neet. Puutarhakaupungeista muodostui suurkaupunkien avaria ja viihtyisiä reuna-

alueita. Tämä malli levisi myös muualle Eurooppaan ja myös Pohjois-Amerikkaan. 

Suomeen rakennetut puutarhakaupungit olivat yleensä kaupunginosia, kuten esimerkiksi 

1960-luvulla valmistunut Espoon Tapiola. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006) 

2.1.3 Kaupunkisuunnittelu 1900-luvun alkupuolella 

2.1.3.1 Le Corbusier - Kaupunkikone 

Kaupungin ulkopuolelle rakennettavat viihtyisät asuinalueet, kuten vaikka Howardin 

puutarhakaupungit, eivät kuitenkaan ratkaisseet itse ongelmaa, eli suurten kaupunkien 

ahtautta, rähjäisyyttä ja alempien kansanluokkien elinolosuhteita. Ahtautta ja turvatto-

muutta lisäsi se, että jalankulkijoiden, hevoskärryjen ja raitioliikenteen kanssa samassa 

katutilassa alkoi liikkua yhä enemmän autoja. Sveitisläis-ranskalainen Charles-Édouard 

Jeanneret, joka tunnetaan paremmin nimellä Le Corbusier, halusi muutoksen. Hän visioi 

1920-luvulla toiminnallisen modernin kaupunkikoneen suunnitelmassaan Plan Voisin. 

Sen lähtökohtana oli puhdistaa eri suuntauksien muovaama kaupunkirakenne purkamal-

la ja rakentamalla sen tilalle geometrisiin muotoihin perustuvia uusia kaupunkeja. Kau-

pungin maankäyttöä kontrolloitaisiin tiukasti jakamalla kaupunkitila toiminnallisesti 

työhön, vapaa-aikaan ja asumiseen. Eri toiminnot yhdistävä liikenneverkko muodostuisi 

kaupungin lävistävistä pitkistä suorista kaduista, joilla jalankulkijoista erotetut autot 

liikkuisivat ”salaman nopeasti”. Toisaalta kaupungissa olisi myös hyvin laajoja viher-

alueita, joissa ihminen voisi nauttia valoisuudesta ja puhtaasta ilmasta. Le Corbusierin 

kaupunkien keskustojen maankäyttö olisi kuitenkin tehokasta, sillä niiden rakennukset 
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olisivat hyvin korkeita pilvenpiirtäjiä (kuva 3). (Fondation Le Corbusier 2014, Jauhiai-

nen & Niemenmaa 2006) 

 
Kuva 3. Le Corbusier olisi uudistanut Pariisia korkeilla pilvenpiirtäjillä, laajoilla viheralueilla ja 
nopeilla autoväylillä. (Fondation Le Corbusier 2014) 
 
Useat Le Corbusierin suunnitelmat jäivät sellaisenaan toteuttamatta, mutta toisen maa-

ilmansodan jälkeen kaupunkien ja niiden lähiöiden rakentamisessa sovellettiin hänen 

kaupunkivisiotaan. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006) Esimerkiksi Brasilian pääkaupun-

gin Brasílian kaupunkikuvassa näkyy vahvasti Le Corbusierin vaikutteita (kuva 4). 

(UNESCO 2014) 

 
Kuva 4. Brasílian kaupunkia halkovat suuret moottoriliikenneväylät ja laaja puistoalue ovat Le 
Corbusierin vision mukaisia. (CNES ym. 2014) 

2.1.3.2 Frank Lloyd Wright - Hajakaupunki 

Howardin puutarhakaupungissa asuminen keskittyi suuren kaupungin ulkopuolella ole-

viin satelliittikaupunkeihin ja Le Corbusierin kaupungissa keskustassa sijaitseviin torni-

taloihin. Yhdysvaltalainen arkkitehti Frank Lloyd Wright taas oli kaikenlaista keskittä-

mistä vastaan, minkä takia hän esitti Broadacre City -nimisen esikaupunkimallinsa 

vuonna 1932. Wrightin mallin mukainen kaupunki muodostuisi väljästä kaupunkimai-

sesta haja-asutuksesta, joka ulottuisi kymmenien kilometrien alueelle. Sen tavoitteena 

oli säilyttää maaseutumainen väljä maisema, minkä takia hajakaupungissa asuttaisiin 

suurilla tonteilla. Liikkuminen perustuisi junaan ja henkilöautoiluun, jota varten raken-
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nettavien moottoriteiden risteyksissä olisi suuria kauppakeskuksia. Tämä Wrightin esi-

kaupunkimalli yhdessä funktionalistisen kaupunkisuunnittelun periaatteiden kanssa 

muodosti modernin kaupunkisuunnittelun ja sen osana liikennesuunnittelun perusteet. 

(Helsingin kaupunki 2011, Jauhiainen & Niemenmaa 2006) 

2.1.4 Kaupunki- ja liikennesuunnittelu 1900-luvun loppupuolella 

2.1.4.1 Autoistuminen 

Vuosina 1939-1945 käydyn toisen maailmansodan jälkeen henkilöautojen yksityisomis-

tus yleistyi voimakkaasti, millä oli vahva vaikutus liikenteen ja kaupunkiverkoston ke-

hitykseen. Kaikkein voimakkainta autoistuminen oli Yhdysvalloissa, jossa autoille ra-

kennettu laaja moottoriteiden verkosto teki raideliikenteestä lähes marginaalisen liiken-

nemuodon. Suomessa autot alkoivat yleistyä 1950-luvulla ja esimerkiksi pelkästään 

1960-luvun aikana henkilöautojen määrä nelinkertaistui (kuva 5). (Laakso & Loikkanen 

2004) 

 
Kuva 5. Suomen rekisterissä olleiden ajoneuvojen lukumäärä vuosittain. (tiedot: Suomen virallinen 
tilasto 2014c) 
 

Autoistuminen ja tieverkoston kehittyminen mahdollisti myös kaupunkirakenteen laaje-

nemisen rautatielinjoista riippumatta kaikkiin suuntiin, joihin oli järjestettävissä ajokel-

poinen tieyhteys. Rautatieverkon ulkopuolella sijainneet kaupungit ja taajamat olivat 

nyt helposti saavutettavissa autolla, mikä vahvisti niiden asemaa suhteessa perinteisiin 

isoihin kaupunkeihin ja niiden keskustoihin. Käytännössä kaikissa maailman suur-

kaupungeissa autoistuminen ja tieverkon kehittyminen johti kaupunkialueen leviämi-

seen alkuperäisen kantakaupungin ulkopuolelle. Kaupunkien ympärille rakentui siis 

esikaupunkialueita. (Laakso & Loikkanen 2004) 
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2.1.4.2 Colin Buchanan – Traffic in Towns 

Iso-Britanniassa ajoneuvojen määrä yli kaksinkertaistui 1950-luvun aikana 4,5 miljoo-

nasta 9,4 miljoonaan. Samalla kuitenkin maan tieverkon tila ja laajuus pysyivät vaati-

mattomina, minkä seurauksena liikenneolosuhteet huonontuivat. Ongelmaan havahtunut 

Iso-Britannian liikenneministeriö pyysi vuonna 1960 arkkitehti Colin Buchanania joh-

tamaan työryhmää, jonka tehtävänä oli tutkia kaupunkiliikenteen luonnetta. Tutkimuk-

sen tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta ja lieventää lisääntyneitä ruuhkia. 

Työn tuloksena syntyi vuonna 1963 julkaistu raportti Traffic in Towns. (SKM Colin 

Buchanan 2013) 

 

Raportissa ehdotettiin muun muassa väylähierarkiaa, jossa pitkän matkan liikenne kul-

kisi nopeasti suurilla väylillä ja paikallinen liikenne pienillä kaduilla. Pieniin ja keski-

suuriin kaupunkeihin rakennettaisiin ohikulkutiet pitkän matkan liikenteelle, jolloin 

keskustojen läpiajoliikenne saataisiin vähenemään. Raportissa ehdotettiin myös autolii-

kenteen ja niin sanotun kevyen liikenteen rakenteellista erottamista toisistaan esimer-

kiksi eritasoratkaisuilla. Tällöin kevyen liikenteen ja autoliikenteen konfliktipisteet vä-

henisivät ja liikenneturvallisuus paranisi. (SKM Colin Buchanan 2013) 

 

Raportilla oli hyvin myönteinen vastaanotto, ja sitä myytiin ensimmäisen neljän kuu-

kauden aikana lähes 18 000 kopiota. Traffic in Townsilla on ollut suuri vaikutus liiken-

nesuunnitteluun Iso-Britannian lisäksi myös useissa muissa maissa. (SKM Colin 

Buchanan 2013) Suomessa raportin vaikutteet näkyvät muun muassa Helsingin Pasilas-

sa, jossa autoliikenne ja kevyt liikenne on vahvasti erotettu toisistaan. 

2.1.4.3 SCAFT 

Myös Ruotsissa liikenneturvallisuutta ryhdyttiin parantamaan, kun valtion virastot Sta-

tens Planverk ja Statens Vägverk julkaisivat vuonna 1968 ohjeteoksen SCAFT 1968: 

Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. Suomen Arkkitehtiliitto 

SAFA:n Asemakaava- ja Standardisoimislaitos suomensi teoksen myöhemmin samana 

vuonna nimellä Kaavoitus ja liikenneturvallisuus. SCAFT-ohjeteos perustuu tutkimuk-

seen, jossa selvitettiin liikenneonnettomuuksien ja liikenneympäristön sekä sen suunnit-

telun välistä yhteyttä. Ohjeteoksen tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen 

yhdyskuntasuunnittelun avulla. Tämä toteutuisi vähennetämällä tiellä liikkujien, ajo-

neuvojen ja tien välisten konfliktien ja häiriöiden syntymisedellytyksiä. (SAFA 1968) 
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Yhdyskuntasuunnittelun keinoin liikenneturvallisuutta edistetään neljän pääperiaatteen 

mukaan: 

a) sijoittamalla toiminnat ja tehtävät niin, että liikennemäärät sekä samalla myös 

konfliktit ja häiriöt vähenevät; 

b) erottamalla eri liikennelajit paikallisesti tai ajallisesti niin, että konfliktit eri 

ominaisuuksia omaavien liikennemuotojen välillä eliminoituvat; 

c) suorittamalla jokaisessa liikenneverkossa liikenteen luokittelu huomioon ottaen 

eri liikenneryhmien tehtävät ja ominaisuudet niin, että liikennevirrat tulevat 

mahdollisimman yhdenmukaisiksi 

d) suunnittelemalla liikenneympäristö selväpiirteiseksi, yksinkertaiseksi ja yhte-

näiseksi niin, että päätöksentekotilanteet helpottuvat ja yllättäviltä tilanteilta väl-

tytään liikenteessä. (SAFA 1968) 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle liikennemuodolle tulisi muodostaa oma 

liikenneverkkonsa, jotka risteävät toistensa kanssa eri tasoissa. Tämä koskee auto-, mo-

po-, polkupyörä- ja jalankulkuliikennettä. Lisäksi jokaisen liikenneverkon tulisi koostua 

eriluokkaisista yhteyksistä, kuten autoliikenteen päätie, yhdystie, kokoojatie ja tonttika-

tu. Ohje sallii kuitenkin poikkeuksia kuten polkupyöräilyn ja mopoilun sallimisen vähä-

liikenteisellä jalkakäytävällä. (SAFA 1968) 

 

SCAFT-ohjeteos on vaikuttanut vahvasti liikenteen ja katujen suunnitteluun niin Ruot-

sissa kuin Suomessakin. Esimerkiksi Suomessa on hyvin tavallista, että ajoradan vieres-

sä kulkee yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie eli niin sanottu kevyen liikenteen väylä. 

Täysin tavatonta ei myöskään ole, että mopoilu on sallittu jalankulkijoiden ja pyöräili-

jöiden seassa. SCAFT-ohjeen peruja on myös katukuva, jossa pysäköintialueet on sijoi-

tettu kadun ja rakennusten väliin, eikä esimerkiksi rakennusten taakse.  

2.1.4.4 Aluerakentaminen 

Yhteiskunnassa tapahtui 1900-luvun puolivälissä rakennemuutos, jolloin sadattuhannet 

ihmiset muuttivat työpaikkojen perässä maalta kaupunkeihin. Tilanne johti 1960-luvulla 

laajaan asuntopulaan. Ruotsissa asuntopulan ratkaisemiseksi kehitettiin niin kutsuttu 

miljoonaohjelma (ruots. miljonprogrammet), jonka tavoitteena oli rakentaa miljoona 

asuntoa kymmenessä vuodessa. Noin kaksi kolmesta miljoonaohjelman asunnosta tuo-
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tettiin rakentamalla kerrostaloja. Elementtirakentamisen yleistyminen 1960-luvulla 

mahdollisti kerrostalojen massatuotannon, joten yli puolet kerrostaloasunnoista toteutet-

tiin betonilähiöinä, joissa talot muistuttivat toinen toistaan (kuva 6). Lähiöi-

den liikenneverkko suunniteltiin ja rakennettiin SCAFT-ohjeteoksen mukaisesti sijoitta-

en liikennemuodot eri tasoihin. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennettiin valtava 

määrä autotien ylikulkusiltoja tai alikulkutunneleita, mikä osaltaan lisäsi betonin määrää 

katukuvassa. Lähiöiden talot kuului sijoittaa kävelyetäisyydelle tärkeimmistä palveluis-

ta kuten kouluista ja päiväkodeista. Tavallisesti lähiöissä oli myös omat keskuksensa 

lähipalveluineen. Miljoonaohjelman tavoite toteutui, kun vuosien 1964-1975 aikana eri 

puolille Ruotsia rakennettiin 1 006 000 asuntoa. (Hall & Vidén 2005) 

 
Kuva 6. Tensta álle vuonna 1971. Tukholmassa sijaitseva Tenstan alue oli yksi miljoonaohjelman 
rakennuskohteista. (Petersens 1971) 
 

Ruotsin ensimmäisten lähiöiden ulkotilat jäivät karuiksi ja niissä oli vain vähän viher-

alueita. 1960-luvun loppuun mennessä myös ulkoalueiden viihtyisyyteen alettiin panos-

taa entistä enemmän. (Hall & Vidén 2005) Suomessa maalta muuttaneen väestön asun-

to- ja palvelutarpeeseen rakennettujen lähiöiden tavoitteena oli yhdistää kaupunkimai-

nen asuminen luonnonläheisyyteen. Alueiden suunnitteluvastuu oli rakennusyhtiöillä, 

jotka tekivät kunnan kanssa sopimuksen omistamansa maa-alueen kaavoituksesta ja 

kunnallistekniikan rakentamisesta. Lähiöiden sijoittuminen määräytyikin lähes täysin 

maanomistusolojen perusteella. Taloudellisen ja toimivan kaupunkirakenteen tavoittelu 

ei siis ollut lähtökohtana. Syntyi metsälähiöiksikin kutsuttuja asuinalueita kuten Helsin-

gin Pihlajamäki, Espoon Tapiola tai Vantaan Kaivoksela, joissa rakennukset ja kadut 

sijoitettiin maastoon luonnon ehdoilla. Toisaalta rakennusten keskinäinen sijoittuminen 

määrittyi elementtien siirtämiseen käytettyjen nosturien liikkumisradan mukaan. Myö-

hemmin lähiöidenkin suunnittelussa toteutettiin ruutukaavaa. (Laakso & Loikkanen 

2004, Vantaan kaupunki 2010) Ruotsalaisten lähiöiden tapaan myös suomalaisten lähi-
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öiden liikenneverkossa näkyy SCAFT-ohjeteoksen vaikutteet muun muassa liikenne-

muotojen erotteluna. 

2.1.5 Liikenteen kehitys vuosina 1970-2000 

Kun arabimaat leikkasivat öljyntuotantoaan vuonna 1973, syntyi maailmanlaajuinen 

kriisi. Energiantuotantoon käytettävän öljyn loppumisen pelko nosti voimakkaasti öljyn 

hintaa ja aiheutti laman. Kun polttoainetta säännösteltiin, huomattiin Saksan suur-

kaupungeissa ilmanlaadun parantuneen. Tämä ja muut ihmisen aiheuttamat ympäristö-

haitat keräsivät yhä enemmän huomiota. Yhteiskunnassa havahduttiin myös vapaiden 

nopeuksien ja liikennemäärän kasvun aiheuttamien liikenneonnettomuuksien lisäänty-

miseen. Sen myötä Suomessa aloitettiin vuonna 1973 kokeilu, joka johti tiekohtaisten 

nopeusrajoitusten vakiintumiseen vuonna 1978. (Ernvall 2008) 

 

Liikennesuunnittelussa 1980-lukua leimasi erityisesti henkilöautoilun ja joukkoliiken-

teen välinen kilpailuasetelma. Suunnittelun tavoitteena oli tasapainoinen liikennejärjes-

telmä, jossa tuli tarkastella tasapuolisesti kaikkia kulkumuotoja. Taajamissa alettiin rau-

hoittaa liikennettä asuinalueiden sisällä. (Ernvall 2008) Vuonna 1987 Suomessa otettiin 

käyttöön yleinen taajamanopeusrajoitus 50 km/h. Nykyään asuinalueilla yleistä 30 km/h 

nopeusrajoitusta kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 1983 Saksan Buxtehudessa. 

(Rheinische Post 2013) Sveitsissä 30 km/h aluerajoituksen käyttömahdollisuus kirjattiin 

lakiin vuonna 1989 ja ensimmäiset 30-alueet luotiin Zürichiin vuonna 1991. (Stadt Zü-

rich Polizeidepartement 2014) Taajamien rauhoittamiseen liittyivät myös moniin kau-

punkeihin suunnittelut kävelykadut ja hidaskadut. 

 

1990-luvulla liikennesuunnittelussa kehitettiin kaikkien kulkumuotojen sekä maankäy-

tön suunnittelun yhdistävää liikennejärjestelmäsuunnittelua. Uuden henkilöliikennelain 

myötä joukkoliikenteeseen tulivat mukaan kilpailutus ja kustannustehokkuus. Ympäris-

töasiat ja ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoivat vaikuttaa suunnitteluun. 

1990-luvulla liikennesuunnittelussa ymmärrettiin myös, että autoon perustuva liikenne-

järjestelmä vaatii ympäristön, talouden ja turvallisuuden kannalta paljon enemmän kuin 

sille on mahdollista antaa. Alettiin kehittää liikenteen hallinnan ja telematiikan keinoja. 

(Ernvall 2008) 
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2.2 Kaupunki- ja liikennesuunnittelun 2000-luvun periaatteita 

2.2.1 Kaupunkirakenteen vyöhykejaottelu 

Monikeskuksisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta on useissa tutkimuksissa 

analysoitu vyöhykejaottelulla. Tällöin kaupunkirakenne jaetaan jalankululle ja pyöräi-

lylle edullisiin alueisiin, joukkoliikenteen kannalta edullisiin alueisiin sekä autoliiken-

teen vyöhykkeisiin (kuva 7). Jaottelu perustuu toimintojen sijoittumiseen ja liikennejär-

jestelmän palvelutasoon. Jalankulkuvyöhykkeen käsite on usein yhdistetty historialli-

seen kaupunkikehitykseen, jossa tiivis ja toiminnoiltaan sekoittunut kaupunkikeskus on 

ollut kaupungin ytimenä. Sittemmin liikkumismahdollisuudet ovat kehittyneet ja kau-

punkiseudut laajentuneet, minkä myötä kaupunkirakenteeseen on syntynyt nauhamaisia 

joukkoliikennevyöhykkeitä. Yhdyskuntarakenne määrittelee pitkälti joukkoliikennepal-

veluiden tarjonnan mahdollisuudet. Kasvavilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen 

asema on usein keskustaan suuntautuvilla matkoilla hyvä, ja joukkoliikennekäytävien 

varrelle on muodostunut hyvän palvelutason alueita. Haja-asutusalueilla ja kaupunki-

seutujen reunamilla joukkoliikenteen tarjontaa ei tyypillisesti ole mahdollista järjestää 

yhtä korkeatasoisena kuin tiiviisti asutuilla alueilla. Keskuksista etäällä oleville heikon 

joukkoliikennetarjonnan alueille onkin muodostunut maankäytöltään eriytynyt auto-

vyöhyke. (Ristimäki ym. 2011, Kalenoja ym. 2008) 

 
Kuva 7. Yhdyskuntarakenteen vyöhykejako ja vyöhykkeiden yleistetyt kriteerit. (Ristimäki ym. 
2011) 
 

Vyöhykejaottelu mahdollistaa vyöhykekohtaisten alue- ja liikkumisprofiilien laatimisen. 

Alueprofiilin määrittämiseen käytettäviä muuttujia ovat muun muassa aluetehokkuus ja 

asukastiheys. Liikkumisprofiilin määrittämisen eräs muuttuja on vyöhykkeellä asuvan 
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väestön matkaluku pääkulkutavan mukaan. Taulukossa 1 on esitetty esimerkit keskustan 

jalankulkuvyöhykkeen, intensiivisen joukkoliikennevyöhykkeen ja autovyöhykkeen 

alue- ja liikkumisprofiileista. 

 
Taulukko 1. Esimerkki vyöhykejaon alue- ja liikkumisprofiileista. (tiedot: Ristimäki ym. 2011, 
Liikennevirasto 2012a) 

 
Alueellisten ja valtakunnallisten henkilöliikennetutkimusten aineistoja voidaan vyöhy-

kejaottelun ansiosta hyödyntää entistä paremmin liikenteen ja maankäytön suunnittelus-

sa sekä yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa. Vyöhykekohtaiset kulkutapatiedot antavat 

mahdollisuuden vertailla toimintojen sijoittumisvaihtoehtojen tai erilaisten liikennerat-

kaisujen matkatuotosvaikutuksia. Samalla jaottelu antaa mahdollisuuksia kaupunkiseu-

tukohtaisten rakennemallien liikenteellisten vaikutusten arviointiin. (Ristimäki ym. 

2011, Kalenoja ym. 2008) 

2.2.2 Saavutettavuustarkastelu 

Saavutettavuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuuksia liikkua tiettyyn kohteeseen. 

Yksilön näkökulmasta saavutettavuus tarkoittaa mahdollisuutta liikkua haluamaansa 

paikkaan, yritysten näkökulmasta saavutettavuus tarkoittaa asiakkaiden tai työntekijöi-

den mahdollisuutta päästä tähän kohteeseen. Saavutettavuudella on siis merkitystä myös 

työllisyyteen, sillä yksi työllistymisen perusedellytyksistä on, että ihminen pääsee kul-

kemaan asuinpaikastaan potentiaaliselle työpaikalleen (Laakso & Loikkanen 2004). 

 

Saavutettavuudessa tapahtuvien muutosten perusteella voidaan ennakoida tulevaisuu-

dessa kiinnostavien kauppapaikkojen sijainteja, sillä kaupalla on tapana hakeutua kul-

loinkin liikenteellisesti parhaiten saavutettaviin paikkoihin. Usein kaupan sijoittumiseen 

vaikuttaa erityisesti saavutettavuus henkilöautolla. Suunnittelussa tulisi kuitenkin arvi-

oida onko kaupan rakentaminen tiettyyn kohteeseen esimerkiksi yhdyskuntarakenteen 

eheyttämisen tai muiden yhdyskuntien kehittämistä koskevien tavoitteiden kannalta 

perusteltua. Yhdyskuntarakenteen kestävyyden kannalta on olennaista löytää sellaisia 

sijainteja, jotka ovat hyvin saavutettavissa henkilöauton lisäksi myös joukkoliikenteellä. 

Keskustan jalankulkuvyöhyke Intensiivinen joukkoliikennevyöhyke Autovyöhyke

Alueprofiili

Tiiviisti rakennettu, 1–2 kilometrin etäisyydelle 
kaupallisesta keskuksesta rajoittuva alue. 

Vyöhykettä ympäröi 1–5 kilometrin laajuinen 
keskustan reunavyöhyke. 

Joukkoliikenteen palvelutaso on korkea. 
Pääkaupunkiseudulla jl-vyöhykkeen bussiliikenteessä 

on enintään 5 min ja raideliikenteessä 10 min 
vuoroväli ruuhka-aikana, muilla kaupunkiseuduilla 
10–15 min vuoroväli ruuhka-aikaan. Kävelyetäisyys 
bussipysäkille on enintään 250 m ja raideliikenteen 

pysäkille enintään 400 m. 

 Taajama-alueita, jotka eivät 
täytä muiden vyöhykkeiden 
kriteerejä. Sijaitsevat usein 

kaupunkiseudun reunamilla, 
eikä niillä yleensä ole riittävää 
väestöpohjaa joukkoliikenteen 

järjestämiseksi.

Liikkumisprofiili
Pääkaupunkiseudun jk-vyöhykkeellä asuvilla 

kävelyn osuus matkoista on lähes 50 % ja 
joukkoliikenteen osuus on noin 30 %.

Pääkaupunkiseudun intensiivisellä jl-vyöhykkeellä 
asuvilla joukkoliikenteen osuus matkoista on noin 

kolmannes.

 Vyöhykkeellä asuvat tekevät 
55 % matkoistaan 
henkilöautolla.
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Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi monet raide- ja tieliikenteen solmukohtiin suunnitel-

lut pääkaupunkiseudun aluekeskukset. Esimerkiksi Hämeenlinnan keskustan laajenta-

minen kolmostien ylle tukee yhdyskuntarakenteen kestävyyttä. Saavutettavuuden muu-

tokset ovat kuitenkin vaikuttaneet myös viime aikoina tapahtuneiden kaupunkikeskusto-

jen aseman heikkenemiseen. Esimerkiksi Tampereen seudulla Tampereen keskusta oli 

henkilöautolla liikkuvalle ylivoimaisesti parhaiten saavutettavissa oleva kauppapaikka 

vuonna 1980. Vuonna 2000 se oli menettänyt asemansa uuden Kehätien varren marke-

teille. (Koistinen ym. 2009) 

 

Helsingin seudun liikenne (jatkossa HSL) on tehnyt HSL-kuntien alueella kestävien 

liikkumismuotojen saavutettavuustarkasteluja (jatkossa SAVU). SAVU:n tavoitteena on 

osoittaa sellaiset alueet, jotka ovat kestävien kulkumuotojen, eli jalankulun, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen, kannalta parhaita maankäytön kehittämiskohteita. Tarkasteluissa seu-

dullista saavutettavuutta kuvataan vyöhykkeiden avulla joukkoliikenteen, kävelyn ja 

pyöräilyn näkökulmasta. SAVU:ssa on muodostettu seitsemän saavutettavuusvyöhyket-

tä, joilla on liikkumistarpeiden ja liikkumisen näkökulmasta keskimäärin samankaltaiset 

olosuhteet (kuva 8). Vyöhykkeet kertovat tietyn pisteen saavutettavuuden verrattuna 

muihin, muttei minkään suhdeluvun mukaan. Pisteitä vertailemalla voidaan vastata ky-

symykseen ”ovatko seudulliset liikkumistarpeet tyydytettävissä tässä ruudussa kestävil-

lä kulkumuodoilla paremmin vai huonommin kuin toisissa ruuduissa”. Vyöhykkeet pe-

rustuvat joukkoliikenteen palvelutasoon ja asukasmääriin. (HSL 2014b) 

 

Vyöhykkeestä riippuen palvelut ja työpaikat on mahdollista saavuttaa tyypillisesti 

• I: kävellen, pyöräillen tai hyvin tiheällä vaihdottomalla joukkoliikenneyhteydel-

lä. Vyöhykkeen matkoista 3/4 tehdään kestävillä kulkumuodoilla 

• II: kävellen, pyöräillen tai tiheällä vaihdottomalla tai vaihdollisella joukkolii-

kenneyhteydellä. Vyöhykkeen matkoista 2/3 tehdään kestävillä kulkumuodoilla 

• III: melko tiheällä vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä tai autolla. Vyöhyk-

keen matkoista yli 1/2 tehdään kestävillä kulkumuodoilla 

• IV: autolla tai vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä. Vyöhykkeen matkoista 

1/2 tehdään kestävillä kulkumuodoilla.  

• V: autolla ja joillakin matkoilla joukkoliikenteellä. Vyöhykkeen matkoista vähän 

yli 1/3 tehdään kestävillä kulkumuodoilla. 
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• VI: pääosin autolla. Vyöhykkeen matkoista 1/4 tehdään kestävillä kulkumuo-

doilla. 

• VII: autolla. Vyöhykkeen matkoista alle 1/6 tehdään kestävillä kulkumuodoilla 

(HSL 2014b) 

 
Kuva 8: Vuoden 2012 joukko- ja kevytliikenteen SAVU-vyöhykekartta ja vyöhykkeiden tunnuslu-
vut. Karttaan on merkitty sinisellä suurpiirteisesti Vantaan rajat. (muokattu HSL 2014b) 
 
Pienten ja kustannustehokkaiden hankkeiden vaikutukset riippuvat siitä, minkälaisella 

vyöhykkeellä niitä toteutetaan. Esimerkiksi jalankulku- tai pyöräilyolosuhteita paranta-

vasta pienestä toimenpiteestä saadaan paras hyöty I-vyöhykkeellä, jolla asuu paljon ih-

misiä ja jolla liikutaan eniten jalan tai pyörällä. Parannustoimenpiteitä tulisikin kohdis-

taa ennen kaikkea sinne, missä on eniten liikkujia. Tämä tosin asettaa esimerkiksi pien-

taloalueita samaan tapaan heikompaan asemaan kuin joukkoliikenteen järjestämisessä. 

2.2.3 Matkaketjuajattelu 

Liikenteen suunnittelun yhtenä perusyksikkönä on käytetty matkaa, mikä tarkoittaa siir-

tymistä paikasta toiseen. Yhdellä matkalla on yksi tarkoitus, mutta matka voi sisältää 

useita vaihtoja kulkuvälineestä toiseen ja koostua useasta osamatkasta. Matkat voidaan 

jakaa osamatkoihin esimerkiksi silloin, kun kulkutapa vaihtuu tai kun matkan aikana 

poiketaan ohimennen jossain. Kun suunnitellaan siirtymistä kahden pisteen välillä, mat-

ka toimii suunnittelun perusyksikkönä hyvin. Se ei kuitenkaan ole kovin todenmukainen 

kuvaus ihmisen liikkumisesta. (Rundell 2013) 

 

Liikkumista onkin alettu tarkastella myös matkaketjujen kautta, niin sanottuina ovelta 

ovelle ketjuina. Matkaketju on vähintään kahdesta matkasta koostuva ketju, joka alkaa 

ja päättyy samassa paikassa. Matkan ja matkaketjun ero on siinä, että yksi matka päät-

tyy, kun saavutaan matkan tarkoituksena olevaan kohteeseen. Matkaketju taas päättyy 

vasta, kun saavutaan takaisin lähtöpisteeseen (kuva 9). Yleensä matkaketju alkaa ja 

päättyy kotona. (Rundell 2013) 
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Kuva 9. Esimerkki kuvaa matkan ja matkaketjun välistä eroa. Liikkuja on tehnyt kaksi matkaket-
jua, joista ensimmäinen sisälsi neljä matkaa ja toinen kaksi matkaa. (Rundell 2013) 
 

Matkojen ketjuttaminen on kasvava ilmiö ihmisten liikkumis- ja aktiviteettikäyttäytymi-

sessä. Ihmiset etsivät yhä enemmän tapoja matka-ajan osuuden minimointiin aktivitee-

teissaan. Tällöin he ottavat huomioon aikabudjetista kilpailevat muut toiminnot ja mat-

kustusajan arvon. Ajansäästö on siis merkittävä syy matkojen ketjuttamiseen. (Rundell 

2013) 

2.2.4 Liikennejärjestelmän neliporrasperiaate 

Liikennejärjestelmä- ja väyläsuunnitteluun on perinteisen uusinvestointeja korostavan 

suunnittelumallin tilalle luotu niin kutsuttu liikenteen neliporrasperiaate (kuva 10). Tä-

män 2000-luvun alkupuolella kehitetyn periaatteen mukaan liikenteen ongelmanratkai-

sua haetaan ensiksi kevyemmistä toimenpiteistä. Periaatteen mukaan ensin selvitetään 

mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen kysyntään, jolloin toimenpiteillä vaikutettaisiin 

maankäyttöön, liikennetarpeeseen ja kulkumuodon valintaan. Suunnittelutyössä haetaan 

siis vastauksia kysymyksiin: miksi ihminen liikkuu ja tekee matkoja sekä mitkä tekijät 

selittävät matkojen syntymisen ja kulkutavan valinnan? Käytännössä pyritään ymmär-

tämään liikkumistarpeita ja syitä liikkumisen taustalla. Neliporrasperiaatteen toisella 

portaalla tarkastellaan mahdollisuuksia liikenneverkon käytön tehostamiseen ja liiken-

nepalvelujen kehittämiseen. Kolmannella portaalla selvitetään pienten parantamistoi-

menpiteiden toimivuutta. Jos mikään edellisistä ei tarkastelujen perusteella riittäisi var-

mistamaan haluttua palvelutasoa, siirrytään neljännelle portaalle, jossa selvitetään yhden 

tai useamman uuden väylän rakentamismahdollisuuksia. Suunnittelua ohjaa siis tarve, ei 

tavoitetila. (Kivari ym. 2006, Ristikartano ym. 2010) 
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Kuva 10. Liikennejärjestelmän neliporrasperiaate ja sen keinovalikoima. (muokattu: Liikenne- ja 
viestintäministeriö 2009, Ristikartano ym. 2010) 

2.2.5 TRAST 

Ruotsin liikennevirasto, kunnat ja maakäräjäkunnat julkaisivat vuonna 2005 käsikirjan 

Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Sen on tarkoitus ohjata suunnittelijoiden ja päättä-

jien työtä liikennekysymyksissä. Käsikirja pohjautuu mielikuvaan liikennejärjestelmän 

palvelemasta houkuttelevasta kaupungista. Houkutteleva kaupunki on sosiaalisesti, ta-

loudellisesti ja ekologisesti kestävä, ja se tarjoaa ihmisille viihtyisän ja turvallisen ym-

päristön asumiseen, elämiseen ja työntekoon. Yksi houkuttelevan kaupungin perusedel-

lytyksistä on tasapainoinen liikennejärjestelmä, joka täyttää yhdyskunnan liikkumis- ja 

kuljetustarpeet kestävän kehityksen periaatteella. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-

teen edellytyksiä pyritään parantamaan autoliikenteen tarpeita unohtamatta. Autoliiken-

nettä voidaan kuitenkin hallita erilaisten rajoitusten ja hinnoittelun keinoin. Käsikirjan 

mukaan liikennejärjestelmässä tulee hyödyntää kaikkien kulkumuotojen positiiviset 

vaikutukset. (Sveriges Kommuner och Landsting 2007) 

2.3 Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus 

2.3.1 Maankäytön vaikutus liikenteeseen 

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa huomattavasti yksilön päivittäiseen liikkumistarpeeseen 

ja mahdollisuuksiin käyttää eri kulkutapoja päivittäisillä matkoilla. Yksi tärkeimmistä 

liikkumistarpeisiin, -mahdollisuuksiin ja -valintoihin vaikuttavista tekijöistä on asumis-

rakenteen sijainti suhteessa palveluihin. Keskitetyt laadukkaat lähipalvelut lisäävät ja-

lankulkua ja pyöräilyä, minkä lisäksi asuinalueen lähellä sijaitsevat työpaikat vähentävät 

merkittävästi henkilöauton tarvetta. (Ristimäki ym. 2011, Verne 2014) 

 

Liikkumistottumuksissa ja -mahdollisuuksissa on suuria alueellisia eroja, joista osa se-

littyy yhdyskuntarakenteella, joka mahdollistaa kestävien liikkumismuotojen suosimi-
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sen päivittäisissä liikkumisvalinnoissa. Toisaalta autoistumisen lisääntyminen ja yhä 

laajenevat työssäkäyntialueet ovat kasvattaneet henkilöautolla liikkumisen suosiota suu-

rilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen tuloksena 

syntyy pahimmillaan suunnittelematonta taajama-aluetta ilman palveluita ja infrastruk-

tuuriverkostoja. Hajautuminen lisää matkapituuksia ja liikennesuoritetta sekä heikentää 

mahdollisuuksia toteuttaa uusia alueita ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen mukaisiksi. 

Huolellisella maankäytön ja liikenteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa ihmisten liik-

kumiskäyttäytymiseen (kuva 11). Sijoittamalla jokapäiväiset toiminnot asuinalueen lä-

helle lisätään asukkaiden mahdollisuutta tehdä todellinen valinta kulkumuodon suhteen. 

Kestävän yhdyskuntarakenteen kannalta on tärkeää sijoittaa useimmat kohteet siten, että 

ne ovat hyvin saavutettavissa jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. (Ristimäki ym. 2011, 

Verne 2014) 

 
Kuva 11. Yksilön liikkumisvalinta riippuu käytettävissä olevista mahdollisuuksista. Kuvassa on 
esitetty, kuinka lähikauppaan kulkeva vantaalainen joutuu kulkemaan kilometrin enemmän kuin 
naapurissaan asuva espoolainen. Sinisellä nuolella on merkitty kaavassa olevat, mutta toistaiseksi 
toteuttamatta jääneet jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. (muokattu: Vantaan kaupunki 2011b) 

2.3.2 Liikenteen vaikutus maankäyttöön 

Kun liikenteen tarjontaa lisätään rakentamalla lisäkaistoja, uusia väyliä tai pysäköinti-

alueita, viedään liikenteen – yleensä autoliikenteen – edun nimissä tilaa kaikilta muilta 

mahdollisilta toiminnoilta, joita kyseiselle maa-alueelle voisi sijoittaa (kuva 12). Tällöin 

rakentamistila vähenee esimerkiksi kaupunkikuvalle ja viihtyisyydelle tärkeiltä puistoil-

ta ja lähivirkistysalueilta. Kun liikenne vie tarpeeksi tilaa muulta maankäytöltä, myös 

liikennettä synnyttävät tekijät vähenevät. Tällöin siis mahdolliset matkan alku- ja lop-

pupisteet hupenevat, mikä muuttaa alueen liikenteen luonteeltaan läpikulkuliikenteeksi. 
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Kuva 12. Liikenne ja muu maankäyttö kilpailevat samasta tilasta. Tuusulanväylän ja Kehä III:n 
eritasoliittymä Vantaalla. (alkup: Litman 2014, Vantaan kaupunki 2011c) 
 
Vaikka liikenne viekin tilaa muulta maankäytöltä, se myös avaa uusia mahdollisuuksia 

rakentamiselle. Esimerkiksi junaradan tai muun uuden liikenneyhteyden rakentaminen 

nostaa sen varrella olevan maan rakentamispotentiaalia huomattavasti. Kaupunkiraken-

teella onkin yleensä tapana kasvaa liikenneväylien varrelle (kuva 13). 

   
Kuva 13. Kaupunkirakenteella on tapana kasvaa suurien liikenneväylien varrelle. Esimerkiksi 
Oulun keskustaajama on levinnyt nauhamaisesti liikenneväyliä myötäillen. (Tielaitos 1993, SYKE 
2013) 

2.4 Maankäytön ja liikenteen suunnittelujärjestelmä Suomessa 

2.4.1 Valtion tasolla päätettävät 

2.4.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja muu lainsäädäntö 

Koska Suomi kuuluu Euroopan Unioniin, sen tulee sisällyttää omiin lakeihinsa mahdol-

liset EU:n laatimat direktiivit eli lainsäädäntöohjeet. Alueiden suunnittelua, rakentamis-

ta ja käyttöä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain tavoitteena on luoda edellytykset 

hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kult-

tuurisesti kestävää kehitystä. Lain tavoitteena on myös turvata suunnittelun laatu ja jo-

kaisen osallistumismahdollisuus. Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää 

muun muassa yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta, yhdyskuntien 

toimivuutta, luonnonarvojen säilymistä ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä sekä liiken-

teen tarkoituksenmukaista järjestämistä ja erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liiken-

teen toimintaedellytyksiä. (Finlex 2014a).  
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Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi liikenteen suunnitteluun vaikuttaa suoraan tai välil-

lisesti myös useat muut lait ja asetukset. Näitä ovat muun muassa tieliikennelaki ja -

asetus sekä joukkoliikenne-, maantie-, maastoliikenne- ja ympäristönsuojelulainsäädän-

tö. Suomessa maankäytön suunnittelujärjestelmä toimii lain ohjaamana tarkentuvan 

suunnittelun periaatteella, jossa yleispiirteiset tavoitteet ja kaavat ohjaavat yksityiskoh-

taisempien kaavojen suunnittelua. 

2.4.1.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päättää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, joiden tehtävänä on  

varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen kaavoituksessa 

sekä toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä 

alueidenkäytön kysymyksissä. Tehtävänä on myös edistää kansainvälisten sopimusten 

täytäntöönpanoa Suomessa. Alueidenkäyttötavoitteet auttavat saavuttamaan maankäyt-

tö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hy-

vä elinympäristö ja kestävä kehitys. (Ympäristöministeriö 2013a). 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: toimiva 

aluerakenne; eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu; kulttuuri- ja luon-

nonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat; toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto; 

Helsingin seudun erityiskysymykset; luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset alueko-

konaisuudet. Tavoitteet päätetään sanallisessa muodossa. Esimerkiksi Helsingin seudun 

erityiskysymysten kohdalta yleistavoitteena on päätetty seuraavaa: ”Helsingin seudulla 

edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yh-

dyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksi-

na.” Erityistavoitteena on päätetty, että ”seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko 

seudun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että se hillitsee ilmastonmuu-

tosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämis-

tä.” (Ympäristöministeriö 2013a, 2008) 

2.4.1.3 Maakuntakaava 

Sanallisessa muodossa päätetyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet merkitään lo-

pulta suunnitelmina maakuntakaavoihin. Maakuntakaava on maakuntaliiton laatima ja 

ympäristöministeriön vahvistama yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maa-

kunnassa tai sen osa-alueella. Kaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntaraken-



26 
 

teen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita 

(kuva 14). Kaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset 

alueiden käytön kysymykset. Kaava ohjaa kuntien yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja 

viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. (Ympäristöministeriö 

2013b). Maakuntakaavassa tieliikenteen verkko esitetään yleensä maantietarkkuudella, 

jolloin pienin esitettävä tieluokka on yhdystie. 

 
Kuva 14. Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Myyrmäki on Uudenmaan 
maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluetta (punainen neliö keskellä). Kuvassa näkyvät valkoi-
sella merkitys poikittaiset liikenneyhteydet ovat kehätiet III, II ja I. (Uudenmaanliitto 2014) 

2.4.2 Kuntatasolla päätettävät 

2.4.2.1 Yleiskaava  

Maakuntakaavan määräykset vaikuttavat kuntien alueilleen laatimiin yleiskaavoihin ja 

osayleiskaavoihin. Yleiskaava on kunnan laatima ja kunnanvaltuuston hyväksymä 

yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tehtävänä on yhdyskunnan eri toiminto-

jen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen 

yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella 

ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja ohjataan alueen asemakaavojen laatimis-

ta. Yleiskaava on kaavamuotona joustava, sillä se voi olla luonteeltaan hyvinkin strate-

ginen ja yleispiirteinen lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa. Toisaalta yleiskaava 

voidaan laatia tarkaksi ja suoraan rakentamista ohjaavaksi (kuva 15). (Ympäristöminis-

teriö 2013c) Liikenteen osalta kaavassa esitetään tavallisesti pääväylien, pää- ja kokoo-

jakatujen sekä raiteiden linjaukset ja niiden vaatima tila. Yleiskaavassa ei yleensä esitetä 

kokoojakatuja pienempiä liikenneyhteyksiä.  
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Kuva 15. Yleiskaava on maakuntakaavaa yksityiskohtaisempi, mutta silti varsin yleispiirteinen 
maankäytön suunnitelma. Vantaan vuoden 2007 yleiskaavassa Myyrmäessä on keskustatoiminto-
jen alueita (C) ja tehokkaita asuntoalueita (A1). (Vantaan kaupunki 2014a) 

2.4.2.2 Asemakaava 

Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Kunnan laatimassa ja hyväksymässä 

asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, 

mihin ja millä tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaava on laadittava siten, 

että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, pal-

velujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Asemakaava voi koskea 

kaiken kokoisia alueita yhdestä tontista kokonaisiin asuntoalueisiin virkistysalueineen 

(kuva 16). Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. 

(Ympäristöministeriö 2013d) Liikennealueiden osalta asemakaavaan merkitään tavalli-

sesti niiden vaatima tila sekä käyttötarkoitus, jos kyseessä on muu kuin katualue. Ase-

makaavassa esitetään kaikki yleiselle liikenteelle varatut yhteydet. Tonttien sisäisiä yh-

teyksiä tai puistokäytäviä ei välttämättä esitetä.  

    
Kuva 16. Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma. Myyrmäen eteläiseen osaan 
on asemakaavassa merkitty keskustatoimintojen korttelialue (C) ja liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue (K) sekä useita asuinrakennusten ja -kerrostalojen korttelialueita (A ja AK). Kaavaan 
merkitään kaduista erillään olevat jalankulun ja polkupyöräilyn yhteydet (pp), myös jos niillä on 
sallittu huolto- tai tontille ajo (pp/h, pp/t). (Vantaan kaupunki 2014b) 
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2.4.2.3 Rakennusjärjestys 

Maankäyttö ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla kunnanvaltuuston hy-

väksymä rakennusjärjestys. Sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla ja ne 

voivat koskea esimerkiksi rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa, sijoittumista ja sopeu-

tumista ympäristöön. (Finlex 2014a). Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä myös 

tonttien liikennejärjestelyistä, kuten polkupyörien säilytystilan järjestämisestä. 

2.4.3 Kaavoitusprosessi 

Kaavan laatiminen tai muuttaminen käynnistyy kaupungin aloitteesta tai maanomistajan 

hakemuksesta ja se aloitetaan tekemällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). 

Siinä kerrotaan muun muassa 

• mihin kaavoitetaan, miksi kaavoitukseen on ryhdytty ja kuka kaavaa valmistelee 

• miten kaavoitus vaikuttaa ja miten sitä arvioidaan  

• miten ja milloin kaavan tekemiseen voi osallistua  

• miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan ja mistä saa lisätietoa. (Vantaan kaupun-

ki 2014c) 

OAS:n tarkoituksena on saada kuntalaiset ja muut osalliset mukaan kaavoitustyöhön 

heti prosessin alussa. Suunnitelman pohjalta kuntalaiset ja muut osalliset voivat arvioida 

kaavahankkeen vaikutuksia ja kertoa mielipiteensä kaavan valmistelijalle. (Vantaan 

kaupunki 2014c) 

Erilaisten neuvotteluiden ja tarpeellisten selvitysten (esim. liikenne-, melu- ja tärinäsel-

vitys) jälkeen laaditaan kaavaehdotus (merkittävästä kaavasta ensin luonnos) OAS:n 

pohjalta. Ehdotuksessa ja muussa kaava-aineistossa kuvataan suunnittelualueen eri 

osien käyttötarkoitukset ja muun muassa rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Kaava-

kartta ja -määräykset sekä siihen liittyvä selostus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päi-

vän ajaksi, minä aikana esimerkiksi kuntalainen voi jättää kaavasta kirjallisen muistu-

tuksen. Tarvittaessa kaavaehdotuksesta pyydetään monien viranomaisten lausunnot. 

Muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavaehdotusta voidaan tarkistaa. (Vantaan 

kaupunki 2014c) 

Kaavan valmistelija laatii mahdollisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastineet ja muut-

taa ehdotusta tarpeen mukaan. Tämän jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee 

kaavaehdotuksen uudestaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan 



29 
 

uudelleen julkisesti nähtäville. Jos muistutuksia ei jätetä eikä lausunnoissa ole huomau-

tuksia, etenee kaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn. Merkittävät kaavat menevät kau-

punginhallituksen hyväksymisen jälkeen valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymispää-

töksestä voivat kuntalaiset ja osalliset halutessaan valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa. Kaava tulee voimaan kun hyväk-

symistä koskevasta päätöksestä on kuulutettu esimerkiksi sanomalehdessä. (Vantaan 

kaupunki 2014c) 

Muistutuksilla, lausunnoilla ja ennen kaikkea valituksilla on vaikutusta kaavamuutoksen 

aikatauluun. Valituskierteeseen joutuessaan kaavan valmistuminen voi kestää vuosia, 

jolloin esimerkiksi kunnanvaltuuston kokoonpano voi ehtiä muuttumaan. Keskimäärin 

kaavan valmistuminen kestää kuitenkin noin vuoden. (Seppälä 2013) 

 

Vasta kun kaava on lainvoimainen, voidaan kaavan muuttamiseen johtaneet toimenpide-

tarpeet toteuttaa. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi moottoriliikenteelle sallitun 

kadun muuttaminen kävelykaduksi.  
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3 Maankäytön ja liikenteen haasteita ja kehityssuuntia 

3.1 Haasteita 

3.1.1 Kaupunkirakenne 

Kaupunkisuunnittelu on edennyt aina ajankohtaisten ihanteiden tai tavoitteiden ehdoilla. 

Suunnittelussa on tavoiteltu vuorollaan muun muassa viihtyisyyttä, nopeutta, tehokkuut-

ta, toiminnallisuutta ja turvallisuutta, minkä seurauksena kaupungissa voi olla suuriakin 

alueellisia eroja esimerkiksi liikenneratkaisujen suhteen. Toisaalta yhden kaupungin-

osan sisälläkin voi näkyä viitteitä monesta eri suunnitteluihanteesta ja aikakaudesta, kun 

samaa aluetta on rakennettu ja muokattu eri vuosikymmeninä. 

 

Autoistuminen, sen tuomat mahdollisuudet ja 1960–1980 -lukujen aluerakentaminen 

ovat johtaneet epätehokkaaseen maankäyttöön. Alueita on rakennettu toisistaan erilleen 

ja niissä rakennukset on sijoitettu väljästi pysäköintikenttien ja viheralueiden reunoille. 

Yleensä suuren kaupungin keskusta sijaitsee siellä, missä on korkeimmat rakennukset, 

mutta kerrostalolähiön keskusta on usein alueen matalimman rakennuksen luona. Lähi-

öiden kaupalliset palvelut on keskitetty mataliin ostoskeskuksiin tai muihin liikeraken-

nuksiin. Matalia liikerakennuksia saattaa ympäröidä matalat kerrostalot ja joskus kes-

kustan välittömässä läheisyydessä voi sijaita jopa pientaloalue (kuva 17). Lähiöihin siis 

kaivattaisiin perinteistä tiivistä kaupunkirakennetta lisäävää uudisrakentamista.  

 
Kuva 17. Vantaan Martinlaakson keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsee pientaloalue. Ku-
van kohteesta on vain 250 m matka Martinlaakson asemalle. (Google 2009) 
 
Pientaloalueeseen verrattuna kerrostalolähiön asukastiheys on korkea, minkä takia lähi-

öön on kannattavaa luoda kohtuullisen hyvät joukkoliikenneyhteydet. Koska kerrostalo-

alueilla on paljon asukkaita, on niillä myös paljon potentiaalisia joukkoliikenteen käyt-

täjiä. Linja-autojen vuorovälit voivat kerrostaloalueella olla tiheät, sillä jokaiselle vuo-

rolle todennäköisesti riittää asiakkaita. Samasta syystä kerrostaloalueella voi myös kul-
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kea useampia linjoja. Vastaavasti pientaloalueilla saati haja-asutusalueilla vuorovälit 

voivat olla pitkiä ja linjatarjonta vähäinen, sillä useampaan vuoroon tai linjaan ei vält-

tämättä riitä asiakkaita. Äärimmillään kaupunkirakenteen hajautuminen siis tuottaa alu-

eita, joista on pitkät välimatkat palveluihin, mutta näille välimatkoille ei ole kannattavaa 

tarjota joukkoliikenneyhteyksiä. Tästä syystä joillain alueilla on lähes pakko käyttää 

omaa autoa päivittäiseen liikkumiseen. Syntyy siis eräänlainen lukkotilanne, jossa jouk-

koliikenteellä ei pysty kulkemaan sujuvasti, eikä sitä myöskään kannata järjestää suju-

vaksi. 

3.1.2 Ruuhkat 

Suuret liikennemäärät aiheuttavat yleensä arkisin kaupunkiseuduilla aamu- ja iltapäivä-

ruuhkia, minkä lisäksi yleisten juhlapyhien aikaan maanteille syntyy meno- ja paluu-

ruuhkia. Tie tai katu ruuhkautuu, kun sillä kulkeva liikennevirta ei pääse liikkumaan 

vapaata nopeutta, eli sellaista nopeutta, joka nopeusrajoituksen ja kadun leveyden sekä 

geometrian huomioon ottaen olisi mahdollista. Yksinkertaisesti sanottuna ruuhkautu-

neella tieosuudella on enemmän ajoneuvoja kuin sille mahtuisi, minkä takia ajoneuvo-

jen nopeudet laskevat tai ajoneuvot jopa pysähtelevät. 

 

Ajallisen haitan lisäksi ruuhkat aiheuttavat autoilijoille lisäkustannuksia polttoaineen 

turhan kulumisen myötä. Ruuhkat eivät ole haitaksi vain autoilijoille, vaan ruuhkilla on 

myös välillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi tavarakuljetusten matka-ajat pitkittyvät ruuh-

kien takia, mikä lisää kuljetusten hintoja, mikä taas nostaa kuljetettavien tuotteiden ku-

luttajahintoja. Ruuhkat ja ylipäätään suuret liikennemäärät ovat eri tavoin haitaksi myös 

liikenneympäristölle. Kasvihuonekaasujen lisäksi autoliikenne tuottaa epäpuhtauksia 

hengitysilmaan, mikä vain korostuu ruuhkissa. 

3.1.3 Päästöt ja melu 

Hiilidioksidi (CO2) on ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista merkittävin, ja 

myös merkittävämpi kuin muut kasvihuonekaasut yhteensä. Tästä syystä ilmastonmuu-

tosta on käytännössä mahdollista hillitä ainoastaan hiilidioksidipäästöjä vähentämällä. 

Koska päästöt väistämättä lisääntyvät kehittyvissä maissa, pitää teollisuusmaiden tehdä 

paljon suurempia leikkauksia. Mikään yksittäinen keino ei riitä ratkaisemaan ilmaston-

muutosta, vaan mahdollisuuksien mukaan tulisi puuttua kaikkiin päästöjen syntyyn vai-

kuttaviin tekijöihin. (Nevanlinna 2008) 
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Kuten tiedetään, myös liikenne aiheuttaa erilaisia päästöjä, joilla on haitallisia vaikutuk-

sia ilmakehään ja ilmastoon. Liikenne tuottaa yli puolet kaikista Suomen alueella synty-

vistä direktiiveillä säännellyiden yhdisteiden päästöistä. Suomessa hiilidioksidin pääs-

töistä viidesosa tulee liikenteestä, josta tieliikenteen osuus on noin 75 %. Henkilöauto-

jen osuus tieliikenteen CO2-päästöistä on noin 59 %. Henkilöautoliikenteen osuus kai-

kesta liikenteen CO2-päästöistä on siis noin 44 %, mikä tarkoittaa noin 6,9 miljoonaa 

CO2-tonnia vuodessa. (Mäkelä & Auvinen 2013) Ilmansaasteiden lisäksi liikenne ai-

heuttaa myös melua, joka tarpeeksi suurina määrinä voi haitata yleistä viihtyvyyttä ja 

jopa vahingoittaa yksilön terveyttä. Suomessa valtioneuvosto onkin päättänyt melun 

ohjearvoista. Niiden mukaan esimerkiksi asuinalueilla ja taajamien virkistysalueilla 

melutaso ei saa ulkona ylittää melun päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa 

(klo 22-7) 50 dB. Asuintalojen sisätiloissa ulkoa kantautuva melutaso ei ohjeen mukaan 

saisi ylittää päiväohjearvoa 35 dB ja yöohjearvoa 30 dB. (Finlex 2014b) 

3.1.4 Turvallisuus ja esteettömyys 

Autoliikenteen määrät ja ajonopeudet vaikuttavat liikenteen turvallisuuteen. Liikenne-

turvallisuuden parantamiseksi on vuosien varrella tehty runsaasti erilaisia toimenpiteitä. 

On asetettu ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia, turvavyöpakko, Suomessa talviren-

gaspakko, promillerajat sekä yleiset nopeusrajoitukset taajamiin ja niiden ulkopuolelle. 

Liikenneinfrastruktuuria on parannettu suojatein, liikennevaloin ja nopeusrajoitusaluein. 

Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta tieliikenteen kuolemien määrä on Suomessa laskenut 

1970-luvun alun yli 1000 vuosittaisesta liikennekuolemasta nykyiseen alle 300:een vuo-

sittaiseen kuolemaan. Taajamissa tapahtuneiden liikennekuolemien määrä on samassa 

ajassa tippunut lähes 400 vuosittaisesta tapauksesta alle 80 tapaukseen. Liikenneturval-

lisuudessa on kuitenkin vielä parantamisen varaa, sillä jokainen liikenteessä tapahtunut 

kuolemantapaus on turha. Keskimäärin Suomen tieliikenteessä kuolee ihminen useam-

min kuin joka toinen päivä ja päivittäin keskimäärin 19 ihmistä loukkaantuu. Samaan 

aikaan lento-, juna- ja laivaliikenteessä tapahtuvat kuolemat ovat erittäin harvinaisia. 

(Tilastokeskus 2014) 

 

Suomessa on viimeisen kolmen vuoden aikana kuollut vuosittain keskimäärin 34 ja 

loukkaantunut 540 jalankulkijaa. Jalankulkijoiden osuus kaikista tieliikenteessä meneh-

tyneistä on ollut 13 % ja loukkaantuneista 7 %. Lähes kaksi kolmesta kuolemantapauk-

sesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta tapahtui taajamissa. Jalankulkijan 
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kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 38 % tapahtui suojatiellä ja loukkaantumiseen 

johtaneista onnettomuuksista puolet tapahtui suojatiellä. (Liikenneturva 2014) 

 

Tieliikenteen ympäristö ei siis ole vielä tarpeeksi turvallinen, vaikka sen tulisi olla tur-

vallinen ja esteetön kaikille liikkujille kulkutavasta, aluetuntemuksesta ja havainnointi- 

tai liikuntakyvystä riippumatta. Jalankulkuympäristön turvallisuus ei ole pelkästään 

liikenneturvallisuutta, vaan esteetön ja turvallinen jalankulkuympäristö mahdollistaa 

esimerkiksi ikääntyneen ihmisen itsenäisen asumisen ja toimimisen luoden myös sosiaa-

lista turvallisuutta. Väestön ikääntyessä esteettömyyden merkitys kasvaa entisestään. 

Liikennejärjestelmä tulisikin toteuttaa siten, että myös lapset, vanhukset ja eri tavoin 

liikkumisrajoitteiset henkilöt suoriutuisivat turvallisesti päivittäisistä liikkumistarpeis-

taan. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003) 

3.1.5 Pysäköinti 

Jokainen automatka alkaa ja päättyy pysäköintiin, joten auton säilyttämiseen tarvitaan 

pysäköintipaikat matkan molempiin päihin. Pysäköinnin järjestämisen yksi ristiriita on 

siinä, pitäisikö keskusta-alueiden pysäköintikapasiteettia lisätä vai vähentää. Pysäköin-

timahdollisuuksia parantamalla alueen houkuttelevuutta saadaan lisättyä autoilijan nä-

kökulmasta. Autoliikenteen määrän lisääntyminen kuitenkin vähentää alueen viihtyi-

syyttä ja houkuttelevuutta jalankulkijan kannalta. Yleisesti autoilijoita pidetään tuotta-

vina asiakkaina, sillä he kykenevät kuljettamaan suhteellisen paljon tavaraa ja sitä myö-

ten tekemään suuria kertaostoksia. Pienempiä kertaostoksia tekevät jalankulkijat käyvät 

kuitenkin ostoksilla useammin kuin autoilijat, ja voivat pitkällä aikavälillä tehdä jopa 

autoilijoita enemmän ostoksia. 

 

Pysäköintipaikkojen rajoittamisella tai hintojen nostolla voi olla autoliikennettä vähen-

tävä vaikutus, mikä siis lisää alueen jalankulkijaystävällisyyttä. Tällöin kuitenkin autoil-

la kulkevat asiakkaat saattavat hakeutua autoiluystävällisempiin kohteisiin, kuten suur-

ten väylien varsilla sijaitseviin kauppakeskuksiin. Toisaalta pysäköintipaikkojen vähyys 

voi johtaa keskustassa paikanetsintäliikenteen lisääntymiseen, jolloin katujen liikenne-

määrät eivät vähene halutulla tavalla. Joka tapauksessa aikarajoituksilla ja maksullisella 

pysäköinnillä saadaan aikaiseksi kiertoa, jolloin yksittäiset ajoneuvot eivät ole liian pit-

kää aikaa pysäköitynä samassa paikassa. Pysäköintipaikkojen riittävyys voidaan siis 

taata pitämällä ajoneuvot liikkeellä. 
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Toinen pysäköintiä koskeva ongelma on pysäköinnin järjestäminen. Vanhoilla kaupun-

kialueilla, jotka on rakennettu ennen autoistumista tai jopa ennen auton keksimistä, on 

pysäköintitilaa vain hyvin rajatusti. Koska autot eivät mahdu tiiviissä kaupunkiympäris-

tössä kiinteistöjen pihoille, ovat kaupungit järjestäneet asukas- tai yrityspysäköintilupia, 

joka oikeuttaa vallitsevaa pysäköintirajoitusta pidempiaikaiseen pysäköintiin kadulla. 

Myöhemmin rakennetuilla alueilla asukaspysäköinti on sijoitettu kiinteistön alueelle, ja 

kunnan pysäköintinormi on ohjannut autopaikkojen määrää. Normi kuitenkin rajoittaa 

rakennettavan maan käyttöä, joten esimerkiksi kerrostalotontilla pysäköinti vie usein 

suuren osan tontin pinta-alasta, mikä taas on pois muulta rakentamiselta. Pysäköinnin 

voisi sijoittaa maan alle tai autotaloon, mutta se on huomattavasti kalliimpaa kuin maan-

tasoon rakentaminen. Pysäköintilaitoksessa yhden autopaikan hinta voi olla kymmen-

kertainen suhteessa maantasossa olevaan autopaikkaan, eikä asuntojen tai muiden tilo-

jen myynti kaikissa tapauksissa riittäisi kattamaan laitospaikkojen kustannuksia. Pysä-

köinnin järjestäminen on siis tasapainoilua tilankäytön, tarpeen ja kustannusten välillä. 

3.2 Kehityssuuntia 

3.2.1 Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen 

Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita on ryhdytty edistämään ympäri maailmaa, myös 

Suomessa. Yli 60 eurooppalaista kaupunkia ja kaupunkiseutua on allekirjoittanut Char-

ter of Brussels –sopimuksen, jonka tavoitteena on pyöräilyn edistäminen. Sopimuksen 

allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat tavoittelemaan muun muassa yli 15 % pyöräilyn 

kulkutapaosuutta, edistämään koulu- ja työmatkapyöräilyä sekä puolittamaan pyöräili-

jöiden kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavien onnettomuuksien määrän. 

Suomalaisista kaupungeista sopimuksen ovat allekirjoittaneet Helsinki, Vantaa ja Es-

poo. (ECF 2014) 

 

Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantamiseen on ryhdytty myös valtionhallinnos-

sa. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2011 kävelyn ja pyöräilyn valtakun-

nallisen strategian ja Liikennevirasto vuonna 2012 toimenpidesuunnitelman strategian 

toteuttamiseksi. Niiden tähtäimenä on, että kävelyllä ja pyöräilyllä olisi omat, poliitti-

sesti tunnustetut asemansa liikennejärjestelmässä muiden kulkutapojen joukossa. Tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kuten nyt jo laissa, myös käytännössä polkupyörä tun-

nustetaan ajoneuvoksi eikä yhdeksi jalankulun muodoksi. Liikenneministeriön ja -

viraston laatimien strategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteena on lisätä jalankul-
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ku- ja pyörämatkojen määrää 20 % vuoteen 2020 mennessä ja vastaavasti vähentää hen-

kilöautomatkoja. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011, Liikennevirasto 2012b) 

 

Liikkumisen sujuvuus ja turvallisuus kuuluvat kadunsuunnittelun perusasioihin, mutta 

usein sujuvuus on taattu vain autoliikenteelle. Jalankulkijoillekin pyritään takaamaan 

turvalliset olosuhteet rakentamalla autoliikenteestä rakenteellisesti erotettuja jalkakäytä-

viä sekä niitä yhdistäviä ajoradan yli- tai alikulkuja ja suojateitä. Silti jalankulkuverkko 

rakennetaan autoilun ehdoilla, mikä näkyy erityisesti eritasoratkaisujen ja kiertoliitty-

mien yhteydessä, joissa jalankulkijat joutuvat hyvin usein kiertämään. Jalankulku onkin 

tietyllä tapaa unohdettu kulkumuoto. Se kattaa monta erilaista liikkumistapaa, joilla 

kaikilla on omat erityistarpeensa infrastruktuurin suhteen (kuva 18). Silti jalankulkuver-

kon suunnittelu on usein vain yhteyksien mahdollistamista, eikä varsinaista yhteystar-

peiden suunnittelua ja toteutusta.  

 
Kuva 18. Jalankulkijan käsite kattaa monta erilaista liikkujaa, joilla on kullakin oma tilantarve. 
(Liikennevirasto 2014) 
 

Koska pyöräily on käytännön tasolla mielletty yhdeksi jalankulun muodoksi, on pyöräi-

lyn reitit ja infrastruktuuri suunniteltu kunnolla vain erityistapauksissa. Pyöräväylä tulisi 

suunnitella aina sen liikenneympäristön mukaan, johon sitä ollaan rakentamassa. Suun-

nittelussa tulee siis huomioida autojen, polkupyörien ja jalankulkijoiden määrät, no-

peusrajoitus ja rakennettu ympäristö (Liikennevirasto 2014). Jos liikenneympäristöstä 

riippumatta rakennetaan vain niin sanottuja kevyen liikenteen väyliä, eli yhdistettyjä 

jalkakäytäviä ja pyöräteitä, suhtaudutaan pyöräilyyn kuin se olisi vain nopeaa jalankul-

kua. Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie on ratkaisuna toimiva silloin, kun pyöräilyn ja 

jalankulun määrät eivät ole kovin suuret. 

 

Jalankulku ja pyöräily ovat paitsi omia itsenäisiä liikennemuotojaan, myös osa muilla-

kin kulkutavoilla tehtäviä matkaketjuja. Niiden toimivuus on tärkeää koko matkaketjun 

kannalta. Erityisesti joukkoliikennematkoilla pysäkkien ja terminaalien jalankulku- ja 
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pyöräyhteyksien sekä pyöräpysäköinnin toimivuus ovat keskeisiä palvelutasotekijöitä. 

Myös pääosin henkilöautolla tehtävät matkat alkavat ja päättyvät jalankulkuun. (Liiken-

nevirasto 2012b) 

3.2.2 Joukkoliikenteen edistäminen 

Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli liikenteestä aiheutuvien kasvihuonepäästöjen ja mui-

den haittojen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa. Yksityisautoilun vähentämiseen 

liittyvissä tavoitteissa joukkoliikenteen on tarkoitus toimia yhtenä vaihtoehtoisena kul-

kumuotona autolle. Joukkoliikenteen olosuhteita onkin pyritty parantamaan, jotta autoi-

lijat kokisivat sen todelliseksi vaihtoehdoksi henkilöautolla liikkumiselle. Joukkoliiken-

teen edistämiseen liittyy monta osatekijää, alkaen järjestämismallista, jolla taataan mah-

dollisimman tehokkaat, laadukkaat, kattavat ja oikeudenmukaiset joukkoliikennepalve-

lut. Tärkeitä edistämisen osa-alueita ovat myös maankäytön, matkaketjujen, linjatarjon-

nan, lippujärjestelmän ja hinnoittelun, matkustajainformaation sekä matkustusmuka-

vuuden huolellinen suunnittelu. Lisäksi joukkoliikenteen palvelutarjontaa tulee markki-

noida. (Rantala & Wallander 2012) 

3.2.3 Ajoneuvotekniikan kehittyminen 

Uusien innovaatioiden myötä markkinoille tulee jatkuvasti uudenlaisia ajoneuvoja tai 

palveluja. Ne ovat tavallisesti yksityisen tahon keksintöjä, mutta valtion tehtävänä on 

määrittää uudenlaisten ajoneuvojen paikka liikenneympäristössä ja tarvittaessa tehdä 

mahdolliset asiaan liittyvät lakimuutokset. Lisäksi tienpitäjät voivat joutua tekemään 

muutoksia infrastruktuuriin, esimerkiksi rakentamalla sähköautojen ja -polkupyörien 

latauspisteitä. Ajoneuvotekniikan kehittyminen ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. 

Ympäristöystävällisempien autojen yleistyminen vähentäisi liikenteen päästöjä laajalti, 

mutta esimerkiksi katupölyn aiheuttamat paikalliset ilmanlaatuongelmat eivät katoa. 

Vastaavasti polttomoottorin aiheuttama melu vähenee, mutta auton renkaiden aiheutta-

ma melu jää jäljelle. Myöskään ruuhkien tai ajonopeuksien ei voi olettaa laskevan. Ym-

päristöystävällisemmät henkilöautot ratkaisevat siis vain osan autoliikenteen tuottamista 

ongelmista. Sen sijaan sähköavusteinen polkupyörä voisi korvata henkilöauton esimer-

kiksi 5–10 km kaupunkimatkoilla, koska se vähentää ylämäen tai pitkän matkan aiheut-

tamaa vastusta ja lihasvoiman tarvetta tehden pyöräilystä helpompaa ja mielekkäämpää. 
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3.2.4 Infrastruktuurin kehittäminen 

3.2.4.1 Shared space 

Shared space (suomeksi jaettu tila tai yhteinen tila) on Alankomaissa kehitetty mootto-

riajoneuvojen hallitsevan ja määräävän aseman vähentämiseen pyrkivä liikennesuunnit-

telun lähestymistapa. Shared spacessa kaikki liikennemuodot käyttävät samaa yhteistä 

tilaa, jossa ajorata on kohotettu jalkakäytävien tasoon. Suomen pientaloalueilta tuttu 

sekaliikenneväylä, eli kaikkien kulkumuotojen käyttämä ajorata, ei ole shared space. 

Sekaliikenneväylällä jokaisella kulkumuodolla on laissa määritellyt paikkansa ja väis-

tämissääntönsä, mikä osaltaan luo liikenneympäristöön tiettyä varmuutta ja turvallisuu-

dentunnetta. Shared spacen tavoitteena taas on luoda tila, jossa kaikilla liikkujilla on 

pieni epävarmuus oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä turvattomuuden tunne. Tä-

hän päästään käyttämällä mahdollisimman vähän liikennemerkkejä ja kulkumuotojen 

erottelua. Ideana on luoda mieluummin hieman pelottavaa kuin valheellisesti turvallista 

katuympäristöä. Turvattomuuden tunteen ja syntyvän epävarmuuden seurauksena liik-

kujat tarkkailevat liikenneympäristöä valppaammin ja ovat varovaisempia kuin tavalli-

sessa katuympäristössä. Turvattomuuden tunnetta käytetään siis tietoisesti hyväksi.  

 

Shared space -ratkaisu ei ole tietynlainen poikkileikkaus tai kokonaisuus, vaan kyseessä 

on aina paikallisiin tarpeisiin sovellettu yhteinen tila. Ratkaisuja ei myöskään voi kopi-

oida muualta, vaan ne pitää keksiä jokaiseen kohteeseen erikseen. Siitä huolimatta sha-

red space –menetelmää on sovellettu jo useissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Suomes-

sa shared space –ideaa on käytetty esimerkiksi Tampereen Verkatehtaankadulla. 

3.2.4.2 Kansihankkeet 

Monessa suomalaisessa kaupungissa on toteutettu kansihankkeita, joissa liikenneväylän 

viemä tila on otettu muun rakentamisen käyttöön. Tämä on toteutettu sijoittamalla auto- 

tai junaliikenne maan alle. Kansihankkeiden etuna on rakentamismaan säästyminen 

muuhun kuin ohikulkuliikenteen tarpeisiin. Kansihanke voidaan toteuttaa esimerkiksi 

rakentamalla olemassa olevan moottori- tai raideliikenneväylän ylle betonikansi, jonka 

päälle rakennetaan esimerkiksi asuntoja ja liiketiloja. Hämeenlinnassa moottoritien ylä-

puolelle rakennettiin kauppakeskus ja asuintaloja, jotka yhdistävät moottoritien aiem-

min jakamaa kaupunkirakennetta. Vastaava hanke on käynnissä Helsingissä, jossa itä- 

ja länsi-Pasilan erottavan ratapihan päälle ollaan rakentamassa betonikannen päälle uut-

ta keskusta. Kansihanke voidaan toteuttaa myös rakentamalla toriparkki. Tällöin kau-
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pungin keskustaan saadaan uusi maanalainen pysäköintitila, kun tori rakennetaan uudes-

taan betonikannen päälle. Maan alle voidaan rakentaa myös louhimalla tilaa olemassa 

olevien rakennusten alapuolelle. Tällainen ratkaisu on tehty esimerkiksi Espoon Leppä-

vaarassa, jossa kehätien linjaus siirrettiin asuinalueen alittavaan tunneliin, jolloin maata 

vapautui asuinrakentamiselle. 

3.2.5 Liikkuminen palveluna ja muut älykkäät liikenneratkaisut 

Teknologian kehittymisen mahdollistamat älyratkaisut ovat uudistamassa käsitystä lii-

kenteestä ja liikkumisesta. Liikkumisesta on muodostumassa palvelu. Yhden luukun 

periaatteella toimiva liikkumisen palvelu perustuisi älypuhelinsovellukseen, joka tarjo-

aisi henkilökohtaisesti räätälöityjä, eri kuljetusmuotoja yhdisteleviä liikennealan palve-

luja. Palvelun käyttäjän ei tarvitsisi enää itse selvittää kaikkia vaihtoehtoisia kulkutapo-

ja, reittejä ja hintoja, vaan sovellus tekisi sen käyttäjän puolesta. Liikkumista voisi myös 

ostaa kuukausipakettina, jossa olisi sidottu kuukausihintaan tietty määrä matkoja käyttä-

jän valitsemilla kulkutavoilla. Liikkumispalvelu kattaisi kaikki kulkumuodot joukkolii-

kenteestä ja takseista kimppakyyteihin ja kaupunkipyöriin. (Sarhimaa 2014, Saastamoi-

nen 2015) 

 

Älyliikenteen ratkaisuilla voidaan parantaa myös koko liikennejärjestelmän tehokkuut-

ta, kestävyyttä ja turvallisuutta. Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai 

turvallisuuden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Älykkäät ratkaisut teke-

vät tienkäyttäjän liikkumisesta helpompaa ja ennakoivampaa, valitsi hän sitten oman 

auton tai joukkoliikenteen. Päämääränä on liikenneverkkojen rakentamisen ja ylläpidon 

sijaan pyrkimys matkojen ja kuljetusten toimivuuteen. Muutamia esimerkkejä älyliiken-

teen soveltamiskohteista on listattu taulukkoon 2. 

 
Taulukko 2. Esimerkkejä älyliikenteen soveltamiskohteista. 

  

Toimenpide tai tavoite Selitys
Sään tai liikennemäärien mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset, 

kiertoreittien ilmoittaminen onnettomuustilanteessa

Vapaiden pysäköintipaikkojen määrän ja sijainnin ilmoittaminen

Liikennevaloissa Linja-autoetuisuudet GPS:llä fyysisen tunnistamisen sijaan
Satelliittipaikannuksessa Ruuhkamaksut, tienkäyttömaksut

Reittivalinnoissa Energiatehokkuus, lyhyempi tai vähemmän kuluttava reitti
Joukkoliikenteen 
automatisoinnissa

Kuljettajan korvaaminen tekniikalla

Liikenteenohjauksessa
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4 Liikkumisen suunnittelu 

4.1 Tausta 
 
Perinteisessä liikennesuunnittelussa autoilun olosuhteet on tehty mahdollisimman hy-

väksi rakentamalla isoja ja nopeita väyliä, mahdollistamalla suorat ajoreitit ja järjestä-

mällä hyvät pysäköintimahdollisuudet matkojen alku- ja loppupäähän. Autosta on tullut 

yksilölle helppo ja mukava kulkumuoto, minkä takia sillä kuljetaan usein kävelyetäi-

syyksiäkin. Kaupunkien katuverkot eivät kuitenkaan pysty välittämään autoliikennettä 

aamun ja iltapäivien tunteina niin paljon kuin olisi toivottavaa, jolloin kadut ruuhkautu-

vat. Ruuhkia on yritetty ehkäistä muuttamalla solmukohtana ja pullonkaulana toimineita 

liikennevaloristeyksiä kiertoliittymiksi ja suuremmilla väylillä eritasoliittymiksi. Vas-

taavasti ruuhkaisimmille teille on lisätty kaistoja ja rakennettu kokonaan uusia autolii-

kennettä välittäviä väyliä.  

 

Autoliikenteen aiheuttamia ongelmia on siis pyritty ratkaisemaan vastaamalla kysyn-

tään, mistä on ollut vain hetkellistä hyötyä. Ruuhka-, päästö-, melu-, turvallisuus- ynnä 

muut ongelmat ovat pitkällä aikavälillä palanneet tai jopa pahentuneet, kun sujuvam-

maksi muuttuneiden reittien liikennemäärät ovat kasvaneet. (Banister 2012) Liikenne-

järjestelmässä on autoliikenteen ruuhkista huolimatta runsaasti käyttämätöntä potentiaa-

lia, sillä useimmat pyörätiet, jalkakäytävät ja joukkoliikennevälineet ovat vajaakäytössä, 

minkä lisäksi ruuhka-aikojen ulkopuolella kaduilla ja teillä on varsin hyvin tilaa. 

 
Liikennesuunnittelu onkin ajan saatossa muuttunut liikennevirtojen ennustamisesta ja 

kapasiteetin tarjoamisesta yhä enemmän hinnoittelulla ja säännöstelyllä tehtäväksi lii-

kenteen kysynnän hallinnaksi. Ruuhkien ehkäisemisen lisäksi liikennesuunnittelulla 

joudutaan vaikuttamaan myös ympäristökysymyksiin ja liikkumisen vähentämiseen, 

mutta samalla takaamaan kaikkien ihmisten mahdollisuudet saavuttaa tarvitsemansa 

palvelut ja työpaikat. (Banister 2012) 

 
Autoliikenteen aiheuttamien ongelmien takia liikkujien ja suunnittelijoiden tulisi suosia 

kulkumuodoista ennen kaikkea jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Henkilöau-

toliikennettä ei silti tule unohtaa tai kohtuuttomasti vaikeuttaa, koska henkilöauto on 

osalle käyttäjistään lähes välttämätön liikkumismuoto. Autoilijoiden ja suunnittelijoiden 

tulisi kuitenkin suosia kestävämpää henkilöautoilua, kuten esimerkiksi taloudellista ajo-

tapaa, yhteiskäyttöautoja, kimppakyytejä ja sähköautoja. 
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4.2 Kestävän liikenteen edistäminen liikkumisen suunnittelulla 

4.2.1 Kestävä ja viisas liikkuminen 

Suomessa on käytössä erilaisia termejä, joiden keskeinen tarkoitus ja tavoite on nostaa 

jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuksia ja vähentää henkilöau-

toilua. Näitä termejä ovat kestävän liikkumisen edistäminen, viisas liikkuminen ja liik-

kumisen ohjaus. Kestävä liikkuminen on mahdollisimman vähän ympäristöä kuormitta-

vaa liikkumista. Kulkumuodoissa se tarkoittaa yleisesti jalankulkua, pyöräilyä ja jouk-

koliikennettä. Myös jotkut henkilöautoilun variaatiot kuten yhteiskäyttöautot, kimppa-

kyydit tai sähköautot ovat kestävää liikkumista. 

 

Viisas liikkuminen on ympäristöystävällistä, turvallista, sujuvaa, terveellistä ja taloudel-

lista liikkumista. Määritelmä on hyvin samanlainen kuin kestävällä liikenteellä, mutta 

viisas liikkuminen sisältää päätöksen. Esimerkiksi linja-autolla kulkeminen ei aina ole 

henkilöautoilua viisaampi valinta, vaikka linja-auto mielletäänkin kestäväksi liikenne-

muodoksi. Se on henkilöautoilua kestävämpää vain tietyt ehdot täytettyään. Linja-

autoliikenteen kestävyys liikennemuotona riippuu muun muassa kalustosta, reitin pituu-

desta ja matkustajien määrästä. Erityisesti maaseutumaisilla haja-asutusalueilla autoilu 

on ympäristön kannalta kestävämpää kuin linja-autoliikenne (Möttönen 2012). Tällaisil-

la alueilla linja-auto kulkee pidempiä matkoja ja kyydissään huomattavasti vähemmän 

ihmisiä kuin kaupunkiseudulla. 

 

Kestävä liikkuminen ja viisas liikkuminen ovat siis hyvin samansisältöisiä termejä. Nii-

den mahdollisesta päällekkäisyydestä kertoo esimerkiksi se, että ELY-keskus on teettä-

nyt alueellisia liikenteen turvallisuussuunnitelmia otsikoilla ”Turvallisen ja viisaan liik-

kumisen suunnitelma” ja ”Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma”. Lisäksi 

eräässä ”Liikenneturvallisuussuunnitelma”-otsikoidun raportin johdannossa kerrotaan 

käytetyn turvallisen ja kestävän liikenteen näkökulmaa. Päämääränä näissä kaikissa 

suunnitelmissa on kuitenkin ollut turvallista, tehokasta ja ympäristöystävällistä liikku-

mista tukeva liikennejärjestelmä ja maankäyttö. 

4.2.2 Liikkumisen ohjaus 

Kestävän ja viisaan liikkumisen edistämisestä puhuttaessa käytetään yleensä käsitettä 

liikkumisen ohjaus, jolla on ainakin kaksi englannin kielistä vastinetta: Mobility Mana-
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gement (MM, suom. liikkuvuuden hallinta) ja Transportation Demand Management 

(TDM, suom. liikenteen kysynnän hallinta). Eri tahot ovat määritelleet liikkumisen oh-

jausta eri tavoin. 

Liikkumisen ohjaus on kestävän ja viisaan liikkumisen edistämistä, joka tehdään pää-

asiassa tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin keinoin. Sen tavoitteena on olemassa 

olevien liikenneresurssien tehokkaampi käyttö. Liikkumisen ohjauksessa on laaja kei-

novalikoima, josta esimerkkejä ovat: 

• Liikkumisen suunnittelu, liikkumissuunnitelmat organisaatioissa 
(työpaikkojen liikkumissuunnitelmat, koulujen liikkumissuunnitelmat jne.) 

• Liikkumisen ratkaisujen tuominen sinne, mistä matkat alkavat 
(asuminen, palvelut, tapahtumat, jne.) 

• Viestintä ja neuvonta (uudet asukkaat, perheet, opiskelijat, työpaikat, jne.) 
• Helppo tiedontarjonta (reittioppaat, laskurit, esitteet, jne.) 
• Kampanjat, kokeilut, valmennukset 

(Liikkujan viikko, Pyörällä töihin -päivä, testimatkustajat jne.) 

(Motiva 2013) 

Euroopan liikkumisen ohjauksen foorumin (European Platform for Mobility Manage-

ment, EPOMM) määritelmän mukaan liikkumisen ohjaus (MM) on kestävän liikenteen 

edistämistä ja auton käytön kysynnän hallintaa matkustajien asenteita ja käyttäytymistä 

muuttamalla. EPOMM:n mukaan liikkumisen ohjauksen ydinaluetta ovat pehmeät toi-

menpiteet, kuten tiedottaminen ja viestintä sekä palvelujen järjestäminen. Pehmeillä 

toimenpiteillä voidaan usein tukea kovia toimenpiteitä, kuten uusien raitiolinjojen, katu-

jen ja pyöräkaistojen rakentamista. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteet eivät välttämät-

tä vaadi suuria taloudellisia investointeja ja niiden hyöty-kustannussuhde voi olla suuri. 

(EPOMM) 

 

Litmanin (2004) mukaan liikkumisen ohjaus (TDM) on termi strategioille, jotka johta-

vat liikenneresurssien tehokkaampaan käyttöön. Sen tavoitteena on saada olemassa ole-

va liikenneinfrastruktuuri mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön hallitsemalla liiken-

teen kysyntää. Päätarkastelukohteet ovat ihmisten ja tavaroiden liikkumisen syyt. Se, 

millä ja miten ne liikkuvat, on toissijaista.  

 

Taskisen ym. (2008) mukaan liikkumisen ohjaus on liikenteen kysynnän hallinnan kei-

no, jolla pyritään edistämään kestävää ja viisasta liikkumista kokonaisuutena, pääasiassa 

tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin keinoin. Yksisuuntaisen tiedon tarjonnan ohella 



42 
 

liikkumisen ohjaukseen kuuluu sellaisten palveluiden kehittäminen, jotka helpottavat 

kestävien kulkutapojen käyttöä ja yhdistämistä. Liikkumisen ohjaus on siis toimintaa 

liikenteen kysynnän (tiedollinen ohjaus) ja tarjonnan (palveluiden käyttäjälähtöisyys) 

rajapinnassa. 

 

Jos halutaan määrittää mitä liikkumisen ohjaus ei ole, voidaan käyttää lukuisia eri ne-

gaatioita. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan liikkumisen ohjaus ei ole liikunnan 

ohjausta, vaikka sen vaikutukset ulottuvat myös ihmisen terveyteen ja yleiskuntoon. 

Liikkumisen ohjaus ei ole myöskään liikenteen ohjausta liikennevaloilla tai -merkeillä 

saati kaistajärjestelyillä. Se ei ole liikenteen hallintaa, jos tavoitteena ei ole vaikuttaa 

kulkutavan valintaan. Esimerkiksi vaihtuvat nopeusrajoitukset tai ruuhkatiedotukset 

ovat liikenteen hallintaa, mutta eivät liikkumisen ohjausta. Koska liikkumisen ohjauk-

sen keinot ovat niin sanotusti pehmeitä keinoja, ei myöskään liikenteen hinnoittelua 

tulkita liikkumisen ohjaukseksi. Liikkumisen ohjaus ei ole synonyymi liikenteen kysyn-

nän hallinnalle, sillä kysyntää hallitaan myös muilla liikennepolitiikan keinoilla, kuten 

hinnoittelulla. (Jääskeläinen 2010) 

Luonteeltaan liikkumisen ohjaus on pitkälti vastaavanlaista edistämistoimintaa kuin 

liikenneturvallisuuteen tai yleiseen energian- ja luonnonvarojen säästöön liittyvä asen-

nevaikuttaminen (Taskinen ym. 2008). Vaikka liikkumisen ohjauksessa keskitytään 

nimenomaan liikkumiseen, siihen liittyvät vahvasti myös edellä mainitut turvallisuus ja 

energian- ja luonnonvarojen säästäminen. 

4.2.3 Rajaus 

Kestävän ja viisaan liikkumisen edistäminen on siis samantapaista toimintaa kuin lii-

kenneturvallisuuden edistäminen. Niiden keinovalikoimat ovat laajat ja ne vaativat mo-

nien eri tahojen yhteistyötä. Niihin vaikutetaan liikennekasvatuksella ja asennevaikut-

tamisella, lainsäädännöllä ja valvonnalla sekä ennen kaikkea rakennetulla infrastruktuu-

rilla ja luoduilla olosuhteilla. Kestävän ja viisaan liikkumisen yhteydessä asennevaikut-

tamisesta käytetään käsitettä liikkumisen ohjaus. Liikenneympäristöön vaikutetaan edel-

leen liikennesuunnittelulla. 

 

Liikkumisen ohjauksen käsite on uudehko, merkitykseltään laaja ja toimenpiteiltään 

monialainen. Sen ydin on kuitenkin ihmisten liikkumiseen ja liikkumisessa tehtäviin 

valintoihin vaikuttaminen. Liikennesuunnittelu taas on katujen ja muiden yleiselle lii-
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kenteelle tarkoitettujen alueiden liikennejärjestelyperiaatteiden suunnittelua. Liikkumi-

sen ohjauksen määritelmä sulkee ulkopuolelleen perinteiseen liikennesuunnitteluun 

kuuluvia asioita, ja toisaalta sisältää asioita, jotka eivät kuulu perinteiseen liikennesuun-

nitteluun. Liikkumisen ohjauksessa ja liikennesuunnittelussa on kuitenkin yhteisiä ta-

voitteita ja yhteneviä toimenpiteitä. Niiden toimenpiteet myös tukevat toisiaan. 

 

Nykypäivän liikennesuunnittelun päämääränä voidaan pitää liikennejärjestelmän kestä-

vyyttä, mikä on myös yksi liikkumisen ohjauksen tavoitteista. Kun tavoitellaan kestävää 

liikennejärjestelmää, tulee suunnitella paitsi liikennettä kokonaisuutena, myös yksittäis-

ten ihmisten liikkumista. Tämän korostamiseksi tässä työssä käytetään jatkossa termiä 

liikkumisen suunnittelu, jolla tarkoitetaan kestävän liikkumisen edellytyksiin keskitty-

vää liikenteen ja maankäytön suunnittelua (kuva 19). Termin käyttö on perusteltua 

myös siksi, jotta jatkossa asioista ei käytettäisi vääriä nimikkeitä ja jotta liikennesuun-

nittelun ja liikkumisen ohjauksen välisiä eroja ei tarvitsisi jatkuvasti selventää.  

 
Kuva 19. Liikennesuunnittelu ja liikkumisen ohjaus ovat eri asioita, mutta niillä on liikkumisen 
suunnittelun suhteen yhteinen päämäärä.  

4.2.4 Ero perinteiseen liikennesuunnitteluun 

Perinteisesti liikennesuunnittelun ongelmanratkaisu on tapahtunut kysyntään vastaamal-

la, kun taas liikkumisen suunnittelussa ratkaisua haetaan kysyntään vaikuttamalla. Ky-

syntään vastaamisen ja kysyntään vaikuttamisen eroa on selvennetty kuvassa 20, jossa 

esitetään kuvitteellinen ongelmatilanne ja sen kaksi vaihtoehtoista ratkaisua.  

 
Kuva 20. Esimerkki kysyntään vastaamisen ja kysyntään vaikuttamisen eroavaisuudesta. 



44 
 

Perinteisesti katuverkon ruuhkia on pyritty lievittämään rakentamalla uusia yhteyksiä tai 

lisäkaistoja pahiten ruuhkautuneille kaduille. Ongelmaan voi kuitenkin hakea ratkaisua 

myös muilla keinoilla. Liikkumisen suunnittelun lähtökohtana on saada jo olemassa 

oleva infrastruktuuri tehokkaampaan käyttöön. Tavoitteena on ratkaista ongelma pie-

nemmillä investoinneilla. Kuvassa 20 esitetyn ruuhkaongelman yksi mahdollinen rat-

kaisu olisi parantaa pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita, mikä kannustaisi ihmisiä 

matkustamaan enemmän pyörällä ja joukkoliikenteellä. Jos liikkujia siirtyisi tarpeeksi 

henkilöautoilusta kestävimpiin muotoihin, poistuisi liikenteestä autoja ja sitä myötä pai-

kalliset ruuhkat helpottuisivat. Muita liikkumisen suunnittelun ja liikennesuunnitteluun 

välisiä eroja on listattu taulukkoon 3. 

 
Taulukko 3. Perinteisen liikennesuunnittelun ja liikkumisen suunnittelun eroja. (muokattu: Rusa-
nen 2012) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Perusteet yksityisautoilun vähentämistarpeelle 

4.3.1 Autoilu lyhyillä matkoilla 

Henkilöautoa käytetään liikkumiseen usein silloinkin, kun olisi mahdollista liikkua 

muilla tavoilla. Varsinkin pelkän tottumuksen takia tehtävät lyhyet automatkat kuormit-

tavat katuverkkoa ja ympäristöä turhan paljon. Liikenneviraston vuosina 2010-2011 

teettämän henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalaiset liikkuvat henkilöautolla 

joka viidennen sellaisen matkansa, jonka pituus on alle kilometrin. (kuva 29). Jo 1-3 km 

pituiset matkansa suomalaiset tekevät pääosin henkilöautolla. (Liikennevirasto 2012a) 

Liikennesuunnittelu Liikkumisen suunnittelu 
Infrastruktuurin kehittäminen  

keskeistä 
Infrastruktuuri keino saavuttaa  

laajempia tavoitteita 
Projektisuunnittelu Strateginen ja tavoiteorientoitunut suunnittelu 

Suljettu päätöksenteko Läpinäkyvä päätöksenteko 
Liikennevirtojen kasvattaminen ja 

korkea nopeus päätavoitteet Saavutettavuus ja elämänlaatu päätavoitteena 

Lähtökohtana liikenne Lähtökohtana ihmiset 
Investointi keskeinen suunnittelu Kustannustehokas suunnittelu 

Liikenteen kysyntään vastaaminen Liikenteen kysynnän hallinta 
Suuret ja kalliit projektit Tehokkaat ja vähittäiset parannukset 

Liikenneinsinöörien vastuulla 
Monitieteistä: liikennesuunnittelun,  
terveyden, ympäristön, maankäytön,  

aluesuunnittelun yms. näkökulmien integrointi 
Liikenneprojektien valinta ilman 

strategista arviointia 
Strateginen vaihtoehtojen arviointi,  

tavoitteiden harkinta 
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Kuva 21. Suomalaisten kulkutapajakaumia matkojen pituuksien mukaan. Matkojen yksikkö on 
km. (tiedot Liikennevirasto 2012a) 
 

Henkilöautolla tehtyjen matkojen pituusjakauman perusteella 1-3 km on yleisin etäi-

syys, joka ajetaan tai matkustetaan henkilöautolla (kuva 30). Tosin Liikenneviraston 

käyttämän mitta-asteikon jaottelun perusteella ei voida sanoa, miten kyseisen välin mat-

kat painottuvat. Joka tapauksessa lähes puolet henkilöautolla tehdyistä matkoista on alle 

5 km matkoja, mitä voidaan yleisesti pitää sopivana pyöräilymatkana. (Liikennevirasto 

2012a) 

 

 
Kuva 22. Henkilöautomatkojen pituusjakauma kotimaassa. (Liikennevirasto 2012a) 
 

Lyhyillä matkoilla on siis paljon potentiaalia polkupyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen ja 

henkilöautoilun vähentämiseen. Suurin potentiaali autoilun vähentämiseen on työmat-

koilla, ostos- ja asiointimatkoilla sekä muilla vapaa-ajan matkoilla. Etenkin työmatkat 

olisi hyvä kulkea kestävillä kulkumuodoilla, sillä työmatkat tehdään useimmiten ruuh-

ka-aikaan aamulla tai iltapäivällä. 
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4.3.2 Kulkutapajakauman autopainotteisuus 

Helsingin seudun liikenteen pääkaupunkiseudulla syksyllä 2012 tekemän haastattelutut-

kimuksen ja edeltävien vuosien vertailuaineiston mukaan kävelyn kulkutapaosuus on 

noussut runsaasti vuosien 1988–2012 välillä. Samaan aikaan joukkoliikenteen osuus on 

laskenut lähes saman prosenttiosuuden verran. Henkilöautolla liikkuminen on kuitenkin 

säilynyt lähes ennallaan, sillä sen kulkutapaosuus on laskenut vain kaksi prosenttiyksik-

köä (kuva 31). (HSL 2013) Tämän perusteella ihmisten voidaan tulkita siirtyneen lähin-

nä joukkoliikenteen käyttämisestä jalankulkuun. 

 
Kuva 23. Pääkaupunkiseudun asukkaiden seudulla tekemien matkojen kulkutapajakauma tiettyinä 
vuosina (*huomioitu vain yli 5 minuuttia kestäneen kävelymatkat). (HSL 2013) 
 
Toisaalta pääkaupunkiseudun asukkaiden henkilöautolla ja joukkoliikenteellä pääkau-

punkiseudulla tekemiä matkoja verrattaessa huomattiin, että vuonna 2012 joukkoliiken-

teen osuus suhteessa henkilöautoon kasvoi ensi kertaa tutkimushistorian aikana (kuva 

32). Osuus tosin kasvoi vain yhden prosenttiyksikön, joten vuonna 2012 joukkoliiken-

nettä käytettiin henkilöautoon verrattuna edelleen vähemmän kuin minään muuna tut-

kimusvuonna lukuun ottamatta vuotta 2008. Vastaavasti vuoden 1976 jälkeen henkilö-

autolla tehtyjen matkojen osuus on ollut koko ajan suurempi kuin joukkoliikenteen. 
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Kuva 24. Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun asukkaiden henkilöautolla ja joukkoliiken-
teellä pääkaupunkiseudulla tekemistä matkoista vuosina 1966–2012. (HSL 2013) 

4.3.3 Ajokortittomuuden yleistyminen 

BMW Groupin tutkimuslaitos Institute for Mobility Research julkaisi vuonna 2013 tut-

kimuksen Y-sukupolven liikkumistavoista. Y-sukupolvella tarkoitetaan yleisesti 1980-

luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välisenä aikana syntyneitä. Tutkimuksessa tarkas-

telluissa Euroopan maissa Saksassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Norjassa Y-

sukupolvi liikkuu vähemmän henkilöautolla kuin edeltävät sukupolvet (kuva 33). Yh-

dysvalloissa ja Japanissa Y-sukupolven liikkumistottumuksissa ei tutkimuksen perus-

teella ole tapahtunut muutosta edeltäviin sukupolviin, mutta Japanissa henkilöauton 

kulkutapaosuus on silti pienempi kuin esimerkiksi Ranskassa. (IFMO 2013) Myös Hel-

singin seudun sisäisessä liikenteessä nuorten aikuisten liikkuminen joukkoliikenteellä 

on lisääntynyt henkilöautolla liikkumiseen verrattuna. (HSL 2013) 

 
Kuva 25. Nuorten aikuisten kulkutapaosuuksia eri maissa eri vuosikymmeninä. (muokattu: IFMO 
2013) 
 
Ajokortillisten nuorten aikuisten prosentuaalinen osuus on kaikissa tutkituissa maissa 

laskenut, mutta Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa osuus on laskenut huomattavasti 

(kuva 34) (IFMO 2013) Myös Helsingin seudulla näyttäisi tapahtuvan samanlaista muu-

tosta, sillä HSL:n vuonna 2012 tekemän liikkumistottumisselvityksen perusteella yhä 

harvempi 18-19-vuotias hankkii itselleen ajokortin. (HSL 2013) 
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Kuva 26. Ajokortillisten nuorten aikuisten määrä koko ikäluokasta eri maissa vuosituhannen vaih-
teen molemmin puolin (paitsi Saksan 90-luvun vertailuvuotena 2002) (IFMO 2013) 
 

Saksassa nuorten aikuisten henkilöautolla liikkuminen on vähentynyt selvästi. Vastaa-

vasti kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen kulkutapaosuudet ovat kasvaneet (kuva 

35). Jopa sellaiset nuoret aikuiset ovat siirtyneet julkisen liikenteen käyttäjiksi, joilla 

olisi oma henkilöauto käytössä. (IFMO 2013) Myös Helsingin seudun ajokortilliset 

asukkaat ovat lisänneet seudun sisällä joukkoliikennematkustamista henkilöautolla liik-

kumiseen verrattuna. (HSL 2013) 

 
Kuva 27. Saksalaisten nuorten aikuisten kulkutapajakauma eri vuosina. (muokattu: IFMO 2013) 
 
Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että jatkossa yhä useampi nuori lykkää tai jättää 

kokonaan hankkimatta ajokorttia. Myös yhä useampi nuori tekee yhä useamman matkan 

muulla kuin henkilöautolla, vaikka auton omistaisikin. 

4.3.4 Tilan hyödyntäminen 

Olemassa olevaa infrastruktuuria kannattaa pyrkiä hyödyntämään ja kehittämään mah-

dollisimman tehokkaasti ennen investoimista kapasiteettia lisääviin ratkaisuihin. Lii-

kennejärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen voidaan pyrkiä niin liikkumisen oh-

jauksella kuin infrastruktuurin päivittämiselläkin. Tehottomasta liikennejärjestelmän 



49 
 

käytöstä viestii esimerkiksi se, jos ruuhkaisen katuverkon ajoradat ovat täynnä autoja, 

mutta samalla alueen jalkakäytävillä ja pyöräteillä on runsaasti tilaa. Liikennejärjestel-

mä toimisi tehokkaammin ja ruuhkat lieventyisivät, kun liikkujia siirtyisi tyhjemmille 

väylille. Tämä voi tarkoittaa liikkumisajankohdan vaihtamista ruuhka-ajan ulkopuolelle 

tai liikkumismuodon vaihtamista yksityisautoilusta kestävämpään kulkumuotoon. Lii-

kennejärjestelmä olisi tehokkaammin käytössä, jos liikenteestä poistuisi ainakin sellaiset 

henkilöautot, joissa ei ole kuljettajan lisäksi ainuttakaan matkustajaa. Pelkän kuljettajan 

sisältävät henkilöautot vaativat liikenteessä eniten tilaa suhteessa kulkuneuvolla mat-

kustavien ihmisten määrään. Esimerkiksi 60 henkilöautoa muodostaa paikoillaan olles-

saan noin 300 m pitkän jonon. Jos samojen 60 henkilöauton kuljettajat matkustaisivat 

linja-autolla, he kaikki mahtuisivat yhteen 16 m pituiseen ajoneuvoon, mikä vastaa vain 

kolmen henkilöauton viemää tilaa (kuva 36). Kaduille syntyisi siis tilaa ja liikennejär-

jestelmän käyttö tehostuisi, jos autoilijoita siirtyisi kestävämpiin kulkumuotoihin. 

 
Kuva 28. 60 ihmistä vie erisuuruisen tilan riippuen siitä matkustavatko he linja-autolla, polkupyö-
rällä vai henkilöauton kuljettajana. (CPF 2014) 

4.4 Liikkumisen suunnittelun keinoja 

4.4.1 Liikkumistarpeeseen vaikuttaminen 

Liikkuminen tai liikkumisen tarve ei useimmiten ole itsetarkoitus, vaan seuraus ihmis-

ten perustarpeiden tyydyttämisestä ja yhteiskunnan toimintojen vuorovaikutuksesta. Se 

missä ja miten ihminen asuu, tekee työtä, harrastaa, käy ostoksilla ja tapaa ystäviä mää-

rittää liikkumisen määrän, kulkutavan ja ajankohdan. Liikenne syntyy siis ihmisen tar-

peesta liikkua tai liikuttaa tavaraa paikasta toiseen. (Kivari ym. 2006)  

 

Liikkumistarpeeseen voidaan vaikuttaa maankäytön suunnittelulla, jossa tärkeintä on 

liikkumista aiheuttavien toimintojen järkevä sijoittaminen. Päivittäiset palvelut, työpai-

kat ja harrastuspaikat tulisi pyrkiä sijoittamaan lähelle asumista, jotta asukkaalla on ai-
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nakin mahdollisuus järjestää liikkumisensa kestävästi (kuva 21). Vastaavasti uusien 

asuntojen rakentamista tulisi kohdistaa olemassa olevien palvelujen lähelle. Tällöin lii-

kenteen ongelmiin puututtaisiin jo niiden alkulähteellä, eli matkojen alku- ja päätepis-

teissä (Banister 2002). Etenkin työpaikkakeskittymät, kaupan suuryksiköt ja muut suu-

ria matkatuotoksia aiheuttavat toiminnot tulisi sijoittaa ensisijaisesti joukkoliikenne- ja 

jalankulkuvyöhykkeille. Sen sijaan tukkukaupan ja varastojen kaltaiset paljon tavaralii-

kennettä aiheuttavat toiminnot on syytä sijoittaa autovyöhykkeille. Toimintojen järke-

vällä sijoittelulla saadaan kullekin alueelle tarkoituksenmukaista liikennettä. (Kalenoja 

ym. 2008) 

 

Toimintojen sijoittamisen ajatuksena tulisi olla se, että päivittäisen liikkumisen voisi 

halutessaan tehdä muuten kuin henkilöautolla. Alueiden väliset yhteydet tulisi toteuttaa 

siten, että jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä olisi autoliikennettä lyhyemmät ja suoremmat 

reitit. Tällöin henkilöauto ei ole välttämättä mieluisin liikkumisvalinta. Liikkumistar-

peeseen vaikuttamisen tavoitteena on siis tehdä henkilöautolla liikkumisesta tarpeetonta, 

ei vaikeaa tai mahdotonta. 

 
Kuva 29. Suomalaisten tekemien matkojen jakautuminen eri ryhmiin ja eri toimintojen matka-
tuotoksia yksilön näkökulmasta. (Kalenoja ym. 2008) 

4.4.2 Mahdollisuuksien luominen 

Liikkumisen suunnittelun periaatteena on, että yksilö tekee aina itse päätöksen kulku-

muodostaan, kuitenkin saamiensa mahdollisuuksien rajoissa. Tätä päätöstä edeltää yh-

teiskunnan, työpaikkojen, alueellisten toimijoiden ja palvelujen tuottajien tekemä suun-

nittelu- ja ohjaustyö (kuva 22). Valtion ja kuntien tehtävänä on rakentaa kestävän liik-

kumisen mahdollistama infrastruktuuri, mikä tukee yksilön kulkumuotovalintaa. Valin-

nan tekoa ohjaavat työpaikat, palvelujen tuottajat ja alueelliset toimijat. Työpaikkojen 

tehtävänä on esimerkiksi järjestää pyöräileville työntekijöilleen mahdollisuus peseyty-

miseen ja tilat pyörän turvalliseen säilytykseen. Palvelujen tuottajien, kuten joukkolii-

kennepalveluja tuottavien VR:n ja HSL:n, tehtävänä on taata palvelun toimivuus, luotet-
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tavuus ja viihtyisyys. Liikkumisen ohjauksesta vastaavien alueellisten toimijoiden teh-

tävänä on markkinoida hyvien palveluiden ja infrastruktuurin mahdollistamaa kestävää 

liikkumista. 

 
Kuva 30. Liikkumisen suunnittelulla tuetaan ja ohjataan yksilöitä tekemään kestäviä kulkumuoto-
valintoja. (muokattu: Jääskeläinen 2010) 
 

Kunta voi omaksua mahdollisuuksien luomisessa kaksikin roolia, sillä se on paitsi infra-

struktuurista vastaava tienpitäjä myös omien työntekijöidensä työhyvinvoinnista vas-

tuussa oleva työnantaja. Kunnan tulisikin laadukkaan infrastruktuurin lisäksi pyrkiä 

järjestämään omien toimipisteidensä työntekijöille olosuhteet, joissa kestävä kulkumuo-

to on mielekäs valinta työmatkaliikkumiseen. Kun matkan alku- ja päätepisteet sekä 

matkalla käytettävä infrastruktuuri ja palvelut ovat kunnossa, on liikkujalla hyvät 

perusteet valita kestävä kulkumuoto (kuva 23). 

 
Kuva 31. Liikkumisvalintoihin voidaan vaikuttaa usealla eri tavalla. Yksilö voi muuttaa liikkumis-
käyttäytymistään, kun siihen on olemassa mahdollisuus ja motiivi. (muokattu: Liikenne- ja viestin-
täministeriö 2011) 

4.4.3 Työntävät ja vetävät toimenpiteet 

Liikkumisen suunnittelussa tulisi tehdä samanaikaisesti työntäviä (push) ja vetäviä 

(pull) toimenpiteitä. Työntävillä toimenpiteillä pyritään tekemään yksityisautoilusta 

nykyistä vähemmän houkutteleva vaihtoehto. Vetävillä toimenpiteillä taas pyritään te-

kemään joukkoliikenteellä, polkupyörällä tai kävellen matkustamisesta entistä mielek-
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käämpää (kuva 24). Tarkoituksena on tarjota yksityisautoilijoille todellisia vaihtoehtoja 

sen sijaan, että pelkästään tehtäisiin autoilusta epämukavaa. Esimerkki työntävän ja ve-

tävän toimenpiteen käytöstä on kadunvarsipysäköinnin hintojen nosto samalla kun lisä-

tään laadukkaita ja ilmaisia pyöräpysäköintimahdollisuuksia. (Ríos ym. 2013) 

 
Kuva 32. Liikkumisen suunnittelun onnistuminen vaatii samanaikaisesti työntäviä ja vetäviä toi-
menpiteitä. (muokattu: Ríos ym. 2013) 

4.4.4 Kovat ja pehmeät toimenpiteet 

Liikkumisen suunnittelussa voi tehdä sekä kovia että pehmeitä toimenpiteitä. Kovilla 

toimenpiteillä tarkoitetaan infrastruktuurin parantamista ja muita suurehkoja investoin-

teja. Pehmeä toimenpide on investointina pieni, mutta sen vaikutus kestävän liikenteen 

valintaan on hintaansa nähden suuri. Esimerkiksi työnantajan tukema työsuhdelippu tai 

työasiointimatkoja varten kustannettu yhteiskäyttölippu ovat pehmeitä toimenpiteitä. 

Joitakin liikkumisen suunnittelun kovia toimenpiteitä on listattu taulukkoon 4 ja peh-

meitä toimenpiteitä taulukkoon 5. 

 
Taulukko 4. Liikkumisen suunnittelun kovia toimenpiteitä. 

 

Toimenpide tai tavoite Selitys
Pääreiteillä pyöräilyn erottelu jalankulusta ja moottoriliikenteestä
Puuttuvien yhteyksien rakentaminen, reittien jatkuvuus, ei katkoja

Pyörä käsitetään ajoneuvoksi eikä yhdeksi jalankulun muodoksi
Esteettömyyden parantaminen Pyrittävä huomioimaan kaikki liikkujaryhmät
Kävelykatujen perustaminen tai 

laajentaminen
Vaikuttaa ennen kaikkea alueen viihtyisyyteen ja 

liikenneturvallisuuteen
Liityntäpysäköintialueiden 

rakentaminen
Edesauttaa matkojen ketjuttamista, vähentää tarvetta kulkea 

henkilöautolla koko matkaa
Normaalia pysäkkiä parempi varustetaso

Esimerkiksi lukittavat pyöränsäilytyskaapit tai runkolukittavat 
pyörätelineet

Edesauttaa matkojen ketjuttamista, vähentää tarvetta kulkea 
henkilöautolla

Autoliikenteen rauhoittaminen
Vähemmän lapsia kouluun vanhempien autokyydillä, vähemmän 

autoliikennettä koulujen läheisyydessä

Pyöräilyverkko kuntoon

Lähiön/pientaloalueen 
pääbussipysäkin perustaminen

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuuden parantaminen 

koulujen ympäristössä
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Taulukko 5. Liikkumisen suunnittelun pehmeitä toimenpiteitä. 

 

4.5 Julkishallinnon toiminta 

4.5.1 Valtiohallinnon linjaukset 

Liikkumisen suunnittelu vaatii myös sitä tukevia liikennepoliittisia linjauksia. Liikenne- 

ja viestintäministeriön vuonna 2009 julkaiseman kansallisen älyliikenteen strategian 

vuoteen 2020 mennessä saavutettavaksi asetettuja tavoitteita ovat muiden muassa jouk-

ko- ja kevyen liikenteen markkinaosuuden 20% nousu sekä ruuhkautumisen aikaviivei-

den 20% vähennys. Lisäksi strategian visiona vuodelle 2020 on esimerkiksi infrastruk-

tuurin tehokas käyttö sekä liikkumisen ongelmien ratkaiseminen sen sijaan, että vain 

rakennettaisiin ja ylläpidettäisiin väyliä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009a) 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2009 julkaisemassa aikavälille 2009-2020 ase-

tetussa ilmastopoliittisessa ohjelmassa päätettiin ohjata kaupunkiseutujen henkilöliiken-

teen kasvu ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin. Tavoitteena on kasvattaa 

joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyöräilymatkojen kulkumuoto-osuuksia 20 %. Joukko- 

Toimenpide tai tavoite Selitys
Kimppakyytien liikenteellinen 

helpottaminen kaupunkiliikenteessä 
ja työpaikkapysäköinnissä

Kimppakyytiläisille etuja pysäköinnin hinnassa, 
sijainnissa, saatavuudessa

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden 
parantaminen avainkohteissa

Viihtyisyys, turvallisuus ja käyttömukavuus 
paranevat

Pyöräpysäköinnille miniminormit 
asemakaavaan

Pyöräilyn olosuhteiden paraneminen

Automyönteisyydelle raja
Vaikuttaa erityisesti ns. automarketteihin

Autottomien alueiden ja  autottomien 
asuinrakennusten lisääminen

Autoilun alueellinen väheneminen, 
kaupunkiviihtyisyyden paraneminen

Kannustetaan saapumaan mieluummin pyörällä 
kuin autolla

Yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa

Kyläkeskusten elvyttäminen
Asukkaalla pienempi tarve matkustaa autolla, 

jos edes arkiset palvelut ovat lähellä
Mahdollisuus työsuhdejoukkoliikennelippuun, 

työsuhdepolkupyörään tai edulliseen 
pyöränhankintaan

Yhteiskäyttöpolkupyörien ja -
joukkoliikennelippujen hankkiminen 

toimipisteisiin, joista työntekijä saattaa joutua 
poistumaan työasioissa kesken päivän

Joukkoliikennevälineessä suoritetun 
työn korvaaminen

Mahdollisuus työpäivän aloittamiseen ja 
päättämiseen työmatkalla, jolloin työmatkoja 
ei tarvitsisi välttämättä tehdä ruuhka-aikaan

Työaikojen joustavuus, etätyön ja 
videoneuvottelujen suosiminen

Mahdollisuus töiden tekemiseen ajoittain myös 
kotona (esimerkiksi näyttöpäätteellä tehtävät 
työt, joihin ei tarvitse välitöntä kollegan tukea)

Autopysäköinti maksulliseksi ja 
pyöräpysäköinti ilmaiseksi 

suurtapahtumien yhteydessä

Polkupyörän käyttäminen 
työmatkoilla ja työasiamatkoillaKunnan tai muun 

työnantajan 
omien 

työntekijöidensä 
liikkumiseen 
kohdistamat 

toimenpiteet:

Autopaikoille myös maksiminormit 
asemakaavaan
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ja kevyen liikenteen suosiota kasvatetaan erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla, joilla 

joukkoliikenteellä on parhaat toimintaedellytykset ja joilla etäisyydet ovat kävelyn ja 

pyöräilyn kannalta kohtuullisia. Tavoitteen toteutumiseksi ohjelmassa päätetään panos-

taa maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen, suunnata väyläinvestointeja joukko-

liikennettä ja kevyttä liikennettä tukeviin kohteisiin sekä organisoida ja rahoittaa liik-

kumisen ohjausta. Valtion rahoituksen lisäksi tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan pa-

nostusta myös kuntasektorilta. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009b) 

4.5.2 Kunnallinen liikennepolitiikka 

Kunnan yhtenä tehtävänä on toteuttaa toimenpiteitä, jotka tukevat esimerkiksi liiken-

neministeriön asettamia tavoitteita. Kunnalla voi kuitenkin olla omiakin strategioita, 

arvoja ja visioita, joita se pyrkii toteuttamaan. Moni kunta on julkaissut liikennepoliitti-

sen ohjelman, jossa se määrittelee arvot ja tavoitteet, joiden perusteella se jatkossa tekee 

niin poliittisia kuin konkreettisiakin liikenneratkaisuja. Viime vuosina julkaistuissa oh-

jelmissa on ollut vahva painotus liikkumisen suunnittelussa. Helsingin liikkumisen ke-

hittämisohjelman luonnoksessa ilmoitetaan suunnittelun yleiseksi periaatteeksi huoleh-

tia ensimmäisenä kävelijöiden tarpeista. Tämän jälkeen huomioidaan järjestyksessä 

pyöräliikenteen, joukkoliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten tarpeet. Vasta viiden-

neksi tärkeimpänä ovat henkilöautoilun tarpeet. (Helsingin kaupunki 2013a) Lahden 

kaupungin vuonna 2011 tekemistä liikennepoliittisista linjauksista keskeisin on, että 

siellä, missä liikenne ruuhkautuu tai eri tavoin liikkuvien edut ovat muutoin ristiriidassa 

keskenään, asetetaan etusijalle kestävät kulkumuodot. (Lahden kaupunki 2012) Tampe-

reen kaupunkiseudun vuonna 2005 julkaistu liikennepoliittinen ohjelma tähtää vahvasti 

joukkoliikenteen edistämiseen. Ohjelman keinovalikoimassa hyödynnetään ensin liik-

kumistarpeeseen vaikuttavat keinot ja liikenteen hallinnan keinot. Vasta tämän jälkeen 

otetaan käyttöön perinteiset keinot eli liikenneverkon saneeraus ja täydentäminen. (JP-

Transplan 2005) 

 

Kunnat voivat vaikuttaa myös kuntayhtymien kautta. Helsingin seudun liikenne (HSL) 

on Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Kirkkonum-

men ja Sipoon kuntien muodostama kuntayhtymä. Se suunnittelee ja järjestää toimialu-

eensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä. HSL tekee esimerkiksi seu-

dullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, joka on strateginen, seudullista liikennepoli-

tiikkaa linjaava pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa määritellään yhteiset liikennejärjes-

telmän kehittämisen tavoitteet, laaditaan tavoitteita toteuttava kehittämissuunnitelma ja 
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arvioidaan suunnitelman vaikutuksia. Uusimmassa Helsingin seudun liikennejärjestel-

mäsuunnitelmassa (HLJ 2015) päätetään muun muassa nostaa kestävien kulkutapojen 

palvelutasoa. Seudun väestömäärän kasvusta seuraava liikkumisen kasvu pyritään suun-

taamaan kestäviin kulkumuotoihin. Tätä tuetaan ajoneuvoliikenteen hinnoittelulla, mistä 

saadaan myös lisärahoitusta joukkoliikennepalveluihin ja seudun kilpailukyvyn edellyt-

tämiin väyläinvestointeihin. (HSL 2014a) 

 

Liikennepoliittisia vaikutusmahdollisuuksia on myös kuntien omistamilla yhtiöillä. 

Esimerkiksi Tampereen kaupunki omistaa pysäköintiyhtiö Finnparkin, joka hallinnoi 

pysäköintiä Tampereen kaduilla ja useissa pysäköintilaitoksissa. Kaupunki pystyy siis 

kokonaisvaltaisesti esimerkiksi hinnoittelun avulla hallitsemaan pysäköintiä ja siten 

yhtä osaa autoliikenteestä. 

4.5.3 Kestävän liikkumisen suunnitelmat 

Euroopan Unioni on kehittänyt kestävän liikkumisen edistämiseen Sustainable Urban 

Mobility Plan (SUMP, suom. kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma) –

suunnittelukonseptin. Sen mukaan kestävän liikkumisen suunnittelu on kaupungin tule-

vaisuuden suunnittelua, jossa lähtökohtana ovat asukkaat. SUMP on strateginen suunni-

telma, jonka tavoitteena on sekä asukkaiden että elinkeinoelämän liikkumistarpeisiin 

vastaava laadukas elinympäristö. Suunnitelman tulisi ulottua koko toiminnalliselle kau-

punkiseudulle ja sen tulisi huomioida kaikki liikkumismuodot. SUMP:n mukainen lii-

kennejärjestelmä on helposti saavutettava ja kaikkien käytettävissä. Sen tavoitteena ovat 

käyttäjien turvallisuuden parantuminen; ilmansaasteiden, melun, kasvihuonepäästöjen ja 

energian kulutuksen väheneminen; ihmisten ja tavaroiden kuljetuksen tehokkuuden ja 

kustannustehokkuuden parantuminen sekä kaupunkiympäristön vetovoiman ja laadun 

lisääntyminen. (Rusanen 2012, Wefering ym. 2014) Suomessa konseptia on käytetty 

ainakin Hyvinkäällä. Koska SUMP pitäisi toteuttaa koko toiminnallisella kaupunkiseu-

dulla, Suomen olosuhteissa sen toteuttajiksi sopisivat myös HSL:n kaltaiset kuntayhty-

mät liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunni-

telman periaatteet on esitetty kuvassa 25. 
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Kuva 33. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (Sustainable Urban Mobility Plan) periaat-
teet suomeksi ja englanniksi. (Wefering ym. 2014) 

4.5.4 Infrastruktuurin uudistaminen 

Useissa suomalaisissa kaupungeissa on tehty tai on suunniteltu tehtävän mittavia kes-

kustan kehittämistoimenpiteitä, joilla pyritään elävöittämään keskusta-alueita. Usein 

kehittämishankkeeseen lähdetään, kun kauppa ja muu elinkeinoelämä uhkaa siirtyä kau-

pungin keskustasta valtaväylien varteen suuriin kaupan yksiköihin. Keskustan kehittä-

mishankkeen tavoitteena on yleensä lisätä keskustan vetovoimaisuutta niin yritysten 

kuin asiakkaidenkin tarpeet huomioiden. Keskustan kehittämishankkeeseen liittyy usein 

tiivistysrakentamista, jonka avulla keskustaan saadaan lisää asukkaita ja potentiaalisia 

asiakkaita. Tiivistysrakentamisella voidaan myös lisätä keskustan palveluja. 

 

Liikenteellisesti kaupunkien keskustoja pyritään usein parantamaan tekemällä niistä 

jalankulkijan kannalta viihtyisämpiä ja helppokulkuisempia. Keskusta-alueet halutaan 

rauhoittaa henkilöautoliikenteeltä, jotta jalankulkijat tuntisivat olonsa viihtyisämmäksi 

ja turvallisemmaksi. Rauhoittamisen keinoina on käytetty esimerkiksi ydinkeskustan 

katujen muuttamista kävelykaduiksi tai joukkoliikennekaduiksi. Tällöin keskustan läpi 

kulkeva ajoneuvoliikenne ohjataan keskustan kiertäville kaduille ja teille. Tällaisella 

niin sanotulla keskustakehällä liikenteen halutaan kuitenkin olevan sujuvaa, joten ne 

ovat autoliikennepainotteisia katuja. Keskustakehän varrelle sijoitetaan pysäköintialuei-

ta ja -laitoksia keskustaan pyrkivää ajoneuvoliikennettä varten. Keskustan saavutetta-

vuus on siis tarkoitus säilyttää kaikille kulkumuodoille hyvänä. Idea on, että ”keskus-

taan tullaan nopeasti, jotta siellä voidaan olla hitaasti”. (mm. Tampereen kaupunki 

2013) 
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Maailmalla jalankulkijoiden olosuhteita on parannettu esimerkiksi New Yorkin kuului-

salla Times Squarella, joka sijaitsee kahden suuren kadun, Broadwayn ja Seventh 

Avenuen risteyksessä. Ruutukaavaa diagonaalisesti halkova Broadway muutettiin Ti-

mes Squaren kohdalla kävelyalueeksi ensin kokeilumuotoisesti vuonna 2009, minkä 

jälkeen kokeilu vakinaistettiin vuonna 2010 (kuva 26). Muutoksen myötä alueen henki-

lö- ja linja-autojen matkanopeudet kasvoivat hiukan, eli alueen ruuhkat vähenivät. Alu-

een liikenneturvallisuus kasvoi huomattavasti, sillä jalankulkijoiden onnettomuudet vä-

henivät 35 % sekä autoilijoiden ja jalankulkijoiden kokonaisonnettomuusmäärä jopa 63 

%. Lisäksi alueella liikkuvien jalankulkijoiden määrä lisääntyi. (New York City De-

partment of Transportation 2010) 

    
Kuva 34. Broadway muutettiin Times Squaren kohdalla kävelykaduksi vuonna 2009. (New York 
City Department of Transportation 2009) 
 
Alankomaiden Utrechtin kaupunki päätti vuonna 2010 muuttaa 1960-luvulla rakennetun 

Overvechtin lähiön katuverkkoa jalankulku- ja pyöräily-ystävällisemmäksi. Kuten muu-

allakin Euroopassa, myös Utrechtin lähiöiden kadut ja liikenneverkot on toteutettu au-

toilun ehdoilla. Sen myötä jopa asuinkadut ovat olleet 10 m leveitä, mikä on osaltaan 

mahdollistanut autojen suuret ajonopeudet. Liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä pää-

tettiin parantaa kaventamalla katuja fyysisesti tai pelkästään optisesti (kuva 27). Samalla 

päätettiin leventää jalkakäytäviä ja lisätä istutuksia katujen varsille. Autoliikenteen rau-

hoittamista päätettiin tukea katkaisemalla tarkoin valittuja ajoyhteyksiä, millä ehkäis-

tään alueen läpiajoa. Alueen kaikki kiinteistöt ovat silti autolla saavutettavissa, mutta 

reitti voi olla entistä pidempi. (Gemeente Utrecht 2010) Pyöräilijöiden tuli ajaa ajoradal-

la jo ennen muutostoimenpiteitä, mutta nyt ajoradalla ajaminen on varmasti mielek-

käämpää. 
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Kuva 35. Alankomaiden Utrechtissa sijaitsevan Overvechtin lähiön katuja on kavennettu sekä fyy-
sisesti (ylemmät kuvat) että vain optisesti (alemmat kuvat). 
 
Tukholmassa Tenstan lähiössä sijaitsevan Tensta álle –nimisen kadun ilme uusittiin 

täydennysrakentamisen avulla vuosina 2005-2013. Tuolloin kadun pohjoispuolta reu-

nustaneiden pysäköintikenttien paikalle rakennettiin uudet asuinrakennukset (kuva 28). 

Vanhojen elementtitalojen päätyihin sijoitetuissa uusissa rakennuksissa on ikkunoita ja 

parvekkeita myös kadulle päin, kun ennen kadulle näkyi vain talojen ikkunattomat pää-

tyseinät. Lisäksi uusien rakennusten kivijaloissa on liiketiloja.  

   
Kuva 36. Tensta álle ennen ja nyt. (Herin 2012, Google 2011g) 

4.6 Liikkumisen suunnittelun vaikutuksia ja hyötyjä 

4.6.1 Henkilöautoilun väheneminen 

Liikkumisen suunnittelulla tavoiteltava yksityisautoilun väheneminen perustuu siihen 

oletukseen, että autoilijat vaihtavat päivittäisen kulkumuotonsa kestävämpään vaihtoeh-

toon. Mitä useampi kuljettaja vaihtaa henkilöauton joukkoliikenteeseen, polkupyörään, 

kävelyyn tai edes kimppakyytiin, sitä useampi auto poistuu liikenteestä ja sitä vähem-

män autoliikenteessä on ruuhkaa. Myös pysäköintipaikkaa etsivien autojen suhde va-

paiden paikkojen määrään pienenee. Henkilöautoilun väheneminen helpottaisi paitsi 

autoilua jatkavien myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista. Autoilun vähe-
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neminen ja ruuhkien hälveneminen vaikuttavat myös yleiseen viihtyisyyteen. Yksittäi-

sen autoilijan siirtymisestä kestävään kulkumuotoon voi siis koitua kollektiivinen hyöty. 

4.6.2 Terveellisyys ja ympäristöystävällisyys 

Jalankulku ja pyöräily ovat paitsi kulkumuotoja myös liikuntamuotoja, joilla tiedetään 

olevan yksilölle positiivisia terveysvaikutuksia. Säännöllisyydestään johtuen polkupyö-

rällä tai kävellen tehdyillä työmatkoilla on merkittäviä terveyshyötyjä yksilön lisäksi 

myös yhteiskunnalle. Jokaisen yksilön terveyden paraneminen vaikuttaa osaltaan kan-

santerveyteen ja siten myös kansantalouteen. Jalankulun ja pyöräilyn lisääminen liik-

kumisessa merkitsee monelle ihmiselle muutosta totuttuihin liikkumistapoihin, asentei-

siin ja elämäntapoihin. Miellyttävä liikkumisympäristö kannustaa liikkumaan jalan tai 

pyörällä, mutta ympäristön ja terveyden lisäksi kannustimina toimivat liikkumisen tar-

joama virkistys, elämykset ja sosiaaliset suhteet. Myös ympäristötietoisuus nähdään 

kannustimena, sillä kulkumuotoina jalankulku ja pyöräily ovat huomattavasti vähä-

äänisempiä ja ympäristöystävällisempiä kuin henkilöautoilu. Vaikka joukkoliikennekin 

tuottaa niin melu- kuin ilmansaasteita, ovat sen matkustajakohtaiset päästöt pienemmät 

kuin henkilöautoilla. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011) 

4.6.3 Turvallisuuden lisääntyminen 

Liikkumisen suunnittelu käsittää lukemattomia keinoja, joilla pyritään tehostamaan lii-

kennejärjestelmän tehokkuutta vaikuttamalla ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen. Liik-

kumisen suunnittelun päätavoite on usein autoliikenteen aiheuttamien ruuhkien, pysä-

köintiongelmien ja päästöjen vähentäminen. Liikkumisen suunnittelulla on kuitenkin 

myös liikenneturvallisuutta parantava vaikutus, vaikka se ei olisi keskeisenä tavoitteena. 

(Lovegrove & Litman 2008) 

 

Kanadassa selvitettiin maankäytön vaikutuksia liikenneonnettomuuksien määriin 479 

eri taajamassa. Tutkimuksen mukaan tiiviillä ja eri kulkumuotoja hyödyntävällä maan-

käytöllä voitaisiin vähentää asuinalueen onnettomuuksien kokonaistiheyttä 20 %/hlö ja 

vakavien onnettomuuksien tiheyttä 29 %/hlö. Vastaavasti esimerkiksi parantamalla kä-

velyn ja pyöräilyn olosuhteita ja julkisen liikenteen palveluita voisi kokonaisonnetto-

muustiheys laskea 14 %/hlö ja vakavien onnettomuuksien onnettomuustiheys 15 %/hlö. 

(Lovegrove & Litman 2008) 
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Myös Yhdysvalloissa tehty regressioanalyysiin perustuva tutkimus viittaa siihen, että 

maankäytöllä voitaisiin vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Tutkimuksen mukaan jokai-

nen päätien varressa sijaitseva kaupallinen alue lisäsi ympäröivän asuinalueen liikenne-

onnettomuuksien määrää 1,3 %. Jokainen tavaratalo tai hypermarketti lisäsi alueen lii-

kenneonnettomuuksien määrää 6,6 %. Sitä vastoin jokainen jalankulun mittakaavaan 

suunniteltu kaupallinen alue laski asuinalueen liikenneonnettomuuksien määrää 2,2 %. 

Lisäksi jokainen asukas alueen asukasluvussa laski alueen onnettomuuksien määrää 

0,05 %. (Dumbaugh & Rae 2009) 

 

Tutkimukset viittaavat siis siihen, että tiivis ja jalankulkumyönteinen maankäyttö vä-

hentää liikenneonnettomuuksia. Tätä tukee myös Yhdysvaltojen piirikuntia käsittelevä 

tutkimus, jonka mukaan kaupunkirakenteen hajautuneisuudella ja kuolemaan johtanei-

den onnettomuuksien määrällä on selvä yhteys. (Ewing ym. 2003) 

4.6.4 Yksilön säästöt 

Kun yksilöllä on hyvät mahdollisuudet kestävään liikkumiseen, hänen ei tarvitse liikkua 

henkilöautolla. Valitessaan auton sijasta kestävän liikkumismuodon yksilö säästää polt-

toainekuluissa, pysäköintimaksuissa ja huoltokustannuksissa. Jos yksilö ei omista autoa 

ennestään, hän säästää myös auton ostoon, veroihin ja katsastuksiin kuluvat varat. Näi-

den autoiluun kytkeytyvien kustannusten tilalle tulee joukkoliikennelippujen tai esimer-

kiksi pyöräilyvarusteiden kustannukset. Tosin kaupunkialueella asuvan joukkoliikenne-

lippujen kustannukset ovat autoilun kustannuksiin suhteutettuna pienet. Kestäviin liik-

kumismuotoihin siirtyvä autoilija säästää ajankäytössä mahdollisen pysäköintipaikan 

etsimiseen kuluvan ajan. Lisäksi alle viiden kilometrin pituisilla matkoilla joukkolii-

kenne ja pyöräily voivat olla muutenkin autoa nopeampia kulkumuotoja. Joukkoliiken-

teellä matkustaessaan yksilö voi myös hyödyntää matka-ajan lukemiseen, lepäämiseen 

tai vaikka työntekoon, jolloin hän säästää myös työaikaa. 

4.6.5 Kustannustehokkuus 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston teettämän selvityksen mukaan pyöräilyn edistä-

misen hyötykustannesuhde voi olla jopa 7,8 (Helsingin kaupunki 2013b). Jokainen pyö-

räilyyn sijoitettu euro tuottaisi siis lähes kahdeksan euron hyödyn muun muassa tervey-

den paranemisen ja aikasäästöjen myötä. Selvitys kohdistui Helsinkiin suunnitellun 

pyöräilyn laatukäytävien, niin sanottujen Baanojen, verkoston rakentamiseen ja pyöräi-

lyn liittymäjärjestelyjen parantamiseen kantakaupungin alueella. Yleensä kannattavuu-
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tensa suhteen toteuttamiskelpoisten liikennehankkeiden, kuten tie- ja rataväylien raken-

tamis- tai parannustoimenpiteiden, hyötykustannussuhteet ovat suurin piirtein luokkaa 

1,0 – 2,5 (Liikennevirasto 2012c). 

4.7 Haasteita 

4.7.1 Asenteet 

Liikenteessä vallitsee yksilön ja yhteiskunnan välinen intressiristiriita. On yleisesti hy-

väksyttyä verovaroin tukea joukkoliikennettä ja kannustaa yksilöitä käyttämään joukko-

liikennettä. Monen ihmisen mielestä olisi hyvä, jos mahdollisimman moni liikkuisi 

joukkoliikenteellä. Ristiriita on siinä, että moni näin ajatteleva yksilö liikkuu kuitenkin 

itse henkilöautolla. Tähän vaikuttaa varmasti se, että nykyhinnoissaan suhteellisen kallis 

ajokortti tuntuisi turhaan hankitulta, jos henkilöautoilun vaihtaisi kestävämpään liikku-

mismuotoon. Vastaavasti jo ostettua autoa ei haluta seisottaa pysäköitynä vain viikon-

loppujen mökkimatkojen tai muun satunnaiskäytön varalta. Auton hankinta onkin tär-

kein yksittäinen tekijä liikkumisvalinnoissa tapahtuviin muutoksiin, puhutaan sitten 

matkan kohteesta, ajankohdasta, pituudesta ja käytetystä kulkumuodosta (Banister 

2002). Liikkumisen suunnittelussa suurimpana haasteena onkin asenteiden muuttami-

nen, minkä jälkeen haasteena on saada asenteet myös toteutumaan kestävinä liikkumis-

valintoina.  

 

Erityinen asenne-este kestävän liikkumisen edistämisessä on autoilun koetut edut mui-

hin liikennemuotoihin nähden. Henkilöauto koetaan mukavaksi, helpoksi ja joustavaksi 

kulkumuodoksi, jossa kuljettajalla on kontrolli omasta matkastaan ja ajastaan. Sen takia 

henkilöauton korvaavana vaihtoehtona ei nähdä joukkoliikennettä, joka on aikataulu-

riippuvainen sekä reittiensä ja pysähdystensä takia hitaaksi koettu kulkumuoto. Lisäksi 

yksittäin ostetun joukkoliikennematkan kustannukset voivat olla suuremmat kuin henki-

löautolla ajetun matkan. Nykyinen polttoaineen ja pysäköinnin hintataso sekä autoilua 

suosiva infrastruktuuri ja suurten liikenneväylien varsilla olevat palvelut vain lisäävät 

henkilöauton koettua etua. Erityisen vaikeaa henkilöautosta luopuminen on niille, joille 

omalla autolla on jonkinlaista status-arvoa. 
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4.7.2 Sosioekonomiset tekijät 

Ihmisten liikkumiskäyttäytyminen on yksilöllistä, ja jokaisen yksilön liikkumisen tar-

peisiin ja valintoihin vaikuttavat erilaiset sosioekonomiset tekijät ja niiden suhteet. Ti-

heän maankäytön ja laadukkaiden palveluiden alueella asuvat liikkuvat todennäköi-

semmin polkupyörällä tai kävellen kuin haja-asutusalueella ja joukkoliikennepalvelui-

den ulottumattomissa asuvat. Autolla liikkumiseen asuinpaikan sijainti taas vaikuttaa 

juuri päinvastoin. Lapsiperheiden vanhemmat liikkuvat lähes kolme kertaa enemmän 

kuin 65-74 –vuotiaat henkilöt. (Liikennevirasto 2012a) 

 

Täysi-ikäisistä miehistä yli 90 %:lla on ajokortti, kun naisista ajokortti on vain kolmella 

neljästä. Miehet liikkuvat tilastojen mukaan vuorokaudessa keskimäärin kahdeksan ki-

lometriä enemmän kuin naiset. Ajokortittomat tekevät huomattavasti vähemmän ja 

huomattavasti lyhyempiä matkoja kuin ajokortilliset henkilöt iästä tai sukupuolesta riip-

pumatta. Yhden auton kotitaloudessa asuvien vuorokauden matkasuorite on lähes kaksi 

kertaa suurempi kuin autottomassa kotitaloudessa asuvilla. (Liikennevirasto 2012a) 

 

Tilastojen mukaan yksilön liikkumistarpeisiin ja valintoihin vaikuttavat siis muun mu-

assa ikä, sukupuoli, asuinpaikka, autonomistus ja perhe. Muita vaikuttavia seikkoja ovat 

ammatti, tulotaso, terveydentila. Myös tehtävän matkan pituudella, ajankohdalla ja val-

litsevalla säätilalla on vaikutusta tehtäviin liikkumisvalintoihin. (Liikennevirasto 2012a, 

Kivari ym. 2006) 

4.7.3 Joukkoliikenteen palvelutaso 

Kuten aiemmin todettiin, pientalo- ja haja-asutusalueilla linja-autoliikenteen vuorovälit 

voivat olla pitkiä ja linjatarjonta vähäinen, koska alueille ei ole kannattavaa järjestää 

laadukasta joukkoliikennettä. Kaikilla asuinalueilla liikkujalla ei siis ole todellista va-

linnan varaa henkilöauton ja joukkoliikenteen välillä, vaan joillain alueilla asukkaiden 

on lähes pakko käyttää omaa autoa päivittäiseen liikkumiseen. Tiheästi rakennetulla 

alueella joukkoliikenteen palvelutaso taas on yleensä kohtuullinen, minkä takia sitä 

myös käytetään. Myös kodin ja lähimmän bussipysäkin välinen etäisyys vaikuttaa kul-

kutavan valintaan. Lähellä olevaa pysäkkiä käytetään todennäköisemmin kuin kaukana 

olevaa (Liikennevirasto 2012a). Joukkoliikennepalvelun tasoa määrittää linjojen määrän 

ja vuorotiheyden lisäksi kaluston varustelutaso, kunto ja matkustustilojen siisteys. Näil-
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lä kaikilla on vaikutusta siihen, valitseeko liikkuja kulkumuodokseen joukkoliikenteen 

vai jonkin muun. 

4.7.4 Maankäyttö ja infrastruktuuri 

Suuret moottoriliikenteen väylät ovat välttämättömiä rahti- ja kaukoliikenteen toimi-

vuuden kannalta, joten niille on varattava tilaa yhdyskuntarakenteessa. Kaupunkiseu-

duilla väylä kuitenkin rikkoo usein yhdyskuntarakennetta niin, että jalankulkijat ja pyö-

räilijät joutuvat kiertämään pitkiäkin matkoja päästäkseen väylän ylitse. Väylällä on siis 

estevaikutus, joka tarkoittaa autoliikenteen väylän vaikutusta jalankulkijoiden ja pyöräi-

lijöiden turvallisuuteen ja liikennöitävyyteen (kuva 37). Estevaikutuksen käsite sisältää 

myös vaikutukset ihmisten liikkumistottumuksiin ja kontakteihin, palveluiden saatavuu-

teen sekä liike-elämän toimintaedellytyksiin. Estevaikutuksen suuruus määräytyy esteen 

ylitysmahdollisuudesta, ylitystarpeesta ja liikkujan ylityskyvystä. (Tielaitos 1993) 

 
Kuva 37. Mahdollinen työmatka Helsingin Latokartanon ja Tattariharjun välillä. Matkan pituus 
on linnuntietä 1,0 km, mutta Lahdenväylän ja Kehä I:n tuottaman estevaikutuksen seurauksena 
suorin jalankulkureitti on 3,3 km pituinen. (muokattu: Helsingin kaupunki 2012) 
 

Moottoriliikenneväylien aiheuttamaa estevaikutusta voi pyrkiä minimoimaan rakenta-

malla jalankulkijoille ja pyöräilijöille mahdollisimman suorat yhteydet väylien ja niiden 

liittymien läpi. Toisinaan suurten valtaväylien varrella jalankulun ja pyöräilyn reitit 

poikkeavat paljonkin suorimmasta mahdollisesta. Esimerkiksi Kehä III:n varren jalka-

käytävän ja pyörätien linjaus vaihtelee monessa kohdassa kehätien puolelta toiselle, 

jolloin liikkujalle tulee ylimääräisiä mutkia matkaan. Joskus jalankulun ja pyöräilyn 

reitit poikkeavat kauaksikin väylästä, jota reitin tulisi myötäillä. Aina tällaisilla reitillä 

ei välttämättä ole edes opasteita, joiden avulla väylän varrelle löytäisi takaisin (kuva 

38). 
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Kuva 38. Autoilijan 1,5km on kävelijän ja pyöräilijän 2,1km. Kehä III:n vartta kulkeva jalankul-
ku- ja pyöräliikenne tekee pitkän lenkin katuverkon kautta, jossa reittiä ei erikseen opasteta. (vas.) 
Kehä III:n ja Vihdintien liittymässä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti on rakennettu lähes 
suoraksi. (oik.) 
 
Lähiöihin aikanaan rakennetut lukuisat eritasoratkaisut paransivat liikenneturvallisuutta, 

koska niiden ansiosta jalankulkijat ja pyöräilijät eivät joutuneet kohtaamaan autoja sa-

massa tasossa. Liikenteen sujuvuuden kannalta eritasoratkaisut ovat kuitenkin ongel-

mallisempia, sillä jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat usein kiertämään pitkänkin mat-

kan päästäkseen kadun yli (kuva 39). Tämä voi olla käyttäjän kannalta turhauttavaa var-

sinkin, jos kadun nopeusrajoitusta on laskettu alkuperäisestä. Jalankulkija tai pyöräilijä 

voikin kokea eritasoratkaisun vain esteeksi. Ylikulun luoma estevaikutus voi synnyttää 

vaaratilanteita, jos jalankulkijat päättävät kiertää ylikulun ja kulkea suorinta reittiä ka-

dun yli. 

 
Kuva 39. Tukholman Tenstavägenillä on nykyään 30 km/h nopeusrajoitus, minkä takia vanhat 
eritasoratkaisut vaikuttavat melko turhilta. Ylikulun viereen onkin myöhemmin rakennettu suoja-
tie. (Google 2011b) 
 
Myös tielinjauksilla ja teiden pituuskaltevuuksilla on vaikutusta jalankulun ja pyöräilyn 

sujuvuuteen. Monesti mäen läpi puhkaistun päätien tai –kadun toteuttamisessa on sääs-

tetty rakentamalla kevyen liikenteen väylä maastonmuotoja myötäileväksi. Kun jalka-

käytävällä ja pyörätiellä on ylimääräisiä käännöksiä ja mäkiä sellaisissa kohdissa, joissa 

autolla pääsee liikkumaan suoraa ja tasaista tietä pitkin, ei lihasvoimalla liikkuminen 

välttämättä tunnu mielekkäältä (kuvat 40 ja 41). Tämänkaltaiset ratkaisut voivat vaikut-

taa paitsi reitin valintaan, myös kulkumuodon valintaan. 
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Kuva 40. Helsingin Hakamäentiellä autoille on järjestetty suora reitti, jolla on minimoitu korkeus-
erot. Ajoradan vieressä kulkevan yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien linjaus (pun.) poikkeaa 
kauas ajoradasta sekä vaaka- että pystysuunnassa. 
 

 
Kuva 41. Vantaan Rajatorpantiellä ajoradan korkeusasema nousee n. 100 m matkalla 2 m. Samalla 
matkalla viereisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien korkeusasema nousee 7 m. Lisäksi jk/pp 
vaihtaa tien puolta. 

4.8 Yhteenveto 

Liikkumisen suunnittelulla voidaan siis vaikuttaa ihmisten päivittäisiin liikkumisvalin-

toihin. Kun palvelut ja asuminen sijoitetaan lähelle toisiaan ja sekä kohteiden sisäiset 

että niiden väliset liikennejärjestelyt toteutetaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-

teen ehdoilla, luodaan ihmisille todellinen mahdollisuus valita kulkumuotonsa. Etenkin 

keskusta- ja asuinalueiden sisäisten ja ulkopuolisten liikenneyhteyksien infrastruktuuria 

kannattaa muokata jalankulku- ja pyöräily-ystävällisemmäksi. Juuri näillä alueilla liik-

kuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, minkä takia tehtävillä toimenpiteillä on vaiku-

tus suureen liikkujajoukkoon. Keskusta- ja asuinalueiden liikenneratkaisut tulisi tehdä 

seuraavan kulkumuotokohtaisen arvojärjestyksen perusteella: jalankulku, pyöräily, 

joukkoliikenne, yksityisautoilu. Keskustoissa ennen yksityisautoilua arvojärjestykseen 

kuuluvat lisäksi tavarakuljetukset. 

 

Seuraavassa luvussa liikkumisen suunnittelua sovelletaan case-alueeseen, jona toimii 

Vantaan Myyrmäki. Luvussa käsitellään aluksi Vantaata yleisesti ja selvitetään, miksi 

liikkumista tulisi suunnitella myös Vantaalla. Tämän jälkeen tarkastelu kohdistetaan 

Myyrmäkeen, jonne myös ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla alueen kestävän liik-

kumisen edellytyksiä olisi mahdollista parantaa. 
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5 Case-alue Vantaan Myyrmäki 

5.1 Vantaa 

Vantaa on Uudellamaalla sijaitseva 208 000 asukkaan kasvava kaupunki. Sen naapuri-

kuntia ovat Espoo, Helsinki, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo. Vantaan hallinnolli-

nen keskus on 5200 asukkaan Tikkurila, joka sijaitsee kaupungin itäosassa pääradan 

varrella. Kaupungin länsiosan aluekeskus on 15 000 asukkaan Myyrmäki. Näiden lisäk-

si Vantaalla on kolme muuta aluekeskusta: Koivukylä, Korso ja Hakunila. Vantaa on 

rakentunut nauhakaupunkiperiaatteen mukaisesti ensin vuonna 1892 valmistuneen Hel-

sinki–Hämeenlinna -junaradan varrelle ja sittemmin autoistumisen myötä rakennettujen 

suurten moottoriliikenneväylien varrelle. Länsi-Vantaan suurimmat asuinalueet Myyr-

mäki ja Martinlaakso taas ovat rakentuneet vuonna 1975 valmistuneen Martinlaakson 

radan varrelle. Vantaalla useimmat aluekeskukset ja muut tiiviimmät asutuskeskittymät 

ovat 1960–1980 -luvuilla rakennettuja kerrostalolähiöitä, joita ympäröivät vanhemmat 

pientaloalueet.  

 

Kaupunkirakenteellisesti Vantaa on osa Helsingin keskustaajamaa. Seudullisesti se on 

kuitenkin reunakaupunkia, jossa on runsaasti ohitustien ja muiden pääväylien varteen 

sijoittuneita logistiikan, teollisuuden ja kaupan suuryksiköitä. Liikenteellisesti Vantaa 

sijaitseekin tärkeässä solmukohdassa, sillä kahden junaradan lisäksi pääkaupunkiseudun 

seitsemästä päätiestä viisi kulkee sen halki: Hämeenlinnanväylä, Tuusulanväylä, Lah-

denväylä, Porvoonväylä ja niitä kaikkia yhdistävä Kehä III. Erityisesti Vantaa tunnetaan 

kansainvälisestä lentoasemastaan, jonka kautta kulkee vuosittain 15 miljoonaa matkus-

tajaa. 

5.2 Kestävän liikkumisen edistämisen perusteita Vantaalla 

5.2.1 Kaupunkirakenne ja infrastruktuuri 

Vantaalla keskusta-alueet ja monet asuinalueet on suunniteltu ja rakennettu pääosin au-

toilun mittakaavaan ja autoliikenteen ehdoilla. Sen seurauksena esimerkiksi päivittäiset 

palvelut ovat tänä päivänä monella alueella helposti saavutettavissa vain autolla. Vas-

taavasti kaupungin kadut ovat usein leveitä, katutilasta suurin osa on varattu autoliiken-

teelle ja liikenteelliset ratkaisut on toteutettu autoliikenteen etujen mukaan. Vaikka ja-

lankulku- ja polkupyöräliikenne on paikoin turvallisuuden perusteella sijoitettu eri ta-
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soon kuin autoliikenne, ali- ja ylikulut usein vain lisäävät jalankulkijoiden ja pyöräili-

jöiden matkan pituutta tai korkeuseroja. Vantaan maankäyttö ja infrastruktuuri antavat 

siis usein yksilölle hyvän perusteen valita liikkumismuodokseen henkilöauton. Kuiten-

kin kestävän kehityksen tavoitteiden takia henkilöautoliikennettä tulisi kuitenkin maa-

ilmanlaajuisesti vähentää. Etenkin lyhyillä matkoilla liikkujia tulisi kannustaa kestä-

vämpiin kulkumuotoihin. 

 
Vantaa on monikeskuksinen kaupunki, mikä voi osaltaan tukea kestävää liikkumista. Se 

kuitenkin edellyttää, että keskusten palvelut tyydyttävät lähistön asukkaiden arkipäiväi-

set tarpeet. Tällöin asukkaiden ei tarvitse liikkua pitkiä matkoja tavoittaakseen tarvitse-

mansa palvelut. Mutta jos keskukset nääntyvät ja niiden palvelut karkaavat valtateiden 

varsilla sijaitseviin automarketteihin, useampi asukas joutuu liikkumaan omalla autolla. 

Keskuksia kannattaisi tiivistää rakentamalla paitsi asuinrakennuksia, myös toimitiloja. 

Tällöin keskukseen saadaan lisää potentiaalisia asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia yrit-

tämiseen. Samalla vaikutetaan joukkoliikenteen kannattavuuteen sekä jalankulun ja 

pyöräilyn mahdollisuuksiin, jotka kaikki lisäävät alueen saavutettavuutta. 

 

Myös naapurikuntien aluerakennushankkeet vaikuttavat Vantaalla päivittäin liikkuvien 

ihmisten määrään. Esimerkiksi Myyrmäen palvelualue ulottuu myös Helsingin puolelle, 

jossa jo aivan kunnan rajan toissapuolen sijaitsevan Malminkartanon lisäksi Myyrmäen 

palveluita tulevat käyttämään rakenteilla olevien Honkasuon ja Kuninkaantammen 

asukkaat. Vantaan kaakkoisosassa sijaitsevat Länsisalmi, Länsimäki, Vaarala ja Ojanko 

puolestaan tullevat tulevaisuudessa kuulumaan Helsingin Östersundomin palvelualuee-

seen, jonne kunnat tekevät Sipoon kanssa yhteistä yleiskaavaa. 

5.2.2 Koettu liikenneturvallisuus 

Vantaan kaupungin vuonna 2011 julkaisemaa liikenneturvallisuussuunnitelmaa varten 

tehtiin vuoden 2010 toukokuussa nettikysely Vantaan asukkaille ja luottamushenkilöil-

le. Sillä selvitettiin asukkaiden ja eri käyttäjäryhmien näkemyksiä alueen liikenneturval-

lisuustilanteesta, koetuista ongelmista ja puutteista sekä ajatuksia liikenneturvallisuuden 

kehittämistarpeista. Selvästi suurimmiksi ongelmiksi koettiin autojen ylinopeudet ja 

autoilijoiden piittaamattomuus säännöistä ja kevyestä liikenteestä (kuva 42).  Tärkeim-

pänä keinona liikenneturvallisuuden parantamiseksi nähtiin kevyen liikenteen ympäris-

tön parantaminen (kuva 43). Vaikka autojen ylinopeudet koettiin suurimmaksi ongel-
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maksi, ehdotettiin nopeuksien alentamista vasta kuudenneksi tärkeimpänä keinona tur-

vallisuuden parantamiseksi. (Vantaan kaupunki 2011) 

 
Kuva 42. Liikenneturvallisuuden koetut ongelmat ja niiden jakautuminen Vantaan asukaskyselyn 
mukaan. 

  
Kuva 43. Tärkeimmät keinot liikenneturvallisuuden parantamiseksi Vantaan asukaskyselyn mu-
kaan. 

5.2.3 Autonomistus ja liikkuminen 

Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n tekemän selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun 

kunnissa ja Helsingin seudun radanvarsikunnissa autottomien kotitalouksien määrä on 

lisääntynyt ja kaksiautoisten kotitalouksien määrä vähentynyt vuosien 2008-2012 välil-

lä. Poikkeuksena näissä tilastoissa on kuitenkin Vantaa, jossa autottomien kotitalouk-

sien määrä on vähentynyt ja kaksiautoisten kotitalouksien määrä lisääntynyt (kuva 44). 

Autonomistuksen lisääntyminen ei kuitenkaan näy vantaalaisten liikkumisessa, sillä 

selvityksen mukaan vantaalaisten henkilöauton kulkutapaosuus seudun sisäisillä mat-

koilla on laskenut kolme prosenttiyksikköä ja vastaavasti kävelyn osuus noussut saman 

verran (kuva 45). (HSL 2013) 
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Kuva 44. Kotitalouksien jakauma niiden käytössä olevien henkilöautojen mukaan. (HSL 2013)  
 

 
Kuva 45. Helsingin seudun asukkaiden kulkutapajakauma seudun sisäisillä matkoilla. (HSL 2013) 
 
Kun verrataan henkilöautolla ja joukkoliikenteellä tehtyjä matkoja, on henkilöautolla 

tehtyjen matkojen osuus vähentynyt kaikissa muissa kunnissa paitsi Vantaalla, jossa 

osuudet ovat pysyneet samoina (kuva 46). Vantaalla henkilöautolla tehtyjen matkojen 

osuus on pääkaupunkiseudun kunnista suurin. Vantaalaiset myös omistavat vähemmän 

joukkoliikennelippuja kuin muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien asukkaat. (HSL 

2013) 
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Kuva 46. Helsingin seudun asukkaiden joukkoliikenne- ja henkilöautomatkat seudun sisällä. (HSL 
2013) 

5.2.4 Väestökehitys 

Vantaan asukasluvun ennustetaan nousevan vuoteen 2040 mennessä 50 000 asukkaalla, 

jolloin kaupungin asukasluku olisi 259 500. Väestönkasvun ennustetaan laskevan tasai-

sesti nykyisestä 2500 vuosittaisesta kasvusta ensin 2000:een vuoteen 2025 mennessä ja 

1500:een vuoteen 2040 mennessä. Eläkeikäisten eli yli 65-vuotiaiden suhteellisen mää-

rän ennustetaan kasvavan nykyisestä 14 %:sta yli 20 %:iin vuoteen 2040 mennessä. 

Tuolloin Vantaan väestöstä jopa 11,5 %:n ennustetaan olevan yli 75-vuotiaita. Ennus-

teen perusteella Vantaalla asuisi siis lähes 30 000 yli 75-vuotiasta, mikä on lähes kol-

minkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Iän tuomien fyysisten rajoitusten takia henki-

löautoilu ei ole mahdollista useimmille ikäihmisille, minkä takia he liikkuvat tavallisesti 

jalan, polkupyörällä, joukkoliikenteellä tai muulla julkisella liikennevälineellä. (Vantaan 

kaupunki 2014) 

5.3 Kestävää liikkumista tukevia kehityshankkeita 

5.3.1 Liikennepoliittinen ohjelma 

Vantaan kaupungilla on tekeillä liikennepoliittinen ohjelma, joka on hengeltään liikku-

misen suunnittelua tukeva. Ohjelman visiona on kestävän ja turvallisen liikkumisen 

edellytykset takaava liikennejärjestelmä, joka tukee maankäytön kehittämistavoitteita ja 

elinkeinoelämän kilpailukykyä. Liikennepoliittisen ohjelman liikenteellisiksi tavoitteik-

si on asetettu saavutettavuus, liikenneturvallisuus, tilankäytön tehokkuus, liikenneympä-

ristön viihtyisyys sekä kustannustehokkuus. Visio ja tavoitteet pyritään saavuttamaan 

toteuttamalla toimenpiteitä viiden eri alueprofiilin perusteella, joita ovat keskusta-
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alueet, kestävän liikkumisen mahdollistavat alueet, keskustan ulkopuoliset tiiviit asuin-

alueet, yritysalueet ja haja-asutusalueet. Kestävän liikkumisen kannalta tärkeimmät kes-

kusta-alueiden toimenpiteet ovat kulkumuodon vaihtopisteiden toimivuuden parantami-

nen, pyöräilyn ja kävelyn edellytysten huomiointi sekä autojen pysäköinnin muuttami-

nen maksulliseksi. Kestävän liikkumisen mahdollistavilla alueilla tärkeimpiä toimenpi-

teitä ovat joukkoliikennettä tukeva nauhamainen täydennysrakentaminen, toimivat kul-

kumuotojen vaihtopisteet sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien jatkuvuuden ja laadun 

takaaminen. 

5.3.2 Kehärata ja sen asemat 

Vuonna 2015 valmistuva kehärata on merkittävä parannus Vantaan poikittaiseen jouk-

koliikenteeseen. Itä- ja Länsi-Vantaan yhdistävä raideyhteys on merkittävä myös kan-

sallisesti, sillä se yhdistää Helsinki-Vantaan lentoaseman päärataan ja Suomen rataverk-

koon. Ensimmäisessä vaiheessa kehäradalle tulee viisi uutta asemaa, joista Lentoaseman 

ja Aviapoliksen asemat sijaitsevat tunnelissa. Näiden lisäksi kahdelle tunneliasemalle ja 

yhdelle maanpäälliselle asemalle on tehty tilavaraukset. Maankäyttö tehostuu kaikkien 

uusien asemien ympärillä, kun niihin rakennetaan uusia työpaikka- ja asuinalueita.  

 

Kehäradan liikenteen myötä Tikkurilan asemasta tulee Suomen toiseksi vilkkain rauta-

tieasema Helsingin päärautatieaseman jälkeen. Tikkurilan juna-aseman korvaa raken-

teilla oleva matkakeskus ja aseman lähialuetta tiivistetään rakentamalla uusia asuintalo-

ja. Keskusta muuttuu kävely-ystävällisemmäksi, kun Tikkuraitin ja aseman välillä kul-

keva Asematie muutetaan pääosin kävelykaduksi, jonka varteen rakennetaan uusi tori. 

 

Kehäradan varrella sijaitsevaan Kivistön kaupunginosaan rakennetaan uusi keskusta-

alue, jonne on suunniteltu tulevan 30 000 asukasta. Kivistöstä tulee merkittävä aluekes-

kus Tikkurilan ja Myyrmäen ohelle. Alueella on panostettu erityisesti pyöräilyverkon 

suunnitteluun ja tavoitteena on tehdä pyöräilystä alueen asukkaille houkutteleva liikku-

mismuoto. Esimerkiksi alueen asemakaavoissa on erikseen määrätty kiinteistöihin pol-

kupyörien säilytys-, kunnostus- ja pesutilat. Kivistön uuden keskustan lisäksi kehäradan 

varteen rakennetaan kaksi muuta uutta aluetta, kun Helsinki-Vantaan lentoaseman välit-

tömään läheisyyteen Veromiehen kaupunginosaan nousee uusi yritys- ja asuinalue 

Aviapolis ja Koivukylän kaupunginosaan rakennetaan uusi Leinelän asuinalue. 
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5.3.3 Keskustojen kehityshankkeet 

Tikkurilan lisäksi myös kaikilla muilla Vantaan keskustamaisilla alueilla, Myyrmäessä, 

Martinlaaksossa, Hakunilassa, Korsossa ja Koivukylässä on meneillään kehittämis-

hankkeita. Niihin kaikkiin liittyy tärkeänä osana asuntoja ja palveluja lisäävä tiivistys-

rakentaminen. Myyrmäen, Martinlaakson ja Korson keskustoista on järjestetty avoimet 

suunnittelukilpailut. Hakunilaan on suunniteltu uutta keskustaa, joka yhdistäisi nykyisen 

keskustan ja Porttipuiston kauppa-alueen. Samassa yhteydessä myös nykyisen keskus-

tan elinvoimaa parannettaisiin tiivistysrakentamisella. 

5.3.4 Runkolinja 560 

Runkolinja 560:n, jota on aiemmin kutsuttu myös nimellä Jokeri II, liikennöinti alkaa 

syksyllä 2015. Linja kulkee Myyrmäestä Helsingin Rastilaan muun muassa Paloheinän, 

Malmin ja Vuosaaren kautta. Runkolinja yhdistää kaksi metrolinjaa ja kaksi junarataa ja 

vahvistaa näin seudun poikittaista joukkoliikennettä. Vantaalla linja kulkee Myyrmäen 

lisäksi Kaivokselan ja Tammiston kautta. 

5.3.5 Pysäköintinormin kokeilu 

Eduskunta sääti vuonna 2010 lain kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokei-

lusta. Sen tavoitteena on hankkia kokemuksia siitä, miten rakentamis- ja kaavamääräyk-

siä sekä lupamenettelyjä keventämällä voidaan edistää asuntorakentamista erityisesti 

kasvukeskuksissa ja lisätä asuntotuotannon kustannustehokkuutta. Lakia sovelletaan 

kymmenessä kaupungissa, joista yksi on Vantaa. Laki valtuuttaa kunnan myöntämään 

poikkeusluvan suureenkin poikkeamiseen asemakaavassa osoitetusta tonttikohtaisesta 

rakennusoikeudesta. (Finlex 2014c) Tällä on tiivistysrakentamista helpottava vaikutus. 

Keskustojen tonteilla on kuitenkin suhteellisen vähän vapaata tilaa ja lisäasuntojen ra-

kentaminen velvoittaa rakentamaan myös lisää autopaikkoja. Tilankäytön kannalta pa-

ras ratkaisu olisi sijoittaa pysäköinti laitoksiin, mutta pysäköintilaitoksessa yhden auto-

paikan rakentamiskustannus voi kuitenkin olla kymmenkertainen maantasoon rakennet-

tavaan pysäköintiruutuun verrattuna. Täydennysrakentamisen haasteena onkin pysä-

köinnin kustannustehokas järjestäminen, sillä uusien asuntojen rakentaminen ja myynti 

eivät välttämättä riitä kustantamaan pysäköintilaitoksen autopaikkoja. Täydennysraken-

nettavalla tontilla on siis oltava tarpeeksi tilaa, jotta autopaikat voidaan järjestää maan-

pinnalla. (Seppälä 2013) 
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Täydennysrakentamista helpottaakseen on Vantaan kaupunki asettanut keskusta-

alueidensa pysäköintiin ajanjaksoa 1.1.2014-31.12.2018 koskevan kokeilunormin. Sen 

mukaan kerrostaloihin, jotka ovat enintään 1 km säteellä juna-asemasta tai bussitermi-

naalista, tulee rakentaa vähintään 1 ap / 130 kem2. Tällä kaupunki pyrkii kohtuuhintai-

sempiin asuntoihin, koska autopaikkojen rakentamiskulut vähenevät. Pysäköinnin ko-

keilunormi edistää täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, sillä kokeilualueilla voi nyt 

rakentaa entistä vähemmän autopaikkoja. Kokeilunormi on esimerkiksi Helsinkiin ver-

rattuna löysä, sillä Helsingin kantakaupungin uusilla merenrantaisilla alueilla, kuten 

Jätkäsaaressa, kun etäisyys on linnuntietä lähimmälle metro- tai juna-asemalle alle 500 

metriä, autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1 ap / 130 k-m2 tai 0,5 

ap/asunto. 

 
Täydennysrakentamista koskevalla lakikokeilulla voi olla positiivinen vaikutus kestä-

vien liikkumismuotojen yleistymiselle, sillä tiivistyvä kaupunkirakenne tukee jalanku-

lun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Vantaan kaupungin pysäköinti-

normikokeilu on liikkumisen suunnittelun toimenpiteenä työntävä toimenpide, sillä se 

hankaloittaa yksityisautoilua. Kokeilunormin mukaan rakennettavien kiinteistöjen asuk-

kailla on heikommat edellytykset oman auton käytölle kuin vanhan normin mukaan 

rakennettujen naapurikiinteistöjen asukkailla. Vantaan kaupungin tulisikin tehdä myös 

vetäviä toimenpiteitä normin vaikutusalueilla Aviapoliksessa, Hakunilassa, Kivistössä, 

Koivukylässä, Korsossa, Länsimäessä, Martinlaaksossa, Myyrmäessä ja Tikkurilassa. 

Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen tulisi panostaa 

kokeilualueilla käynnissä olevien keskustauudistusten yhteydessä varsinkin siksi, että 

keskustoihin ennen vuotta 2019 myönnettävissä rakennusluvissa kiinteistöille vaaditaan 

normin mukaisesti tavallista vähemmän autopaikkoja. Kokeilun taustalla on kuitenkin 

mitä ilmeisimmin ajatus, että aseman seudulla ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien saa-

vutettavissa olevat asukkaat tukeutuvat liikkumisessaan enemmän kestäviin liikkumis-

muotoihin. Näin ollen heidän tarpeensa omistaa henkilöauto olisi pienempi. 

5.3.6 Muut suuret liikennesuunnitelmat Vantaan alueella 

Espoossa kulkevaa Kehä II:sta on suunniteltu jatkettavan Hämeenlinnan väylälle asti. 

Jatkeen linjaus kulkisi tunnelissa Vantaan kuntarajan tuntumassa Hämevaaran ja 

Myyrmäen eteläpuolella, ja sen yksi eritasoliittymä tulisi olemaan Myyrmäen Korutien 

kohdalla. Hankkeen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009, mutta se toteutunee aikai-

sintaan vuosien 2021-2035 aikana. Toteutuessaan tie vähentäisi Myyrmäen läpikulkulii-
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kennettä ja parantaisi Myyrmäen saavutettavuutta henkilö- ja linja-autolla etenkin Es-

poosta. Joukkoliikenteen kannalta vieläkin merkittävämpi hanke olisi Vantaan yleiskaa-

vaan merkityn poikittaisen runkolinjan toteuttaminen. Pikaraitiotienä mahdollisesti to-

teutuvan linjan reitti kulkee Espoon puolelta Hämevaaran kautta Myyrmäkeen, josta se 

jatkaa muun muassa Aviapoliksen ja Lentokentän kautta Tikkurilaan, josta vielä Haku-

nilan kautta Helsingin puolelle. Espoon yleiskaavassa merkintä on tehty joukkoliiken-

teen yhteystarpeena Uusmäkeen. Helsingin yleiskaavassa ei ole merkintää tälle linjalle. 

Helsingillä on kuitenkin useita Vantaaseen vaikuttavia rataliikenteen suunnitelmia. Hel-

singin metron mahdollinen jatkaminen Östersundomiin toisi luultavasti asemat myös 

Vantaan Länsimäkeen ja Länsisalmeen. Metrolle on myös merkitty maakuntakaavaan 

ohjeellinen yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä asemat Aviapolikseen ja Pakka-

laan. 

 

Helsinki-Vantaan lentoasemalle on suunnitteilla myös suora junayhteys Helsingin 

päärautatieasemalta. Radan olisi tarkoitus yhtyä lentoaseman pohjoispuolella päärataan, 

jolloin Helsingin kaukojunat voisivat kulkea lentoaseman kautta. Kehäradan valmistut-

tua kauempaa tulevat matkustajat joutuvat vaihtamaan Tikkurilassa kaukojunasta lähi-

junaan. Lentokenttärata siis nopeuttaisi ja helpottaisi lentomatkustajien liikkumista. 

Myöhemmin mahdollisesti rakennettava entisen HELI-radan linjauksen korvaava rata-

yhteys Helsingistä Pietariin kulkisi lentokenttäradan kautta. Lentokenttäradan rakenta-

minen vaatii kuitenkin Helsingin päärautatieaseman ja pääradan Keravan pohjoispuoli-

sen osan kapasiteettiongelmien ratkaisemista, eli ainakin Helsingin keskustan alle ra-

kennettavaksi suunniteltu lähijunia palveleva Pisararata tulisi ensin toteuttaa. Lentokent-

täradan toteutuminen synnyttäisi lentoasemalle merkittävän eri liikennemuotojen kes-

kuksen, jossa kohtaisivat kansainvälinen ja kansallinen lentoliikenne; kansainvälinen, 

kansallinen ja paikallinen junaliikenne sekä kansallinen ja paikallinen linja-

autoliikenne. 

5.4 Myyrmäki 

5.4.1 Alueen kuvaus 

Myyrmäki sijaitsee Vantaan lounaisosassa, Helsingin rajan tuntumassa, Martinlaakson 

junaradan varressa. Se oli aina 1950-luvulle asti lähes rakentamatonta metsämaata. En-

simmäinen suuri rakennushanke Myyrmäen alueella oli Louhelan kerrostaloalue, joka 

rakennettiin vuosina 1965-1968. Se oli Vantaan ensimmäisiä aluerakentamisen kohteita 
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Kaivokselan, Simonkylän ja Vantaanlaakson kanssa. Muu Myyrmäki alkoi rakentua 

1970-luvulla, jolloin alueelle valmistui tuhansia uusia asuntoja. Myyrmäen suurin väes-

tökasvu tapahtui vuosina 1971-1975, jolloin alueelle muutti yhteensä lähes 7000 asukas-

ta ja alueen tuolloinen asukasluku yli kaksinkertaistui. Myyrmäen ja sen naapurilähiöi-

den suunnittelu perustui nauhakaupunkiajatteluun, jossa rakentaminen tukeutui Martin-

laakson junarataan. (Helsingin seudun aluesarjat tilastokanta ja Tilastokeskus 2012b, 

Vantaan kaupunki. 2010) 

 

Nykyään Myyrmäki on kerrostalovaltainen, väestöltään suurin ja tiheimmin asuttu Van-

taan kaupunginosa. Se on Länsi-Vantaan aluekeskus, jonka palvelualue kattaa myös 

naapurikuntien asuinalueita (kuva 47). Esimerkiksi Helsingin Malminkartano ja vuoteen 

2025 mennessä rakennettavat Honkasuo ja Kuninkaantammi tukeutuvat Myyrmäen pal-

veluihin. (Helsingin kaupunki 2005, 2009) Myös Espooseen Vantaan rajan tuntumaan 

rakennettavat Painiitty ja Uusmäki tukeutunevat ainakin jossain määrin Myyrmäen pal-

veluihin. Myyrmäen saavutettavuus niin läheltä kuin kauempaakin tulee parantumaan, 

kun Variston läpi kulkeva Luhtitie jatketaan Myyrmäen Uomatielle ja Kehä II:n linjaus-

ta jatketaan Espoosta Myyrmäen kautta Hämeenlinnanväylälle. Myyrmäen asema alue-

keskuksena voi lähitulevaisuudessa muuttua, sillä noin 6 km päähän Myyrmäestä on 

rakenteilla 30 000 asukkaan Kivistön keskusta. Se tuottanee palvelut Kivistön suuralu-

een asukkaille, jotka nykyään tukeutuvat kunnallisissa ja erikoispalveluissa Myyrmä-

keen. 

 
Kuva 47. Myyrmäen alueen päätiet ja -kadut. Myyrmäki (vaal. sin.) on Länsi-Vantaan aluekeskus, 
joka palvelee useita pien- (rusk.) ja kerrostaloalueiden (pun.) asukkaita. Myös jotkin Helsingin ja 
Espoon asuinalueet tukeutuvat Myyrmäen palveluihin. Kuntarajan välittömään läheisyyteen on 
rakentumassa kolme uutta asuinaluetta (kelt.), minkä lisäksi alueelle on suunnitteilla uusia katu- ja 
tieyhteyksiä (kelt.). 
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Myyrmäessä asui 1.1.2014 yhteensä 15 658 asukasta. Alueen ikärakenne on muuttunut 

radikaalisti siitä, kun alue oli pääosin valmistunut. 1970-luvulla Myyrmäen asukkaista 

alle 3 % oli täyttänyt 65 vuotta ja lähes 30 % oli enintään 15 vuotiaita. Vuoden 2014 

vastaavat osuudet olivat 22,2 % ja 14,5 %. Iäkkäiden osuus väestöstä on siis seitsenker-

taistunut samalla kun lasten osuus on puolittunut. Myös Martinlaakson ja Havukosken 

lähiöiden ikärakenteessa on tapahtunut samanlainen muutos. Ennusteen mukaan vuonna 

2024 Myyrmäen asukkaista jo lähes joka neljäs on täyttänyt 65 vuotta, ja heistä yli puo-

let on yli 75-vuotiaita. (Vantaan kaupunki 2014d) 

5.4.2 Liikenne 

Myyrmäki on myös liikenteellisesti läntisen Vantaan keskus, etenkin kun kehäradan 

liikennöinti alkaa vuonna 2015. Vantaan sisäinen joukkoliikenne tulee perustumaan 

vahvasti kehärataan ja sitä tukevaan tiheään linja-autojen syöttöliikenteeseen. Tämän 

seurauksena Myyrmäen asema Länsi-Vantaan liikenteen solmukohtana vankistuu. 

Myyrmäen linja-autoterminaali saneerattiin kesällä 2014, jolloin linja-autoille saatiin 

lisää tilaa siirtämällä taksiasema pois linjaliikenteen seasta. Saneerauksen yhteydessä 

Jönsaksentien itäpuolelle lisättiin kaksi pysäkkiä, mikä nopeuttaa Myyrmäen aseman 

ohi jatkavien linjojen kulkua. Linja-autoliikenteelle saatiin lisää tilaa kun Raappavuo-

rentien eteläpäähän rakennettiin vuonna 2013 pieni linja-autoterminaali. Se tulee ole-

maan ainakin syksyllä 2015 liikennöinnin aloittavan runkolinja 560:n päätepysäkki. 

Tulevaisuudessa joukkoliikenteen palvelutasoa nostaa mahdollisesti pikaraitiotienä to-

teutettava Vantaan läpi kulkeva runkolinja, jonka linjaus kulkee myös Myyrmäen kaut-

ta.  

 

Keväällä 2014 tehdyn Länsi-Vantaan nopeusrajoitusten tarkistamisen yhteydessä päätet-

tiin Vantaan alueen nopeusrajoitukset yhtenäistää. Tämän seurauksena kymmenien Län-

si-Vantaan katujen nopeusrajoituksia lasketaan etenkin keskusta-alueilla. Myyrmäessä 

pääkatujen nopeusrajoitukset putoavat 50:stä 40 km/h:iin ja tonttikatujen rajoitukset 

40:stä 30 km/h:iin. Muutoksen jälkeen suurin sallittu ajonopeus Myyrmäessä on 40 

km/h (kuva 48). 



77 
 

 
Kuva 48. Myyrmäen nopeusrajoituksia yhtenäistettiin muiden keskusten kanssa. 
 

Pysäköinti on Myyrmäessä järjestetty pääosin kiinteistöjen omilla tonteilla. Kadunvar-

sipysäköinti on kuitenkin paikoin sallittua, minkä lisäksi alueella on muutamia kaupun-

gin omistamia yleisiä alueita. Vuosina 2014-2018 Vantaan keskusta-alueilla kokeilussa 

oleva pysäköintinormi vaikuttaa myös Myyrmäkeen, kun kilometrin säteelle asemasta 

rakennettaviin uudiskohteisiin vaaditaan vain 1 ap / 130kem2. Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että uusien kerrostalojen tonteille rakennetaan entistä vähemmän pysäköintipaikko-

ja. Alueelle on tästäkin syystä tärkeää kohdistaa toimenpiteitä, joilla tuetaan kestäväm-

millä kulkumuodoilla liikkumista. 

5.5 Parannusehdotukset 

5.5.1 Alueen kehityskuva 

Kunta voi halutessaan tehdä palvelualueelle tai muulle kaupunginosalle kaavarungon, 

jonka tavoitteena on määrittää periaatteet kyseisen alueen kehittämiselle. Kaavarunko 

on oikeusvaikutukseton suunnitelma, mutta se ohjaa viitteellisesti uutta rakentamista ja 

määrittää yleispiirteiset reunaehdot alueelle laadittaville asemakaavamuutoksille. Kaa-

varungossa tarkastellaan muun muassa alueen imagoa, keskusta-alueen kehittämistä, 

mahdollisia alueita täydennysrakentamiselle, liikenneasioita, maisemaa ja ekologisuutta. 

Eri näkökulmista voidaan tarvittaessa tehdä tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia. Van-

taan kaupunki on käyttänyt joistain tekemistään kaavarungoista myös nimitystä kehitys-

kuva. Keväällä 2015 aletaan tehdä Myyrmäen kehityskuvaa, jonka liikenneosuuden on 

tarkoitus rakentua tämän diplomityön case-osion pohjalta. 
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5.5.2 Case-osion tavoitteet 

Seuraavassa on listattu kestävien liikkumismuotojen olosuhteiden parantamiseen liitty-

viä toimenpide-ehdotuksia Myyrmäkeen. Kohteet on valittu maastokäyntien; alueen 

karttojen, kaavojen ja ilmakuvien; lähialueiden muiden suunnitelmien tarkastelun sekä 

tämän työn tekijän omien empiiristen havaintojen perusteella. Kohteet on listattu aihe-

piireittäin seuraavasti: pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantaminen, joukkoliiken-

teen olosuhteiden parantaminen, puutteellisten reittien kehittäminen, autoliikenteen rau-

hoittaminen sekä muut kohteet. Parannusehdotusten liikenteellisenä tavoitteena on, että 

Myyrmäessä yhä useampi matka tehtäisiin kävellen, polkupyörällä tai joukkoliikenteellä 

kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteena on myös mahdollistaa eri kulkutapojen yhdistäminen 

entistä useammin ja matkanteon valinnanmahdollisuuksien lisääntyminen. Vaikka pää-

tavoitteena on edistää kestävää liikennettä, kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennet-

tä, myös autoliikenteen tarpeet pyritään turvaamaan. Kestävää liikkumista tukevaan 

tiivistysrakentamiseen ei tässä tehdä ehdotuksia, sillä tarkoitukseen sopivat alueet on jo 

kartoitettu yleiskaavatyön yhteydessä. Tässä osiossa esitetyt toimenpiteet ovat suuntaa 

antavia ehdotuksia, joiden mahdollisesta toteutuksesta tai jatkotoimista päätetään myö-

hemmin muissa yhteyksissä. 

5.5.3 Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantaminen 

5.5.3.1 Pyöräilyverkon kehittäminen ja pyöräilyn laatukäytävä 

Pyöräilyverkon ongelmallisimmat paikat ovat usein pääkaduilla, joilla pyöräliikenne 

risteää autoliikenteen kanssa ja joissa jalankulkuliikenne on vilkasta. Liikkujien no-

peuserot aiheuttavat ongelmia yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräteillä. Myyrmäessä pyö-

räilyn pääreitit kulkevat pääkatujen varsilla, kuten Rajatorpantiellä ja Raappavuorentiel-

lä.  

 

Ratkaisuehdotus: 

Pyöräilyn ja jalankulun sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa erottelemalla kul-

kumuodot toisistaan vähintään pyöräilyn pääreiteillä. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi 

jakamalla keskiviivan avulla nykyiset yhdistetyt väylät erillisiksi pyöräteiksi ja jalka-

käytäviksi. Vuoden 2035 tavoitteellisille pyöräilyn laatukäytäville Myyrmäestä vievät 

pääreitit tulee suunnitella erityisen huolellisesti (kuva 49). Helsingin kaupungin pyörä-

liikenteen laatukäytävien (ns. baanojen) verkkosuunnitelmassa yksi laatukäytävä kulkee 

Martinlaakson radan vartta Vantaan rajalle asti. Jos kyseinen laatukäytävä toteutuu, tuli-
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si sille mahdollistaa laadukas yhteys Myyrmäestä. Tämä yhteys kulkisi todennäköisesti 

Korutietä pitkin. 

 

 
Kuva 49. Vuoden 2035 laatukäytävätavoitteet ja Myyrmäen alueen pääreittiyhteydet niille. 

5.5.3.2 Pyöräpysäköinti 

Pyöräpysäköinnin tarjonta on olennainen osa pyöräilyn edistämistä. Pyöräpaikkojen 

puuttuminen tai alimitoittaminen johtaa usein pyörien pysäköimiseen epävirallisille pai-

koille, mikä voi puolestaan vaikeuttaa muiden liikkumista. Hyvin järjestetty pysäköinti 

voi myös lisätä kysyntää. Erityisesti joukkoliikenneterminaaleissa hyvin järjestetty pyö-

räpysäköinti voi lisätä sekä pyöräilyn että joukkoliikenteen kulkutapaosuuksia. Suu-

rimmat pyöräpysäköintitarpeet ovat kouluissa, julkisissa palveluissa ja esimerkiksi 

kauppakeskusten ympäristössä.  

 

Ratkaisuehdotus: 

Alueelle rakennettavissa uudisrakennuksissa tulisi edellyttää helppokäyttöisten ja säältä 

suojattujen pyöräpysäköintien tarjontaa. 

5.5.3.3 Alikulut 

Myyrmäen jalankulku- ja pyöräilyverkko on monin paikoin eroteltu autoliikenteestä ja 

alueella onkin kaikkiaan 18 ali- tai ylikulkua (kuva 50). Niistä jokainen ei kuitenkaan 

sijaitse tarkoituksenmukaisessa paikassa, vaan joitain alikulkuja käyttääkseen jalankul-

kijat ja pyöräilijät joutuvat poikkeamaan suoremmalta reitiltä. Monesti melko lähellä 
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yli- tai alikulkua onkin autoliikenteen kanssa risteävä suojatie. Uomatiellä on kaksi täl-

laista alikulkua. Lisäksi alikulkujen mitoitus on vanhanaikainen, minkä takia alikulut 

ovat ahtaita ja näkemät ovat ohikulkevan liikenteen suhteen huonot (kuva 51). Monen 

alikulun kohdalla kadun suuntainen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie kulkee hyvin 

läheltä alikulun suuaukkoa. Kaupungin vuonna 2010 tekemän liikenneturvallisuusky-

selyyn vastanneista Myyrmäen alusukkaista 46 % piti näkemäesteitä ongelmana. (Van-

taan kaupunki 2011) 

 

Monessa kohtaa kevyen liikenteen väylä on painettu alas alikulun takia, jolloin pyörä-

tietä pitkin alikulkua lähestytään molemmista suunnista alamäkeen. Esimerkiksi Uoma-

tiellä pyörätie kulkee katuliittymissä ajoradan tasolla ja laskee liittymien välissä aliku-

lun tasolle. Tämä tekee tiestä pyöräilijän kannalta varsin inhottavan ajaa, sillä 650 m 

matkalla pyöräilijä joutuu nousemaan neljästi montun pohjalta. 

    
Kuva 50. Myyrmäen yli- ja alikulut. Alikulkujen (pun.) sijainti ei aina ole järkevä. 
 

 
Kuva 51. Alikulkujen näkemät ovat usein heikot. 
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Ratkaisuehdotus: 

Yksittäisen alikulun saneerausta mietittäessä on tapauskohtaisesti hyvä pohtia kannat-

taako kunnostamiseen ryhtyä. Jos alikulku on vähäisessä käytössä, eikä sillä ole liiken-

teen sujuvuuden tai turvallisuuden kannalta suurta merkitystä, kalliin kunnostamisen 

sijaan yksittäinen alikulku voitaisiin mahdollisesti poistaa ja tarvittaessa korvata suoja-

tiellä. Jos alikulun poistamiseen päädytään, tulee pyörätien pituuskaltevuus niiden koh-

dalta tasata ja nostaa pyörätie samaan korkotasoon muun ympäristön kanssa. 

5.5.4 Puutteellisten reittien kehittäminen 

5.5.4.1 Myyrmäenraitti – Valkotie 

Martinlaakson kehityskuvassa yhtenä kehityskohteena mainitaan alueen pohjois- ja ete-

läosat yhdistävä reitti Valkotieltä Vantaankosken asemalle (kuva 52). Valkotien etelä-

puolella oleva Viherpuisto yhdistää reitin myös Myyrmäenraittiin. Sorapintaisen puisto-

käytävän leveys vaihtelee 2,0 ja 3,0 m välillä. Reitti on tärkeä jalankulku- ja pyöräily-

yhteys Myyrmäen keskustan ja Martinlaakson keskustan välillä.  

 
Kuva 52. Yksi Martinlaakson kehityskohteista on reitti Valkotieltä Vantaankosken asemalle (ku-
vassa mustalla).  Reitti on myös tärkeä pyöräily- ja jalankulkuyhteys Myyrmäkeen ja 
Myyrmäenraitille. 
 
Ratkaisuehdotus: 

Martinlaakson kehityskuvassa ehdotettu Valkotien varteen rakennettava jalkakäytävä 

tulisi toteuttaa. Valkotien ja Myyrmäenraitin yhdistävän Viherpuiston osuutta tulisi ke-

hittää esimerkiksi leventämällä ja asvaltoimalla nykyinen sorapintainen puistokäytävä. 

Muut Viherpuiston läpi kulkevat pääreitit ovat jo nyt asvalttipäällysteisiä ja 3,0 – 3,5 m 

leveitä, joten tämän yhteyden leventäminen ja asfaltoiminen sopisi siltä osin ympäris-

töönsä. Myös toisen etelä-pohjoinen –suuntaisen, Martinlaakson Raappavuorenpolulta 

Kuohurinteen ja Putousrinteen kautta Myyrmäen keskustaan kulkevan, reitin kehittä-

mistarpeita kannattaa pohtia kehityskuvan yhteydessä. 
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5.5.4.2 Urheilupuisto – Asema 

Myyrmäen urheilupuistossa on pelannut, pelaa nyt ja pelaa mahdollisesti myös tulevai-

suudessa eri palloilulajien pääsarjajoukkueita. Urheilupuistossa järjestetään lisäksi mui-

ta suuria yleisötapahtumia, jotka tuovat Myyrmäkeen myös aluetta tuntemattomia ihmi-

siä. Myyrmäen aseman ja urheilupuiston välinen reitti ei kuitenkaan ole kovin selkeä. 

Reitti on kyllä opastettu kevyen liikenteen viitoilla asemalta urheilupuistoon asti, mutta 

urheilupuistolta ei opasteta asemalle tai Myyrmäen keskustaan. 

 

Ratkaisuehdotus: 

Reitin tulisi olla selkeästi opastettu myös urheilupuistolta asemalle ja/tai keskustaan. 

Jotta reitin hahmottaminen helpottuisi, voisi koko matkalle luoda jatkuvan urheilutee-

man (kuva 53). Tällöin kulkijan ei tarvitsisi keskittyä seuraamaan opasteita. Tämän voi-

si toteuttaa esimerkiksi kuvioimalla urheilupuistoon johtavan reitin päällysteen juoksu-

radaksi.  

 
Kuva 53. Aseman ja urheilupuiston välistä reittiä voisi korostaa esimerkiksi maalaamalla jalkakäy-
tävät juoksuradaksi. Mahdollisesti myös urheilupuiston sisäistä opastusta voisi parantaa. 

5.5.4.3 Myyrmäki – Kaivoksela 
Myyrmäen asemalta Kaivokselaan kuljettaessa joutuu kiertämään kaupunginosien välis-

sä sijaitsevan Vaskivuoren. Kaivokselan eteläosaan vievä reitti on melko suora, mutta 

pohjoisosaan vievä pyöräilyn pääverkon reitti kulkee mutkitellen Vaskivuorentietä pit-

kin. Kaupunginosien välissä reitti tekee viisi kertaa noin 90° käännöksen (kuva 54). 

Lisäksi reitillä on Louhelantien ylittävä valoristeys. Tien eteläpuoleinen puistoreittikään 

ei ole kovin selkeä, ja se tekee Louhelantien kohdalla lähes U-käännöksen. 
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Kuva 54. Myyrmäen ja Kaivokselan välinen pyöräilyn pääreitti (paksu vihreä) kulkee mutkitellen 
Vaskivuorentien vartta. Tien eteläpuolelle voisi olla mahdollista rakentaa sujuvampi pyörätie (sin.). 
Suorin reitti kulkisi kuitenkin Vaskivuoren yli (pun.). 
 
Ratkaisuehdotus: 

Selvitetään mahdollisuudet rakentaa joko Vaskivuorentien eteläpuolelle tietä myötäilevä 

eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä tai asemakaavaan merkitty ohjeellinen reitti Vaskivuo-

ren yli, joka olisi suorin reitti kaupunginosien välillä. Selvityksessä on otettava huomi-

oon, että Vaskivuoren alue on yleiskaavassa merkitty luonnon monimuotoisuuden kan-

nalta erittäin tärkeäksi alueeksi. Sen mahdollisessa suunnittelussa, rakentamisessa, käy-

tössä ja kunnossapidossa tulee turvata alueen sisältämien erityisten luonnonarvojen säi-

lyminen.  

5.5.5 Joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen 

5.5.5.1 Vaskivuorentie – Myyrmäentie 
Vaskivuorentien ja Myyrmäentien liittymästä pohjoiseen kulkee jalankulkijoiden sel-

västi paljon käyttämä oikopolku linja-autopysäkille (kuva 55). Viherkaistalle muodos-

tuneen polun tilalle kannattaisi rakentaa jalkakäytävä. Tasaisen oikopolun pituus on 

noin 100 m, kun alikulkutunnelin ja ylämäen kautta kulkeva virallinen reitti on noin 240 

m pitkä. Oikopolun kohdalla Myyrmäentien autoliikenteellä on käytössään 7 m leveät 

ajoradat kumpaankin suuntaan. Vaskivuorentien suuntaan kulkevan ajoradan leveyden 

selittävät kaksi 3,5 m leveää ryhmittymiskaistaa, mutta Myyrmäentielle saapuvilla on 

käytössään yksi 7 m leveä kaista. 

 

Ratkaisuehdotus: 

Ajoradasta voisi varata vähän tilaa jalkakäytävän rakentamiseen. Tehdyn tarkastelun 

perusteella paikkaan mahtuisi jalkakäytävä, ainakin jos se rakennettaan osittain nykyi-

sen polun päälle. 
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Kuva 55. Vaskivuorentieltä kulkee polku Myyrmäentien varrella olevalle linja-autopysäkille. Sa-
maan kohtaan mahtuisi rakentamaan myös jalkakäytävän (vaal. sin.). Linja-auton ajouramallin 
(kelt.) perusteella jalkakäytävä ei vaikeuttaisi linja-auton kääntymistä. 

5.5.5.1 Myyrmäentien muut pysäkit 
Myyrmäentien varrella oleville linja-autopysäkeille Noropolku V1509 ja Ojapolku 

V1507 on vain yhdet kulkuyhteydet. Etelästä tultaessa pysäkki pitää kiertää pitkältä, jos 

haluaa kulkea asfaltoitua jalkakäytävää pitkin. Pysäkeille on kuitenkin muodostunut 

polut jyrkkää luiskaa pitkin, sillä se on suorin reitti etelän suunnasta lähestyttäessä. 

 

Ratkaisuehdotus: 

Pysäkeille muodostuneiden polkujen paikalle voisi rakentaa portaat. 

5.5.6 Autoliikenteen rauhoittaminen 

5.5.6.1 Läpikulkuliikenne 
Myyrmäen keskustan kaduista suurimmat liikennemäärät on Rajatorpantiellä ja Jönsak-

sentiellä (kuva 56). Tämä selittyy ainakin osittain sillä, että kauppakeskus Myyrmanni 

sijaitsee näiden katujen kulmauksessa. Rajatorpantien ja Jönsaksentien (jatkossa J) kaut-

ta kulkee myös osa Myyrmäen läpikulkuliikenteestä. Toinen Myyrmäen läpikulkureitti 

kulkee Raappavuorentien ja Vaskivuorentien (jatkossa V) kautta, joilla on kuitenkin 

pienemmät liikennemäärät kuin J-reitin kaduilla. 

 
Kuva 56. Keskivuorokausiliikenne Myyrmäen keskustan suurimmilla kaduilla vuonna 2013. 



85 
 

Läpikulkuliikenne kannattaisi pyrkiä ohjaamaan Vaskivuorentien ja Raappavuorentien 

kautta kulkevalle reitille, koska se ei ole niin altis melulle kuin Rajatorpantie ja Jönsak-

sentie (kuva 57). J-reitin välittömässä läheisyydessä on enemmän kadunmyötäisiä 

asuinrakennuksia kuin V:llä, jota reunustaa muun muassa urheilupuisto ja lukuisat py-

säköintialueet.  

   
Kuva 57. Rajatorpantien (vas.) katukuva on kaupunkibulevardimainen, kun taas Vaskivuorentie 
soveltuisi paremmin läpiajoliikenteelle. (Google 2011c, 2011d) 
    

V-reitin kummallakin katuosuudella kulkee päiväaikaan vain yksi bussilinja. Vastaavas-

ti Jönsaksentiellä kulkee neljätoista ja Rajatorpantielläkin kahdeksan eri linjaa. Läpikul-

kuliikenteen ohjaamista V-reitille tukee myös se, että sillä on vain kolmet liikennevalot, 

kun taas J-reitillä on linja-autoterminaalin saneerauksen jälkeen seitsemät liikennevalot 

(kuva 58). V:llä on myös vähemmän suojateitä kuin J-reitillä, jossa esimerkiksi kahden 

Myyrmäen linja-autoasemaan kuuluvan pysäkin suorin jalankulkuyhteys asemalle kul-

kee suojatietä pitkin vilkkaan Jönsaksentien yli.  

 

Kummassakaan läpikulun solmukohdassa ei ole ohjeita keskustan ohittavalle itä-länsi-

suuntaiselle liikenteelle. Rajatorpantien ja Raappavuorentien liittymässä lännestä tulijoi-

ta opastetaan keskustaan (suoraan), keskustaan (suoraan) sekä urheilupuistoon ja Mar-

tinlaaksoon (vasempaan). Vaskivuorentien ja Jönsaksentien liittymässä idästä tulijoita 

opastetaan keskustaan (vasempaan), asemalle (vasempaan) ja urheilupuistoon (suoraan). 

Vasempaan kääntyville on siis varattu kaksi kaistaa ja suoraan ajaville yksi kaista. Kais-

tajärjestelyjä on muutettu Myyrmannin aukeamisen yhteydessä vuonna 1994, jolloin 

toinen suoraan menevä kaista on muutettu vasemmalle kääntyväksi. Tämän takia esi-

merkiksi suoraan aikova kuljettaja voi vahingossa ajaa vasemmalle kääntyvien kaistalle, 

ja näin tulla vahingossa valinneeksi J-reitin. 
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Ratkaisuehdotus: 

Jönsaksentien ja Rajatorpantien kautta kulkevan läpiajon vähentämiseksi voisi ainakin 

opastusta muuttaa siten, että idästä tulijoita opastettaisiin Vapaalaan ja tielle numero 

120 (Vihdintie) jo Jönsaksentien ja Vaskivuorentien liittymästä. Vastaavasti lännestä 

tulijoita voisi opastaa Kaivokselaan ja kolmostielle jo Rajatorpantien ja Raappavuoren-

tien liittymästä. Kaikki mainitut kohteet opastettaisiin Vaskivuorentien ja Raappavuo-

rentien kautta. Jos opastemuutos tai muu toimenpide lisää liikennettä Vaskivuorentiellä, 

voi Vaskivuorentien ja Jönsaksentien liittymän kaistajärjestelyjä harkita palautettavaksi 

siten, että idästä tulijoilla olisi kaksi suoraan menevää kaistaa. 

 
Kuva 58. Läpikulkuliikenne kannattaisi ohjata Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta (vih-
reä reitti). Nykytilanteessa keskustan ohi tai läpi kulkevia opastetaan vasta, kun reittivalinta on jo 
tehty. 

5.5.6.2 Tontille ajo ja huoltoajo 

Vaikka Myyrmäessä jalankulku- ja pyöräliikenne on vahvasti eroteltu autoliikenteestä, 

on alueella silti paljon jalankulku- ja pyöräliikenteelle varattuja katuja, joilla on sallittu 

huolto- tai tontille ajo (kuva 59). Asukkailta saadun palautteen perusteella tällaisten 

katujen varsille pysäköidään autoja ja kaduilla on myös muuta sinne kuulumatonta auto-

liikennettä, joka käyttää katua esimerkiksi oikotienä. Liikennemerkin 312 ”Moottori-

käyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty” säädöksissä ei vielä nykyisessä asetuksessa oteta 

kantaa pysäyttämiseen tai pysäköintiin merkin vaikutusalueella. Kaupungin pysäköin-

ninvalvonta ei siis voi sakottaa merkin vaikutusalueelle pysäköiviä ajoneuvoja, jollei 

pysäköintiä ole erikseen kielletty. Tilanne voi tosin muuttua tekeillä olevan tieliikenne-

lain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
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Kuva 59. Tontille ajo ja huoltoajo Myyrmäessä. 
 
Ratkaisuehdotus: 

Kaikki huolto- tai tontille ajon sallivat reitit olisi hyvä tarkistaa kehityskuvatyön yhtey-

dessä ja muuttaa jalkakäytäviksi ja/tai pyöräteiksi, jos huolto- tai tontille ajon voi tehdä 

tarkoituksenmukaisempaa reittiä pitkin tai jos tarvetta huolto- tai tontille ajolle ei enää 

ole. Ennen kaikkea tulisi tarkistaa sellaiset kadut, joilla huolto- tai tontille ajo on ase-

makaavan vastaisesti sallittu. Vaihtoehtoisesti kaava tulee päivittää huolto- tai tontille 

ajon sallivaksi. Huoltoajon sallivia liikennejärjestelyjä on Myyrmäen alueella ennenkin 

poistettu. Esimerkiksi Pudaspolun ja Pyörrekuja välinen osuus Suvantopolusta muutet-

tiin yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi vuonna 2010. 

5.5.6.3 Tonttikatujen liittymät 

Tonttikatujen ja pääkatujen liittymien kaarresäteet on aikanaan suunniteltu 50 km/h no-

peusrajoituksen mukaan. Sen lisäksi on huomioitu kuorma-auton kääntösäde, jotta jäte-

autot ja muut huoltoajoneuvot mahtuvat kääntymään. Nyt, kun nopeusrajoituksia on 

laskettu 40 km/h:iin ja 30 km/h:iin, kaarresäteet ovat turhan suuret eivätkä ne tue no-

peusrajoitusta tai väistämisvelvollisuutta (kuva 60). Tämä voi rohkaista autoilijoita ha-

luttua suurempiin nopeuksiin liittymissä. Myyrmäen tonttikatujen liittymissä ajoradalla 

kulkeva ajoneuvo on poikkeuksetta velvollinen väistämään polkupyörää, joka ylittää 

tonttikadun pyörätien jatketta pitkin. Kaupungin vuonna 2010 tekemässä liikenneturval-

lisuuskyselyssä liittymien toimivuuteen toivottiin parannusta 25–32 % Aviapoliksen, 

Myyrmäen ja Hakunilan alueen vastauksista. (Vantaan kaupunki 2011) 
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Ratkaisuehdotus: 

Koska huoltoajoneuvojen on mahduttava kääntymään liittymissä, on nykyisten kadun 

reunakivien linjat säilytettävä. Henkilöautojen nopeuksiin voitaisiin silti vaikuttaa ra-

kentamalla liittymiin yliajettavat reunakiveykset, jotka ohjaisivat autoilijaa jyrkempään 

käännökseen ja siten ajamaan liittymässä hitaammin (kuva 60). Yliajettavia reunaki-

veyksiä on aiemmin käytetty esimerkiksi kiertoliittymissä (kuva 61). Kun auto kääntyy 

tonttikadulle jyrkässä kulmassa, se tulee pienessä kulmassa suojatielle. Tällöin auton 

kuljettajan on helpompi havaita molemmista kadun ylittävistä suunnista tulevat polku-

pyörät. Loivassa käännöksessä oikealle kääntyvän autoilijan on huomattavasti vaikeam-

pi havaita takaoikealta tuleva pyöräilijä kuin etuvasemmalta tuleva pyöräilijä. Vastaa-

vasti tonttikadulta kokoojakadulle liittyvän ajoneuvon kuljettaja saattaa nykytilanteessa 

keskittyä havainnoimaan vain kokoojakadun ajoradan liikennettä. Yliajettavan reunaki-

veyksen optinen ohjaavuus voisi saada kuljettajan lähestymään liittymää hitaammin ja 

huomioimaan jalankulkijat ja pyöräilijät, koska kokoojakadulle kääntyminen pitäisi 

tehdä hitaammasta liikkeestä ja kääntymisen voisi aloittaa vasta suojatien jälkeen. Jär-

jestely siis tukisi liikennesääntöjen mukaista väistämisvelvollisuutta. 

    
 

    
Kuva 60. Kuorma-auton kääntösäteen mukainen kaarresäde voi rohkaista suuriin ajonopeuksiin 
(vas). Yliajettava reunakivi ohjaa autoilijaa jyrkempään käännökseen, minkä takia liittymässä on 
ajettava hitaammin ja rauhallisemmin. Kuvassa on esitetty vain ohjeellinen hahmotelma kiveyksen 
muodosta. (muokattu: Google 2011e) 
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Kuva 61. Yliajettava reunakiveys kiertoliittymässä Espoon Leppävaarassa. (Google 2011f) 

5.5.6.4 Virtatie 
Virtatie on Raappavuorentien ja Myyrmäentien yhdistävä itä-länsi-suuntainen katu, jon-

ka on luultavasti alun perin ollut tarkoitus toimia yhtenä Myyrmäen pääkatuna. Sen ajo-

radan leveys on 10 m, vaikka säännölliselle linja-autoliikennekin riittäisi esimerkiksi 

7,0 m leveys. Virtatiellä ei ole varsinaista linjaliikennettä, mutta Martinlaakson palvelu-

linja 17P kulkee Virtatien läpi kuitenkaan pysähtymättä kadulla. Lisäksi Uomarinteen 

koulun ja Vaskivuoren lukion kohdalla on koululaiskuljetuksen pysäkki. Raappavuoren-

tien ja Myyrmäentien liittymissä Virtatie on vahvasti kanavoitu. Jalankulkijat ja pyöräi-

lijät ylittävät kadun niin suojateitä kuin alikulkutunneleitakin pitkin. Virtatielle on 1990-

luvulla rakennettu kavennuksia ja korotettu suojatie sekä asetettu lyhyelle katuosuudelle 

30 km/h nopeusrajoitus. Kadulla on siis mitä ilmeisimmin haluttu eroon suurista ajono-

peuksista ja mahdollisesti myös läpiajosta. 

 

Ratkaisuehdotus: 

Raappavuorentien ja Myyrmäentien välillä kulkee myös paremmin läpiajoon soveltuvat 

Uomatie ja Vaskivuorentie. Virtatie on nykyään lähinnä paikallinen kokoojakatu, ja se 

kannattaisi myös rakentaa sen mukaiseksi. Raappavuorentien ja Myyrmäentien liitty-

mien tila tulisi kaventaa puoleen nykyisestä, ja myös Virtatie tulisi kaventaa koko mat-

kaltaan. Kavennusta tulisi tehdä vähintään kahdella metrillä, jos halutaan sallia kadun-

varsipysäköinti. Jos kadunvarsipysäköintiä ei sallittaisi tai se sijoitettaisiin pysäköinti-

taskuihin, voisi katua kaventaa kolmekin metriä. Virtatien länsipäässä ajoradan voisi 

mahdollisesti muuttaa kulkemaan samassa tasossa kuin viereiset jalkakäytävät ja pyörä-

tiet. Tämä helpottaisi esimerkiksi asioimista kadunvarren kivijalkamyymälöissä, kun 

pysäköintitaskusta pääsisi kulkemaan suoraan liikkeeseen. Ajoradan tasauksen alenta-

minen vaatisi alikulun poistamista ja korvaamista suojatiellä, mikä on perusteltua esi-

merkiksi alikulun huonon liikenteellisen sijainnin takia.  

 



90 
 

Yksi mahdollisuus Virtatien rauhoittamiseen on kadun katkaisu moottoriajoneuvoliiken-

teeltä Putousrinteen ja Putouskujan kohdalta (kuva 62). Katkaisun voisi tehdä esimer-

kiksi rakentamalla katkaisukohtaan pienen puiston tai muotoilemalla Putousrinteen ja 

Putouskujan liittymän uusiksi. Katkaisun vaikutukset muuhun liikenneverkkoon tulisi 

kuitenkin selvittää etukäteen. 

        
Kuva 62. Virtatien voisi katkaista autoliikenteeltä Putouskujan ja Putousrinteen kohdalla. Katkais-
tuun osuuteen voisi rakentaa esimerkiksi pienen puiston. Vaihtoehtoisesti kadun voisi katkaista 
muotoilemalla Putouskujan ja Putousrinteen liittymän uusiksi. 

5.5.7 Muut kohteet 

5.5.7.1 Jönsaksenpiha 

Punamultatorin eli Myyrmäen linja-autoaseman itäpuolella oleva Jönsäksenpiha-

nimisen alueen asemakaavamerkintä on ”Katualue tai tori”, mutta maastossa se muistut-

taa lähinnä puistoa (kuva 63). Puistomaisen alueen läpi kulkee kuitenkin lähitalojen 

jätehuoltoliikenne sekä alueen pohjoispuolella sijaitsevan päiväkodin liikenne. Jönsak-

senpihan puistomainen ilme ei kuitenkaan tue ajatusta, että alueella liikkuisi moottori-

liikennettä. Aluetta tuntemattomalle jalankulkijalle tai pyöräilijälle puistokäytävällä 

vastaan tuleva moottoriajoneuvo voi siis olla yllätys, vaikka tien pinta onkin asfaltoitu. 

   
Kuva 63. Kaavassa Jönsaksenpiha (oik.) on merkitty nimikkeellä ”Katualue tai tori”, mutta se 
muistuttaa maastossa lähinnä puistoa. 
 

Ratkaisuehdotus: 

Jönsaksenpihan voisi muuttaa kaavassa ja maastossa pihakaduksi, jolloin alueen yleis-

kuva vastaisi myös nimeään. Koska lähitalojen huoltoliikenne ja päiväkodin liikenne 

tulisivat jatkossakin kulkemaan Jönsaksenpihan läpi, tulee alueesta muokata sen oloi-

nen, ettei autoliikenne tule jalankulkijalle tai pyöräilijälle suurena yllätyksenä. 
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5.5.7.2 Muut torit ja aukiot 

Myyrmäen asemakaavojen liikennealueita tarkastellessa kävi ilmi, että alueella on seit-

semän kaavassa nimettyä toria, neljä kaavassa nimettyä aukiota ja kaksitoista muuta 

jalankululle ja pyöräilylle varattua aukiomaista aluetta (kuva 64). Varsinaisessa torikäy-

tössä näistä on vain Paalutori. Jotkut aukioista toimivat ihmisten oleskelutilana, mutta 

osa aukioista on vähäkäyttöisiä. Erityisesti Myyrmäen luoteisosassa on useita aukiomai-

sia alueita, joilla ei ole paljoa käyttöä. Betonikiveyksellä päällystettyjen aukioiden va-

rustelu kattaa yleensä muutaman penkin ja roskakorin sekä istutuksia. 

    
Kuva 64. Myyrmäen torit ja aukiot. Erityisesti alueen luoteisosan aukiot vaikuttavat olevan vähäi-
sessä käytössä. Kuvassa Pudaskujan päässä sijaitseva Suvanto. 
 

Ratkaisuehdotus: 

Jos vähäkäyttöisille aukioille ei keksitä nykyiseen kaavamerkintään soveltuvaa käyttöä, 

voisi alueita muuttaa muuhun käyttötarkoitukseen. Vähin, mitä voitaisiin tehdä, olisi 

aukioiden ilmeen kohottaminen ja viihtyisyyden lisääminen paremmilla materiaaliva-

linnoilla. Koska Myyrmäen väestöstä jo useampi kuin yksi viidestä on täyttänyt 65 

vuotta ja osuuden ennustetaan kasvavan, voisi jonkun aukioista muuttaa Helsingin Pik-

ku Huopalahdessa sijaitsevan Taavetinpuiston kaltaiseksi ikäihmisille soveltuvaksi puis-

toksi. Jos jonkin edellä mainitun aukion läheisyydessä on kysyntään nähden liian vähän 

pysäköintipaikkoja eikä aukiolle keksitä muuta soveltuvaa käyttöä, voisi aukion muut-

taa autojen pysäköintitilaksi. Vaikka jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tila katuverkossa 

on paikoittain vähissä, ei vähäkäyttöisiä aukioita kuitenkaan väkisin kannata säilyttää 

pelkkinä jalankulkualueina. 
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6 Loppupäätelmät 

6.1 Menetelmän arviointi 

6.1.1 Idea 

Liikennesuunnittelun perinteisenä lähtökohtana on ollut autoilun mahdollisuuksiin pe-

rustuva nopeus- ja tehokkuusajattelu. Autoille on luotu parhaat mahdolliset yhteydet 

käytännössä kaikkiin kohteisiin ja autoilusta on tehty mahdollisimman vaivatonta. Au-

toilusta on tullut tapa, minkä takia se valitaan lyhyenkin matkan kulkumuodoksi. Perin-

teisessä liikennesuunnittelussa tehokkuus on tarkoittanut nopeaa ja helppoa autoilua.  

 

Liikkumisen suunnittelussa yksityisautoilua pyritään vähentämään lisäämällä muiden 

liikkumismuotojen nopeutta ja mukavuutta. Keskeisessä asemassa on jalankulun, pyö-

räilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. Liikkumisen suunnittelun päämääränä on koko 

liikennejärjestelmän tehokkuus ja kestävyys, mitä nykyinen autoilun ehdoilla suunnitel-

tu järjestelmä ei ole. Tehokkaassa ja kestävässä liikkumisjärjestelmässä liikkumisvalin-

nat jakautuvat nykyistä enemmän eri kulkumuotojen, reittien ja ajankohtien kesken. 

Tarkoituksena on tehdä autolla liikkumisesta tarpeetonta, ei vaikeaa tai mahdotonta. 

 

Liikennesuunnittelussa perinteisesti käytetyt keinot, kuten liikennevirtojen hallinta ja 

väylien kapasiteetin lisääminen, ovat oireisiin keskittyvää ongelmanratkaisua. Niillä siis 

ratkotaan jo olemassa olevia tai ennustettavissa olevia ongelmia. Tällöin ongelmien 

perimmäinen syy, eli yhä yleistyvä yksityisautoilu ja sitä tukeva hajautunut kaupunkira-

kenne, jäävät korjaamatta. Liikkumisen suunnittelulla nämä ongelmat pyritään ratkai-

semaan jo ennen niiden syntyä. 

 

Liikkumisen suunnittelu siis muokkaa perinteistä liikennesuunnittelun nopeus- ja te-

hokkuusajattelua. Sen periaatteena on mahdollistaa jokaisen kohteen kulkutavasta riip-

pumaton hyvä saavutettavuus. Tällöin jokainen ihminen voi oikeasti valita liikkumi-

seensa haluamansa kulkutavan. Autoliikenteen edellytysten ei tarvitse eikä pidä ohjata 

kaupunkisuunnittelua, vaan sen tulee edetä ennen kaikkea jalankulun edellytyksillä. 

Jokainen matka kuitenkin alkaa ja päättyy jalankulkuun, joka on ihmisen ominaisliik-

kumismuoto. Liikkumisen suunnittelun lähtökohtana ei siis ole liikenteen laatu vaan 

ihmisten elämänlaatu. 
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6.1.2 Hyvät puolet ja mahdollisuudet 

Liikkumisen suunnittelulla yksityisautoilua ja autolla liikkumisen tarvetta pyritään vä-

hentämään. Koska siihen pyritään edistämällä kestävämpien liikkumismuotojen edelly-

tyksiä, voivat liikkumisen suunnittelun vaikutukset olla moninaisia. Autoilun vähetessä 

vähenevät myös sen liitännäisvaikutukset kuten ruuhkat, pysäköintitilan tarve, melu, 

ilman epäpuhtaudet, hiilidioksidipäästöt ja turvallisuusongelmat. Vaikutukset ovat sitä 

suuremmat, mitä enemmän autoilu vähenee. Toimenpiteet kestävän liikkumisen edistä-

miseksi muokkaavat autoilun ehdoilla toteutettua liikennejärjestelmää yhä enemmän 

myös muut liikkumismuodot huomioon ottavaksi järjestelmäksi.  

 

Vaikka liikkumisen suunnittelun toimenpiteillä ei olisi mitään vaikutusta yksityisautoi-

luun, niillä on kuitenkin positiivinen vaikutus muihin kulkumuotoihin. Niiden ihmisten 

liikkumismahdollisuudet paranevat, jotka jo valmiiksi liikkuvat jalan, polkupyörällä tai 

joukkoliikenteellä. Kaikilla kulkumuodoilla toimiva liikennejärjestelmä tukee myös 

ihmisten tasa-arvoa, sillä se mahdollistaa kaikkien kohteiden saavutettavuuden kaikille 

ihmisille kulkumuodosta riippumatta. Liikkumisen suunnittelulla voidaankin sanoa ta-

voiteltavan ihmisten elämänlaadun ja paikkojen saavutettavuuden paranemista perintei-

sen liikennevirtojen sujuvuuden ja nopeuden sijaan. 

 

Liikennejärjestelmän toimivuuden parantuessa ja ongelmien vähentyessä kaupunkialu-

een kasvuedellytykset lisääntyvät, koska alueen saavutettavuus paranee. Tällöin kau-

punki on entistä kilpailukykyisempi asukkaiden ja yritysten houkuttelussa, minkä seu-

rauksena kaupungin kasvu jatkuu. Sen seurauksena myös liikenteen ongelmat kärjisty-

vät uudelleen, jos niitä ei pyritä jatkuvasti ehkäisemään. Tällaista kasvukierrettä ei voi 

jatkuvasti korjata lisäämällä autoliikenteen kapasiteettia, sillä käytettävissä oleva tila on 

rajallista ja jatkuvan kapasiteetin lisäämisen lopputuloksena on ylimitoitettu ja kallis 

liikenneverkko. Kasvukierteen korjaamiseen tarvitaan liikkumisen suunnittelua, jossa 

ongelmia ehkäistään pienemmillä investoinneilla ja liikkumisen järkevöittämisellä. 

 

Tiiviimmällä rakentamisella ja toimintojen sekoittamisella tuetaan kestävän liikkumisen 

mahdollisuuksia. Tiiviissä kaupunkirakenteessa eri toimintojen keskinäiset etäisyydet 

ovat pienemmät, mikä tukee jalan tai pyörällä liikkumista. Myös joukkoliikenteen kan-

nattavuus nousee sitä mukaa, kun sen saavutettavissa olevat ihmisjoukot kasvavat. Pyö-

räilyn ja jalankulun olosuhteiden paraneminen lisää myös paikallisten palveluiden hou-
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kuttavuutta. Kun laadukkaat lähipalvelut ovat saavutettavissa jalan, autolla liikkumisen 

tarve vähenee. 

 

Ympäristöystävällisempien autojen yleistyminen ratkaisisi vain osan yksityisautoilun 

aiheuttamista ongelmista. Niin sanottu vihreä auto on kulkumuotona kestävämpi kuin 

polttomoottorilla toimiva auto, sillä se on paikallisesti päästötön. Niiden yleistymisellä 

olisi siis vaikutusta ilmanlaatuun ja hiljaisen moottorinsa ansiosta myös melutasoon, 

mitkä osaltaan parantavat paikallista viihtyisyyttä. Vihreät autot ovat kuitenkin kool-

taan, ulkonäöltään ja ainakin kaupunkiolosuhteissa ajonopeuksiltaan verrattavissa taval-

liseen polttomoottorilla toimivaan henkilöautoon. Niillä ei siis ole selvää vaikutusta 

ajonopeuksiin, ruuhkiin ja tilantarpeeseen tai turvallisuuteen. Tähän voidaan kuitenkin 

vaikuttaa liikkumisen suunnittelulla, jonka toimenpiteet voivat rohkaista ihmisiä liik-

kumaan jalan tai pyörällä. 

6.1.3 Huonot puolet ja haasteet 

Yksityisauto on monille ihmisille liikkumiskyvyn, asuinpaikan tai muun elämäntilan-

teen takia ainoa mahdollinen kulkumuoto, minkä takia autolla liikkumista ei voida koh-

tuuttomasti hankaloittaa. Moottoriajoneuvoilla on jatkossakin päästävä liikkumaan, sillä 

tieliikenteen toimivuus ja paikkojen saavutettavuus vaikuttavat myös elinkeinoelämälle 

tärkeään tavaraliikenteeseen. Kuljetusten kilpailukyky ja huoltoliikenteen toimivuus on 

siis turvattava. Jokaisen kiinteistön on jatkossakin oltava saavutettavissa autolla ja ra-

kennusten läheisyyteen on päästävä ajamaan. Autoille ei silti tarvitse olla säilytysmah-

dollisuutta jokaisen asuin- tai liikerakennuksen ulko-oven vieressä, invalidien ajoneuvo-

ja lukuun ottamatta. Auton ei myöskään tarvitse joka paikassa olla nopein, helpoin tai 

miellyttävin kulkumuoto. Erityisesti keskusta-alueilla liikkumisen tulisi tapahtua jalan-

kulkijan ja/tai pyöräilijän ehdoilla, joihin autoliikenne sopeutuu. Tehtäviin muutostoi-

menpiteisiin on kuitenkin varattava riittävästi sopeutumisaikaa. 

 

Joillekin autolla ajamisen syy voi olla vain se, että auto on käytettävissä. Autolla liik-

kuminen voi olla tottumus-, elämäntapa- tai asennekysymys. Joillekin auton merkki, 

malli ja monet muut ominaisuudet merkitsevät sosiaalista statusta, minkä takia autosta 

luopuminen ja edes osittainen muihin liikkumismuotoihin siirtyminen nähdään hyvin 

epämielekkäinä vaihtoehtoina. Pelkästään tottumussyistä autoilevaan vaikuttaminen voi 

olla jopa helppoa ja nopeaa. Sen sijaan elämäntavan, asenteen tai statuksen takia liik-

kumismuodon valitseviin tunneautoilijoihin vaikuttaminen on hidasta ja monissa ta-
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pauksissa lähes mahdotonta. Sen lisäksi, että joudutaan muokkaamaan automyönteisiä 

asenteita, haasteena on muokata jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennevastaisia asen-

teita. Jalankulku ja pyöräily saatetaan kokea hitaiksi ja vaivalloisiksi sekä sään armoilla 

oleviksi kulkumuodoiksi. Joukkoliikenne voidaan kokea hitaaksi, vaivalloiseksi ja aika-

tauluriippuvaiseksi sekä liikkumisvapauden vieväksi kulkumuodoksi. Autoilija sen si-

jaan saa olosuhteiden salliessa itse valita reittinsä, aikataulunsa ja matkaseuransa. Autoi-

lijan näkökulmasta liikkumisen suunnittelu ei siis välttämättä ole hyvää kehitystä, sillä 

sen myötä autoilija voi joutua luopumaan joistain saavuttamistaan eduista. Näin tapah-

tuu esimerkiksi silloin, kun autoilun olosuhteita heikennetään muuttamalla katuja käve-

lykaduiksi tai muuttamalla osan ajoradasta pyöräkaistaksi. Tällöin autolla liikkumisen 

mukavuus kärsii ja kävelymatkat pysäköintipaikoilta voivat kasvaa.  

 

Kuten kaikkien uudistavien toimien, myös liikkumisen suunnittelun haasteena on ihmis-

ten muutosvastaisuus. Siihen liittyy epävarmuus muutoksen onnistumisesta tai sen ai-

heuttamien hyötyjen ja haittojen määrästä. Muutosta voidaan vastustaa vain siksi, että 

siitä ei koidu itselle mitään hyötyä, vaikka muutos hyödyttäisi monia muita. Kävelyka-

tujen vastustajat perustelevat yleensä näkökantansa sillä, että kivijalkaliikkeiden asiak-

kaat kaikkoavat, kun eivät voi pysäköidä autoaan liikkeen oven eteen. Toteutettujen 

kävelykatujen varsilla olevien liikkeiden asiakasmäärät ovat kuitenkin yleensä kasva-

neet, koska kadulla liikkuvien ihmisten määrä on lisääntynyt. Pyöräteitä tai -kaistoja 

vastaan argumentoidaan sillä, etteivät ne sovi paikallisiin luonnonolosuhteisiin tai lii-

kennekulttuuriin. Kävelykatuja ja pyöräkaistoja vastustavat käyttävät samoja argument-

teja kaupungista, maasta ja aikakaudesta riippumatta. Esimerkiksi Kööpenhaminan kä-

velykadun ja pyöräkaistojen rakentamista vastustettiin aikanaan juuri edellä mainituilla 

argumenteilla. Nykyään Kööpenhamina on tunnettu loistavista pyöräilyolosuhteistaan ja 

suurista pyöräilijämääristään sekä Euroopan pisimmästä ja vilkkaimmasta kävelykadus-

taan Strøgetistä. Toimenpidevalikoimaa on kuitenkin aina sovellettava suunnitellun 

kohteen mukaan, sillä kaikkien toimenpiteiden ei voi olettaa toimivan kaikissa olosuh-

teissa. Jokaiseen kylään ei siis kannata väkisin tehdä kävelykatuja tai kaikille ajoradoille 

pyöräkaistoja. 

 

Koska liikkumisen suunnittelusta on eniten hyötyä silloin, kun toteutetaan useita toi-

menpiteitä samaan aikaan, on yksittäisen toimenpiteen vaikutusten arviointi haastavaa. 

Voidaan kuitenkin olettaa, ettei esimerkiksi pelkän työntävän tai vetävän toimenpiteen 
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toteuttaminen aiheuta yksityisautoilijoiden joukkosiirtymistä kestävämpiin kulkumuo-

toihin. Liikenneviraston tekemässä kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisessa toimenpide-

suunnitelmassa on arvioitu yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia kävely- ja pyöräily-

matkojen lisääntymiseen, mutta siinäkin vain nelitasoisella sanallisella asteikolla (liite 

1). Vaikutusten arvioinnissa haasteellista on myös se, että kestävät liikkumismuodot 

saattavat syödä käyttäjiä henkilöautoilun sijaan pelkästään toisiltaan. Tällöin kestävien 

liikkumismuotojen yhteinen kulkutapaosuus ei kasva eikä autoilun vähene. Kestävä 

liikkuminen ei siis lisäänny sillä, että junamatkustaja tai jalankulkija innostuu pyöräile-

mään, sillä he liikkuvat valmiiksi kestävämmin kuin autoilija. 

6.2 Johtopäätökset 

Kun kaupunkia ja liikennettä suunnitellaan vallalla olevan ihanteen mukaan, lopputu-

loksena on aina kunkin ihanteen mukainen ympäristö. Entisaikojen ihanne voi kuitenkin 

vuosikymmenten kuluttua aiheuttaa ongelmia, joista pyritään kaikin keinoin eroon. 

Mutta vaikka tämän päivän ratkaisut tuottaisivatkin ongelmia tulevaisuudessa, niillä 

kuitenkin pyritään ratkaisemaan juuri tämän päivän ongelmia. Tällä hetkellä kaupunkien 

ongelmaksi koetaan yhdyskuntarakenteen hajautuneisuus sekä sen aiheuttama laajan 

mittakaavan yksityisautoilu sivuvaikutuksineen. Näistä syistä tämän päivän ihanteena 

on pyrkimys kestävään kaupunkirakenteeseen. Sitä tavoitellaan tiivistys- ja täydennys-

rakentamisella ja kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä parantamalla. Liikkumistar-

peeseen ja kulkumuodon valintaan pyritään vaikuttamaan liikkumisen suunnittelulla. 

Vaikka ei olisi takeita, että liikkumisen suunnittelun keinot toimisivat, tiedetään kuiten-

kin, että niiden vaihtoehtona oleva moottoriliikenteen väylien kapasiteetin lisääminen ei 

ole tähän päivään mennessä ratkaissut autoliikenteen ongelmia. Vanhojen keinojen toi-

mimattomuus on riittävä peruste uusien keinojen kokeilulle.  

 

Kestävien liikkumismuotojen edistäminen vaatii poliittista tahtoa ja joskus rohkeitakin 

päätöksiä, sillä välillä autoliikenteen eduista joudutaan tinkimään. Kun suuria periaate-

päätöksiä ja linjauksia tehdään, tulee niiden visiot ja strategiat tuoda myös käytännön 

tasolle ja niitä tulee toteuttaa jatkossa kaikissa päätöksissä. Se voi tarkoittaa suurten 

investointien kohdistamista, pienten toimenpiteiden toteuttamista tai yksittäisten suun-

nitteluratkaisujen tekemistä. Suuren mittakaavan visio ei toteudu, jos käytännön työssä 

tehdään paljon vision vastaisia toimenpiteitä. Liikkumisen suunnittelun tapauksessa 

esimerkiksi jalankulun kulkumuoto-osuus tuskin kasvaa, jos kaupunkien yleisiä liiken-
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nealueita tai yksityisten kiinteistöjen sisäisiä järjestelyjä suunniteltaessa pääpaino on 

jatkossakin autoliikenteen toimivuudessa. Erityisesti kiinteistöjen sisäisissä järjestelyis-

sä tulee panostaa jalankulku- ja pyöräliikenteen toimivuuteen ja etenkin esteettömiin 

kulkuyhteyksiin. 

 

Vaikka pyöräilyolosuhteiden parantamisen yhteydessä saatetaan moottoriajoneuvojen 

tilaa kaventaa muuttamalla osa ajoradasta pyöräkaistoiksi, ei tilan varaamisen lähtökoh-

tainen peruste ole autoilun vaikeuttaminen, vaan pyöräilyn helpottaminen. Tällä paran-

netaan pyöräilyn kilpailukykyä ja lisätään liikkujan todellista mahdollisuutta valita ha-

luamansa kulkumuoto. Vaikka jalankululla, pyöräilyllä ja joukkoliikenteellä on jo nyt 

laajat verkot, on henkilöauto niihin nähden etulyöntiasemassa. Esimerkiksi kaupunkien 

polkupyöräverkot ovat usein vain näennäisen toimivia, sillä pyöräreitit kulkevat usein 

vaihtelevasti katualueen jokaisella osalla. Pyöräilijän paikka voi olla pätkittäin joko 

autojen kanssa ajoradalla tai jalankulkijoiden kanssa kevyen liikenteen väylällä. Lisäksi 

kevyen liikenteen väylän linjaus voi suorallakin tiellä vaihdella ajoradan puolelta toisel-

le. 

 

Kestävän liikkumisen eri osa-alueita on tavallisesti kehitetty erikseen, vaikka kestävä 

liikkuminen tarjoaa yksityisautoilulle vaihtoehtoja nimenomaan kokonaisuuksina. Jot-

kut matkat voi tehdä pelkästään kestävillä liikkumismuodoilla, mutta välillä tarvitaan 

autoakin edes osalle matkaa. Mutta vaikka autoa tarvitsisikin koko matkalle, ei käytet-

tävän auton tarvitse olla oma, vaan se voi olla yhteisessä käytössä. Yhteiskäyttöautopal-

velut ovat maailmanlaajuisesti yleistymässä ja niitä ovat alkaneet tarjoamaan toimintaan 

erikoistuneiden yritysten lisäksi myös auton valmistajat. Palvelun käyttäjällä on aina 

tarvittaessa auto käytettävissään, mutta auton säilyttämisestä, huoltamisesta ja veroista 

huolehtii palvelun tuottaja. Tällöin yksilö käyttää autoa vain kun siihen on oikeasti tar-

ve, ja yksittäinen ajoneuvo on todennäköisesti suuremman osan ajasta liikkeellä kuin 

pysäköitynä. Tämänlainen autoilun sopeutuminen kaupunkiolosuhteisiin olisi toivotta-

vaa myös autojen suunnittelussa ja kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Kun viimeinen 

vuosisata on kaupunkeja suunniteltu auton ja autoilun ehdoilla, voisi tämän vuosisadan 

autoja ja autolla liikkumista suunnitella kaupungin ehdoilla. Nykyisin muodissa olevien 

suurten katumaastoautojen sijaan kaupungeissa voisi jatkossa liikkua vähemmän tilaa 

vievillä pienillä kaupunkiautoilla. 
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Yksittäinen matka tehdään tavallisesti yhden kiinteistön alueelta katu- tai tieverkkoa 

pitkin toisen kiinteistön alueelle. Tällaisen matkan voi tehdä vain yhdellä kulkumuodol-

la, jos sen kulkee jalan, pyöräillen tai autolla. Jos matkalla haluaa hyödyntää joukkolii-

kennettä, on osa matkasta silti tehtävä jalan, pyöräillen tai autolla. Joukkoliikenteellä 

liikuttaessa matka koostuu siis aina osamatkoista. Tästä syystä pelkkään joukkoliiken-

teeseen kohdistetut kehitystoimet, kuten kaluston parannukset, eivät välttämättä lisää 

matkustajamääriä, jos joukkoliikenteen saavutettavuus ei parane. Sitä vastoin jalankulun 

ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla vaikutetaan myös joukkoliikenteen saavutettavuu-

teen ja sitä myötä palvelutasoon. Myös yksityisautoilun olosuhteita parantavien liityntä-

pysäköintialueiden rakentaminen nostaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja rohkaisee au-

toilijoita kestävämpään liikkumiseen. 

 

Kaupallisessa toiminnassa tuotteen tehokas markkinointi voi olla hyödytöntä, jos itse 

tuote ei ole kunnossa. Liikkumisen ohjauksessa kestävän liikkumisen edistämiseksi teh-

tävät kampanjat, tiedottamiset ja muu markkinointi eivät myöskään saavuta täyttä tehoa, 

jos tuotteessa on puutteita. Tässä yhteydessä tuote on jalankulun, pyöräilyn ja joukkolii-

kenteen palvelutaso, johon liikkumisen suunnittelulla vaikutetaan. Varsinkin jalankulun 

ja pyöräilyn osalta palvelutaso on paljolti kiinni infrastruktuurin laadusta. Suunnittelun 

ja rakentamisen lisäksi infrastruktuurin laatuun vaikuttaa merkittävästi sen kunnossapi-

to. Etenkin talvisin kunnossapidolla on paljon merkitystä jalankulun ja pyöräilyn palve-

lutasoon ja sitä myötä kulkutavan valintaan. Kunnossapidolla mahdollistetaan kaikilla 

kulkumuodoilla liikkuminen kaikkina vuodenaikoina. Osaltaan heikon talvikunnossapi-

don takia polkupyöräilyä ei yleisesti mielletä ympärivuotiseksi liikkumismuodoksi ja 

talvea pidetään pyöräilyn kannalta mahdottomana vuodenaikana. Tästä kielii myös tal-

vella pyöräilevistä ihmisistä käytettävä ja liikkumisen vuodenaikaa korostava käsite 

talvipyöräilijä. 

6.3 Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

Kestävän liikkumisen edistäminen on suhteellisen uusi suuntaus liikenteen suunnittelus-

sa varsinkin Suomessa, jossa kunnat ovat vasta viime vuosina alkaneet tehdä periaate-

päätöksiä ja toimenpiteitä sen puolesta. Siksi liikkumisen suunnittelun todellisesta ko-

konaisvaikutuksesta liikennejärjestelmään voidaan lähinnä spekuloida. Liikkumisen 

suunnittelun vaikutukset riippuvat aina käytetyistä toimenpiteistä ja sen kohteen paikal-

lisista olosuhteista, johon toimenpiteet on kohdistettu. Yksittäisten toimenpiteiden pai-
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kalliset vaikutukset voidaan saada selvitettyä esimerkiksi liikennelaskentojen avulla, 

mutta toimenpiteiden vaikutus koko liikennejärjestelmään selvinnee vain kulkumuoto-

osuuksia tarkastelemalla. Niissä muutokset tapahtuvat melko hitaasti, joten liikkumisen 

suunnittelun toimenpiteiden vaikutusten arviointia tulee tehdä esimerkiksi vuosittaisena 

seurantana. 

 

Jalankululle ja pyöräilylle tulee muodostaa tavoiteverkot, joiden perusteella kulkumuo-

tojen liikennejärjestelyjä jatkossa suunnitellaan. Tavoiteverkkoa mietittäessä saattaa 

myös paljastua ennen havaitsemattomia yhteyspuutteita. Jalankulun ja pyöräilyn pää- ja 

aluereittejä tulee suunnitella jo yleiskaavavaiheessa, jolloin niihin voidaan vaikuttaa 

mahdollisimman varhain. Tällöin eritasoisten reittien vaatimat tekniset ratkaisut voidaan 

ottaa huomioon tie- ja katusuunnitelmissa sekä muissa liikennesuunnitelmissa. Kun ja-

lankulun ja pyöräilyn reitit suunnitellaan alusta alkaen, saadaan niistä autoliikenteen 

reittien tapaan sujuvia, turvallisia ja nopeita. Mahdollisuuden sujuvaan ja turvalliseen 

pyöräilyyn ja jalankulkuun kaikilla kaduilla pitääkin olla itsestäänselvyys, ei poikkeuk-

sellinen bonus. 

 

Jalankulkijoiden käyttämät pääreitit tulee ainakin keskusta-alueilla selvittää ja niitä tu-

lee kehittää esimerkiksi rakentamalla puuttuvat yhteydet sekä lisäämällä penkkejä, joita 

nykyään näkee katukuvassa valitettavan vähän. Yleensä penkit on sijoitettu kävelyka-

duille, toreille, aukioille ja puistoihin eli paikkoihin, joissa ihmiset viettävät aikaa ja 

joissa jalankulku on pääkulkumuoto. Jalankulkijoita liikkuu kuitenkin määrällisesti pal-

jon myös esimerkiksi pääkaduilla, vaikka niillä jalankulku ei olisikaan pääkulkumuoto. 

Suurten katujen varsilla penkkejä näkee hyvin harvoin, vaikka levähdyspaikkaa kaipaa-

vien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä voi olla suuri. Käytännössä levähdyspaik-

kana toimivat nykyään penkein varustellut linja-autopysäkit. 

 

Pientalovaltaisten asuinalueiden suunnittelussa voidaan siirtyä tonttikaduilla enemmän 

pihakatuihin, hidaskatuihin tai muuhun shared space –tyyliseen ratkaisuun. Pientaloalu-

eilla autoliikenteen määrät ovat tavallisesti jalankulun ja pyöräilyn tasolla varsinkin 

sekaliikenneväylänä toimivilla tonttikaduilla. Sekaliikenneväylällä autot ovat kuitenkin 

etulyöntiasemassa jalankulkijaan nähden, sillä jalankulkijan on lain mukaan kuljettava 

kulkusuunnassaan kadun oikeaa reunaa, ja käytännössä näin tehtävä tilaa mahdolliselle 

autoliikenteelle. Pihakadulla auton on sopeutettava liikkumisensa jalankulkijoihin, jol-
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loin ajonopeus saa olla enintään 20 km/h ja autolla on väistämisvelvollisuus jalankulki-

jaan nähden. Vaikka pienet tonttikadut ovatkin liikennealueita, niiden ei tarvitse pystyä 

välittämään liikennettä mahdollisimman paljon ja sujuvasti. 

 

Liikkumisen suunnittelun toimenpiteiden skaala on hyvin laaja ja monitahoinen. Kaikil-

la tehtävillä toimenpiteillä on vaikutusta, mutta niitä kannattaa toteuttaa tapauskohtai-

sesti harkiten. Tätä työtä ja sen case-osiota tehdessä tuli vastaan kymmenittäin, jollei 

sadoittain, erilaisia toimenpidevariaatioita. Suuren määrän takia niistä läheskään kaikkia 

ei siis ole tässä työssä tarkasteltu. Koska tämä työ on tehty Vantaan kaupungille, on 

taulukkoon 6 listattu muutama toimenpide, joiden toteuttamista Vantaalla kannattaisi 

tarkastella. 
 
Taulukko 6. Jatkotoimenpiteitä tai jatkotarkasteluja. 

   
Vantaan keskustoja uudistettaessa tulee alueiden liikennejärjestelyt suunnitella ensisijai-

sesti jalankulkijoiden näkökulmasta. Seuraavina tärkeysjärjestyksessä tulevat polkupyö-

räilyn, joukkoliikenteen ja huoltoliikenteen toimivuus. Vasta kun näiden järjestelyt ovat 

kunnossa, mietitään miten välttämätön autoliikenne järjestetään. Tavoitteena tulee olla 

kävelypainotteinen keskusta, jossa autolla liikutaan jalankulun ja pyöräilyn ehdoilla. 

Keskustaan suuntautuva ja myös sen ohittava liikenne tulee mahdollisuuksien mukaan 

ohjata alueen kiertäville väylille. Näin muodostettavalta keskustan kehältä tulisi olla 

ajoyhteys keskustan pysäköintilaitoksiin, jolloin alueen saavutettavuus ei kärsi, vaikka 

jalankulkupainotteisessa ydinkeskustassa ei yksityisautolla voisikaan liikkua. Vantaan 

Toimenpide Selitys

Mopot pois pyöräteiltä
Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuuden 

parantaminen
Joukkoliikenne-etuudet yhä useampiin 

liikennevaloihin
Nopeuttaa joukkoliikenteen matka-aikoija

Kiinteistöosakeyhtiöiden, yritysten ym. yhteisöjen 
liikkumissuunnitelmat

Kunnan omien toimipisteiden 
liikkumissuunnitelmat

Vuorottaispysäköintiä keskusta-alueille
Pysäköintipaikkojen määrällinen tarve vähenee, 

kun samaa pysäköintipaikkaa voi käyttää eri 
vuorokaudenaikoina eri käyttäjäryhmät.

Vähentää halua säilytää autoa pitkää aikaa 
samassa paikassa, joten lisää paikkojen kiertoa ja 

helpottaa nopeaa asiointia
Vähentää yksityisautoilun mielekkyyttä ja siten 

mahdollisesti myös alueen autoliikennettä
Riskinä alueen houkuttelevuuden 

heikkeneminen ja autoilijoiden siirtyminen 
valtaväylien ostoskeskuksiin

Pysäköinnistä saatujen tulojen ohjaaminen 
läpinäkyvästi esim. katujen viihtyisyyteen, 

kunnossapitoon, joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja 
pyöräilyyn

Hyväksyttävämpiä perusteita maksullisuudelle 
kuin "ei mikään syy" tai esim. kunnan 

taloudellisen tilanteen vakauttaminen

Työpaikkojen olosuhteiden parantaminen siten, 
että kestävä liikkuminen lisääntyy

Maksullinen pysäköinti keskusta-alueille. Voisi 
järjestää kysyntäohjattuna hinnoitteluna 

ajankohdan ja paikkojen täyttöasteen perusteella. 
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yleis- ja asemakaavoja laadittaessa tulee huomioida liitteessä 2 listatut asiat, joilla taa-

taan kestävän liikkumisen edellytykset laadittavan kaavan alueella. Vantaalla kestävän 

liikkumisen edistäminen on erityisen tärkeää nyt, kun sen keskusta-alueilla on käytössä 

asuinkiinteistöihin rakennettavien autopaikkojen vähentämiseen pyrkivä pysäköinnin 

kokeilunormi. 

 

Tämä työ päättyy lainattuihin sanoihin, jotka tiivistävät liikkumisen suunnittelun pe-

rimmäisen ajatuksen oivasti kahteen virkkeeseen: 

 

“If you plan cities for cars and traffic, you get cars and traffic.  

If you plan for people and places, you get people and places.” 

Fred Kent 
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Liite 1. Yksittäisten toimenpiteiden vaikutukset kävely- ja pyöräilymatkojen lisääntymiseen. (Lii-
kennevirasto 2012b) 
 
Oheisessa taulukossa on kuvattu kunkin yksittäisen toimenpiteen vaikutusta toimenpi-
desuunnitelman määrälliseen päätavoitteeseen, erikseen kävelyn ja pyöräilyn osalta. 
Vaikutuksen suuruus kuvaa sitä, kuinka paljon kyseinen toimenpide lisää uusia kävely- 
tai pyöräilymatkoja. Suuruutta on kuvattu asteikolla: ei vaikutusta, + jonkin verran vai-
kutuksia, ++ melko paljon vaikutusta, +++ merkittäviä vaikutuksia. Taustaoletuksena 
tässä valtakunnallisessa tarkastelussa on, että toimenpiteitä toteutetaan laajasti eri seu-
duilla. Paikallistasolla vaikutukset taas riippuvat muun muassa siitä, millainen lähtöti-
lanne kyseisellä seudulla tai kunnassa on kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä. 
 

 

 



114 
 

 

 
 
 
  



115 
 

Liite 2. Tarkistuslista yleis- ja asemakaavoissa huomioitavista asioista kestävän ja turvallisen 
liikkumisen edistämisen näkökulmasta. 
 

Liikkumistarpeen ja henkilöautoriippuvuuden vähentäminen: 
• Täydentääkö/eheyttääkö uusi kaava nykyistä yhdyskuntarakennetta? Tukeutuuko uusi 

kaava olemassa olevaan palvelurakenteeseen? 
• Onko kehitettävä alue toimintojen monipuolisuuden ja toimintojen välisen etäisyyden 

osalta sellainen, että autoton elämäntapa voidaan nähdä realistiseksi? 
• Ovatko joukkoliikenne, pyöräily ja kävely matka-ajoiltaan kilpailukykyisiä henkilöautoon 

verrattuna (esim. työmatkaliikenteen pääsuunnissa)? 
• Ohjataanko pysäköintipaikkatarjonnalla kulkumuotojakaumaa kohti ympäristöystävälli-

sempää liikkumista? 
 

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen: 
• Ovatko matkat päivittäiskohteisiin (koulut, harrastuspaikat, pt-kauppa, palvelut) kävelyn 

ja pyöräilyn kannalta riittävän lyhyitä ja houkuttelevia 
• Onko kaavassa esitetty kevyen liikenteen verkon ratkaisut? Onko kevyen liikenteen ver-

kosto kattava ja jatkuva? 
• Onko kaava-alueen kevyen liikenteen verkosto kytketty/kytkettävissä olemassa olevaan 

kevyen liikenteen verkkoon? 
• Onko kävely ja pyöräily eroteltu autoliikenteestä ja toisistaan? Ovatko risteämiskohdat 

autoliikenteen kanssa turvallisia? 
• Onko kaavassa nostettu esiin kohteet, jotka tai joiden lähiympäristöt edellyttävät eri-

tyistä huomiota kevyen liikenteen järjestelyissä? 
• Onko kävely- ja pyöräily-yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille otettu huomioon? 
• Onko liikkumisrajoitteisten tarpeet huomioitu ja liikkumisympäristöt suunniteltu esteet-

tömiksi? 
• Käykö suunnitelmasta ilmi, onko kiinteistöissä (asuin-, työpaikka-, ja palvelukiinteistöt) 

varattu riittävät tilat polkupyöräpysäköinnille? 
 

Joukkoliikenteen edistäminen: 
• Onko joukkoliikenteen järjestämismahdollisuudet alueelle otettu huomioon? 
• Onko suunniteltujen toimintojen volyymi ja sijoittuminen sellainen, että se tukee nykyi-

sen joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja kehittämistä? Onko joukkoliikenteen käyt-
täminen alueella realistista? 

• Onko kävely- ja pyöräily-yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille otettu kevyen liikenteen 
verkon suunnittelussa huomioon? 

• Ovatko kävelyn ja pyöräilyn yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille ja terminaaleihin tur-
vallisia ja esteettömiä? 

• Onko pysäkeille ja terminaalialueille osoitettu riittävät tilavaraukset? 
 

Turvalliset autoliikenteen järjestelyt: 
• Onko liikenneverkon jäsentely (hierarkia, etuajo-oikeusjärjestelyt) selkeä/looginen? Tu-

keeko liikenneverkko, katutilan jäsentely ja väylien muotoilu turvallisia ajonopeuksia? 
• Ohjautuuko uuden alueen synnyttämä liikenne turvallisesti liikenneverkolle? Synnyttä-

vätkö uudet toiminnot raskasta liikennettä? 
• Ovatko liittymät sijainniltaan ja tyypiltään turvallisia? 

 
Lähde: Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma (EKOLIITU). Lii-
kenneympäristön parantamistoimenpiteiden kehittämisohjelma. [Viitattu 29.1.2015]. Saatavilla: 
http://www.hameenlinna.fi/pages/396929/2_EKOLIITU_liikenneymp%C3%A4rist%C3%B6_kehitt%C3%A4misohjelma_
web.pdf 

 

http://www.hameenlinna.fi/pages/396929/2_EKOLIITU_liikenneymp%C3%A4rist%C3%B6_kehitt%C3%A4misohjelma_web.pdf
http://www.hameenlinna.fi/pages/396929/2_EKOLIITU_liikenneymp%C3%A4rist%C3%B6_kehitt%C3%A4misohjelma_web.pdf
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