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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 
 
Yhdyskuntasuunnittelulla on ollut merkittävä asema ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä 
jo vuosikymmenien ajan. Liikennesuunnittelun ongelmat ovat yleismaailmallisia ja nii-
hin kehitetyt ratkaisumenetelmät ovat varsin hyvin hyödynnettävissä valtionrajoista 
riippumatta. Liikennesuunnittelu on kuitenkin pysynyt hyvin erillään muusta yhdyskun-
tasuunnittelusta, vaikka sillä on merkittävä vaikutus yhdyskuntarakenteen kehittymi-
seen. Toisin kuin maankäytön suunnittelu, liikennesuunnittelu on vähän säädeltyä ja 
siltä puuttuu vahva suunnitteluteoriapohja. Muusta suunnittelusta eriytyminen on tehnyt 
liikennesuunnittelun alasta hajanaisen kokonaisuuden.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelua, eli liikenteen kokonaisvaltaista strategista suunnittelua, 
on tehty monen näkökulman mukaan jo 1960-luvulta lähtien ja näkökulmia on kehitetty 
usein rinnakkain. Liikenteellisen palvelutason käsite määriteltiin jo 1960-luvulla, kun 
henkilöautoistuminen kasvoi kaikkialla ja autojen vapaa liikkuminen haluttiin varmis-
taa. Liikenneturvallisuus nousi merkittäväksi suunnittelunäkökulmaksi 1970-luvulla 
lisääntyvien onnettomuusmäärien myötä. 1980-luvulla kestävän kehityksen näkökulma 
alkoi vaikuttaa myös liikenteeseen ja ympäristövaikutukset nousivat merkittäväksi teki-
jäksi suunnittelussa. Laaja-alaista vaikutusten arviointia alettiin tehdä 1990-luvulla ja 
liikennettä alettiin tarkastella kokonaisuutena liikennejärjestelmäajattelun mukaisesti. 
Käyttäjälähtöisyys, neliporrasperiaate ja palvelutasoajattelu ovat 2000-luvun suunnitte-
lunäkökulmia, jotka painottavat liikennejärjestelmän palvelu-ulottuvuutta, asiakasläh-
töisyyttä ja hankkeiden taloudellisuutta niukkenevien resurssien vallitessa. 
 
Nykyisen muotoista liikennejärjestelmäsuunnittelua on harjoitettu Suomessa 1990-
luvulta lähtien. Resurssien niukkeneminen ja ympäristökysymykset tuovat tänä päivänä 
paljon haasteita suunnitteluun. Suunnittelua on yritetty uudistaa erityisesti 2010-luvulla 
ns. uuden liikennepolitiikan mukaisesti, joka korostaa liikenteen palvelu-ulottuvuutta. 
Toisaalta uuden politiikan mukaiset näkökulmat ovat osaltaan monimutkaistaneet lii-
kennejärjestelmäsuunnittelun kenttää. Nykytilanne on, että vanhat ja uudet näkökulmat 
ovat rinnakkain käytössä ja niiden keskinäiset suhteet ovat myös osin epäselviä. (Karti-
mo 2014.) Liikennejärjestelmäsuunnitteluun kaivataan siis eräänlaista yleiskatsausta, 
mistä on tultu, missä ollaan ja minne ollaan menossa. 
 
Suunnittelua vaikeuttaa myös päättävien organisaatioiden ns. polkuriippuvuus, jonka 
mukaan päätös ei riipu ainoastaan sen ennustetuista vaikutuksista, vaan myös historiasta 
ennen päätöstä. Organisaatiot ja niiden toiminta kehittyvät hitaasti ja organisaatioiden 
historia kulkeutuu koko ajan mukana. Polkuriippuvuuden etuna on päätöksenteon enna-
koitavuus, mutta vanhalla polulla on helppo pysyä, jos ei ole tarpeeksi painavaa syytä 
poiketa siltä. Tämä hankaloittaa muutosten läpiviemistä ja muutostarpeiden havaitse-
mista. Liikennerevoluutio-hanke vuodelta 2011 pyrki uuteen liikennepolitiikan lähes-
tymistapaan, uuteen tapaan tarkastella toimintaympäristön haasteita ja murentamaan 
liikennepolitiikan polkuriippuvuutta. (Luttinen 2013.) Liikennejärjestelmäsuunnittelussa 
polkuriippuvuus näkyy siten, että vanhat suunnittelunäkökulmat pysyvät mukana ja uu-
det ajattelutavat lisätään vanhojen päälle. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelusta on olemassa varsin vähän tutkimusaineistoa. Aiheesta 
on viime vuosina tehty muutamia diplomitöitä, mutta pääosin työn aineisto koostuu 
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liikennehallinnon hankemateriaaleista. Tämä diplomityö on jatkoa Kristiina Kartimon 
diplomityölle Suunnitteluteoriat liikennejärjestelmäsuunnittelussa, joka tarkasteli lii-
kennejärjestelmäsuunnittelun teoriataustaa. Tässä työssä tarkastellaan liikennejärjestel-
mäsuunnittelua, sen suunnittelunäkökulmia ja suunnitteluprosessia käytännönlähei-
semmin.  
   

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 
 
Tässä diplomityössä tutkitaan liikennejärjestelmäsuunnittelun suunnittelunäkökulmia ja 
vallinneita käytäntöjä aina 1960-luvulta nykypäivään. Suunnittelunäkökulmat inventoi-
daan aikajanalle sijoittaen ja niitä arvioidaan suhteessa toisiinsa sekä vallitsevaan lii-
kennepolitiikkaan. Tavoitteena on löytää mahdollisuuksia liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun kehittämiseen suunnittelunäkökulmien tarkastelun avulla. Suunnittelunäkökulma-
katsauksen tavoitteena on selvittää suunnittelun menneisyys ja nykyisyys, ja inventoin-
nin myötä voidaan mahdollisesti myös päästää joistain vanhoista näkökulmista irti. Lii-
kennejärjestelmäsuunnittelun suunnittelunäkökulmien inventointi ja arviointi antaa poh-
jaa suunnittelun yhdenmukaisuuden kehittämiselle ja parhaiden käytäntöjen löytämisel-
le, mikä parhaassa tapauksessa voi säästää resursseja ja optimoida liikennejärjestelmä-
suunnittelua. Suunnittelun terminologia ei myöskään ole selvä, ja katsauksella pyritään 
selkiyttämään liikennejärjestelmäsuunnittelun kenttää.    
   
Päätutkimuskysymyksenä tässä työssä on: 

• Voidaanko liikennejärjestelmäsuunnittelua kehittää suunnittelunäkökulmia 
täsmentämällä? 

 
Vastauksen löytämiseksi tarkastellaan seuraavia apukysymyksiä: 

• Mitä liikennejärjestelmäsuunnittelulla tarkoitetaan? 

• Mikä on liikennejärjestelmäsuunnittelun kytkentä liikennepolitiikkaan? 

• Millaista suunnittelu on ollut muissa maissa? 

• Mitkä ovat olleet keskeiset suunnittelunäkökulmat Suomen 
liikennejärjestelmäsuunnittelussa? 

• Miten näkökulmat ovat kehittyneet ja mihin haasteeseen ne on otettu 
vastaamaan? 

• Miten näkökulmia on sovellettu Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa? 
 
Jatkokysymyksenä työn lopussa käsitellään sitä, millaisia haasteita liikennejärjestelmä-
suunnittelu mahdollisesti kohtaa tulevaisuudessa. 
 
Työssä keskitytään suomalaiseen liikennesuunnittelujärjestelmään ja pääosin kaupunki-
seutujen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Mukaan otetaan kuitenkin vertailukohtia 
muista Euroopan maista, etenkin Ruotsista, jonka liikennejärjestelmäsuunnittelusta 
Suomi on ottanut paljon vaikutteita. Aiheen laajuuden vuoksi suunnittelunäkökulmat 
esitellään tiivistäen.  

 



10 
 

1.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Tämän diplomityön pääasiallinen tutkimusmenetelmä on kirjallisuustutkimus, joka kes-
kittyy liikennejärjestelmäsuunnitteluun, suunnittelun kehittymiseen ja suunnittelunäkö-
kulmiin. Tutkimuksen kohteena on Suomen liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta ver-
tailukohdaksi nostetaan myös muita maita ja erityisesti Pohjoismaita. Lisäksi tehdään 
case-tutkimus kolmesta Suomen kaupunkiseudusta, joilla on tehty kaupunkiseutukohtai-
sia liikennejärjestelmäsuunnitelmia, Helsingin seudusta, Tampereen seudusta ja Oulun 
seudusta. Case-tutkimuksessa tarkastellaan suunnitelmien kehitystä, suunnitteluproses-
seja sekä suunnittelunäkökulmien käyttöä laadituissa suunnitelmissa.  
 
Kirjallisuustutkimuksen lisäksi työssä on haastateltu liikennejärjestelmäsuunnittelutyötä 
tehneitä henkilöitä, ja haastattelumateriaali antaa täydennystä suunnittelunäkökulmien ja 
liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin arviointiin. Aineistona käytetään myös Liiken-
neviraston liikennejärjestelmä- ja maankäyttöasioiden ryhmäkehityskeskustelua tammi-
kuulta 2015.     
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2 Liikennejärjestelmäsuunnittelun teoriatausta 
     
Tässä luvussa käsitellään liikennesuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun määri-
telmiä, lähtökohtia ja toimijoita. Lisäksi tarkastellaan taustalla vaikuttavaa liikennepoli-
tiikkaa. Teoriakatsauksen tavoitteena on saada yleiskäsitys siitä, mitä liikennejärjestel-
mäsuunnittelu on ja mitä tavoitteita sillä on.  
 

2.1 Liikenne ja liikennejärjestelmä 

2.1.1 Liikenne tieteenä ja ilmiönä 
 
Liikenne voidaan määritellä ihmisten, tavaroiden ja tiedon siirtymisenä paikasta toiseen. 
Liikenteeseen kuuluu olennaisesti myös näiden yhteyksien luominen ja niiden ylläpito. 
Liikennettä tarvitaan kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa, ja se on eräänlainen yhteis-
kunnan toimintojen kokonaiskuva. Häiriöt liikenteessä kuvastavat häiriöitä kokonaisuu-
dessa. (Lyly ja Rytilä 1977.)  
 
Nykyajan yhteiskunta perustuu ihmisten ja yritysten työnjakoon ja toimintojen erotte-
luun, joka vaatii toimiakseen tehokkaan liikennejärjestelmän. Toimintojen erottelu syn-
nyttää liikennetarvetta mutta toisaalta toimivat liikenneyhteydet mahdollistavat pidem-
mät välimatkat esimerkiksi asunnon ja työpaikan välillä ja lisäävät maankäytön hajau-
tumista. (Luttinen ym. 2013.) Blunden ja Black (1984) määrittelevät liikenteen yhdiste-
tyksi seuraukseksi maankäytön toiminnoista ja niiden välillä olevasta liikennetarjonnas-
ta. Liikennetarjonta nähdään potentiaalisena kommunikaationa maankäyttökohteiden 
välillä. (Blunden ja Black 1984.)  
 
Liikennettä voidaan jaotella monella tavalla, esimerkiksi: 
 

• Väylän mukaan (maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne) 
• Kulkumuodon mukaan (auto, juna, lentokone) 
• Kuljetettavien mukaan (henkilö- vai tavaraliikenne) 
• Henkilöliikenteen julkisuuden mukaan (yksityinen ja julkinen liikenne) 
• Henkilöliikenteen kuljetettavien määrien mukaan (yksilöllinen ja joukkoliiken-

ne) 
(Luttinen ym. 2013.) 
 
Viime vuosisadan alkupuolella väylien suunnittelu ja rakentaminen, eli tietekniikka, oli 
liikenteen järjestämisen keskiössä. Voimakkaan henkilöautoistumisen ja liikennemää-
rien kasvun myötä liikennetekniikka alkoi lyödä itseään läpi 1960-luvulla. 1960-luvulla 
Suomeen perustettiin myös ensimmäinen liikennetekniikan professuuri. Traffic En-
gineering eriytyi omaksi alakseen Yhdysvalloissa jo 1920-luvulla, mutta ala oli aluksi 
varsin kapeakatseinen ja keskittyi esimerkiksi vain liikennevalojärjestelyihin ja liiken-
nemerkkeihin. Myöhemmin ala laajeni kaikkien liikennemuotojen liikennetekniikaksi 
(Transportation Engineering). (Lyly ja Rytilä 1977.) 
 
Liikennetekniikan ala tutkii eri liikennemuotojen henkilö- ja tavaraliikenteen tavoit-
teidenasettelua, toimintoja ja niiden seurauksia. Lisäksi liikennetekniikan alle lukeutuu 
liikennejärjestelmien yleissuunnittelu, analysointi ja liikenteen ohjaus ja hoito. Liiken-
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netekniikkaan katsotaan kuuluvan myös logistiikka ja kuljetukset, vaikka logistiikka 
kuuluu myös tuotantotalouden alaan. Väylien yksityiskohtainen suunnittelu, rakentami-
nen ja kunnossapito kuuluvat tietekniikkaan. Liikennetekniikka on soveltava tiede, jo-
hon sisältyy mm. matematiikkaa, todennäköisyyslaskentaa, tilastotiedettä, taloustiedettä, 
psykologiaa ja yhdyskuntasuunnittelua. (Luttinen ym. 2013.) 
 
Liikenne ja taloudellinen kasvu vaikuttavat toisiinsa positiivisella korrelaatiolla. Liiken-
neinvestoinnit ovat edellytys talouden kasvulle, mutta talouden kasvun ja tulotason nou-
sun myötä liikennepalveluiden ja uusinvestointien kysyntä kasvaa. Suomessa henkilöau-
tokanta ja bruttokansantuote ovat pitkään kasvaneet samansuuntaisesti. Henkilöautosuo-
rite (henkilöautoilla ajetut kilometrit) vastasi 1990-luvulle saakka bruttokansantuotteen 
kasvua, mutta sen jälkeen suoritteen kasvu on pysynyt bkt:tä tasaisempana. (Luttinen 
ym. 2013.) Liikenne lasketaan kansantaloudessa palveluelinkeinoihin (Hjerppe ja Hon-
katukia 2005).  
 
Liikkumistarve nähdään pääosin johdettuna kysyntänä, jossa liikkuminen ei ole itseisar-
vo vaan seurausta tarpeista, jotka vaativat siirtymistä paikasta toiseen (Rundell 2013). 
On kuitenkin todettu, että liikkuminen voi olla myös itsetarkoitus (esim. autolla ajelu). 
Liikenne on tyypillisesti oletettu rationaaliseksi niin, että liikkujat ja elinkeinonharjoit-
tajat maksimoivat hyötynsä. Liikenteen kasvun ja lisääntyvien ongelmien myötä on kui-
tenkin alettu entistä syvällisemmin pohtia liikkumisen syitä ja siihen liittyviä epäratio-
naalisia päätöksiä. Dynaamisessa ja monimutkaisessa systeemissä, kuten liikennejärjes-
telmässä, mikä vain voi olla liikkeellepaneva voima. Ihmisten liikkumista on tutkittu 
enemmän kuin tavaraliikennettä. Ihmisten muuttuvat preferenssit kuitenkin vaikuttavat 
kuljetustoimintaan, ja eriytynyt kysyntä laajentaa valikoimaa ja kuljetustarpeita. (Viren 
2005.) 

2.1.2 Liikennejärjestelmä 
 
Järjestelmä määritellään toisiinsa liittyvien osien kokonaisuudeksi, joka on monimut-
kainen ja jolla on jokin toiminto tai tehtävä (Luttinen ym. 2013). Hall ja Fagen määritte-
livät 1950-luvulla järjestelmän ”kohdejoukoksi jossa on kohteiden välisiä keskinäisiä 
suhteita” (Blunden ja Black 1984). Järjestelmät ovat verkostoja, jolloin yhden osan pa-
rantaminen tai huonontaminen voi vaikuttaa muiden osien toimintaan. Vaikutusten ar-
viointi on siis järjestelmätasolla vaikeaa. (Hjerppe ja Honkatukia 2005.) 
Liikennejärjestelmän kokonaisuuteen sisältyy:  
 

• liikenneväylät (tiet, kadut, radat ym.) 
• terminaalit (satamat, pysäköintialueet, lentokentät ym.) 
• kulkuvälineet (autot, junat, polkupyörät jne.) 
• liikenteen hoito- ja ohjaussäännöstöt ja niiden organisaatiot (liikennemerkit, lii-

kennesäännöt, valvonta, liikennelaitokset ym.) 
 

(Lyly ja Rytilä 1977.) 
 
Liikennejärjestelmässä on siis sekä kiinteää fyysistä infrastruktuuria että siihen kuulu-
vaa hoitojärjestelmää. Liikennemerkit ja -valot kuuluvat kuitenkin sekä infrastruktuuriin 
että hoitojärjestelmään (Luttinen ym. 2013).  
 
Liikennejärjestelmä voidaan jakaa myös sisäisiin ja ulkoisiin komponentteihin. Sisäisiin 
komponentteihin kuuluvat mm. fyysinen infrastruktuuri, ajoneuvot ja välineet, polttoai-

 



13 
 

neet sekä liikenteen ohjaus. Ulkoisia komponentteja ovat puolestaan liikennepalvelui-
den tuottajat, hallinto, sidosryhmät ja liikenteen rahoitus. Liikennejärjestelmän koko-
naisvaltainen tarkastelu vaatii ottamaan kaikki järjestelmän komponentit huomioon. 
(Sussman 2000.) 
 
Liikennejärjestelmä voidaan nähdä matemaattisen määritelmän mukaan linkkien ja sol-
mujen verkkona, jossa joka linkillä on tietyt ominaisuudet: matka-aika, matkan kustan-
nus tai yleistetty matkavastus (matkan rasittavuus matka-ajan ja hinnan yhdistelmänä). 
Liikennetarjonta muuttuu, jos linkit muuttuvat, esim. matka-ajat muuttuvat tai linkkien 
määrää tai kapasiteettia lisätään. (Blunden ja Black 1984.) Yhdysvalloissa suurimpana 
liikkumisen kustannuksena on usein pidetty siihen käytettyä aikaa (Levinson ja Krizek 
2008). 
 
Liikennejärjestelmä on kompleksinen, laaja, integroitunut ja avoin systeemi. Järjestel-
mää tarkastellaan usein matkustaja- ja tavaraliikenteen suhteen erikseen. Liikennejärjes-
telmän omistus ja hallinta ovat usein julkisen ja yksityisen sektorin yhdistelmä; liiken-
neväylät ovat yleensä julkisomisteisia, mutta liikennöinti on usein yksityistä toimintaa. 
(Sussman 2000.) 
 
Liikennejärjestelmän tehtävänä on vastata alueensa henkilö- ja tavaraliikenteestä (Lutti-
nen ym. 2013). Sen tavoitteena on tarjota tasapuoliset ja kohtuulliset liikkumismahdolli-
suudet eri puolille maata syrjäseutuja lukuun ottamatta. Hyvässä liikennejärjestelmässä 
kulkumuodot täydentävät toisiaan, vaikka ovatkin kilpailevia liikkumismuotoja, sillä 
mikään kulkumuoto ei yksinään riitä vastaamaan liikenteen kokonaiskysyntään. (Sauna-
aho 1987a.) Liikennejärjestelmän tulee olla turvallinen, tasokas, taloudellinen, ympäris-
töystävällinen ja tasavertainen kokonaisuus (Hirvonen 1987).  
 
Liikennejärjestelmä muuttuu hitaasti, ja infrastruktuurin rakentamista koskevat päätök-
set ovat hyvin pitkävaikutteisia, käytännössä jopa pysyviä. Erityisesti väylien ja termi-
naalien suunnitteluprosessit ovat pitkiä ja kustannukset suuria. Päätöksenteon tulee siis 
myös olla pitkäjänteistä. (Luttinen 2013.) 
 
Valtiovarainministeriö laati katsauksen Suomen kilpailukykytekijöistä vuonna 2003. 
Liikennejärjestelmän vahvuuksina nähtiin vähäiset ruuhkat ja liikenteen sujuvuus, jouk-
koliikenteen toimivuus ja talviolosuhteissa hyvä liikenteenhallinta. Heikkouksiksi puo-
lestaan koettiin liikenneverkon ylläpidon ja käytön kalleus sekä kansainvälisten toimi-
tusketjujen ja verkostojen hallinta. (Hjerppe ja Honkatukia 2005.)   

2.1.3 Suomen liikennejärjestelmän kehitys 
 
Kaupunkien kasvu on aina ollut riippuvainen liikennejärjestelmän kehityksestä; kau-
pungit pysyivät pieninä, kun ainoat kulkumuodot olivat kävely ja hevosajoneuvot. Ko-
neellisten kulkuvälineiden kehittyminen kasvatti kaupunkien kokoa merkittävästi ja 
toiminnot alkoivat eriytyä. Rautateiden rakentaminen kasvatti kaupunkeja säteittäin 
ratojen suuntaisesti, ja henkilöauton yleistyminen mahdollisti myös ratojen välisten alu-
eiden asuttamisen ja yhdyskuntarakenteen hajautumisen. (Luttinen ym. 2013.)  
 
Suomessa sisämaan kaupungit kehittyivät hitaasti, sillä maanteiden kunto oli pitkään 
huono ja jokia oli vähän. Suurimmat kaupungit sijaitsivat rannikolla vielä 1800-luvulla. 
Kanavien rakentaminen lisäsi teollisuutta ja kaupankäynnin mahdollisuuksia myös si-
sämaassa 1800-luvun aikana. Rautateiden rakentamisella oli suuri merkitys kaupunki-
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verkoston kannalta ja etenkin Tampere ja Lahti kasvoivat ratayhteyksien myötä. Rauta-
teiden risteyskohtiin syntyi myös uusia kauppaloita. Rautatieliikenne ohitti vesiliiken-
teen suurimpana kulkumuotona 1900-luvun alkupuolella. Nykyinen rautatieverkon laa-
juus saavutettiin 1930-luvun lopussa. (Parantainen ja Lahti 2005.) 
 
Autot alkoivat ilmestyä liikenteeseen 1900-luvun alussa. Bussireitit kattoivat koko 
maan 1920-luvulla ja samoihin aikoihin alkoivat kuorma-autot yleistyä tavaraliikentees-
sä. Joukkoliikenne oli yksityistä liiketoimintaa 1900-luvun alkupuolelle saakka ja toi-
minta oli taloudellisesti kannattavaa. Henkilöauton yleistyminen kuitenkin teki joukko-
liikennepalveluista kannattamattomia, ja liikennöinnin vastuu siirtyi kunnille verovaroin 
kustannettavaksi. Henkilöautojen määrä pysyi maltillisena aina 1950–60-luvuille asti, 
jolloin tieverkon rakentaminen oli voimakkaimmillaan. Etenkin 1960-luvulla liikenne-
järjestelmää kehitettiin vapaan autonkäytön edellytysten perusteella. (Lyly 1987.)  
 
Näihin aikoihin autosta tuli junaa yleisempi kulkumuoto ja riippuvuus radoista väheni. 
Taajamien ja pikkukaupunkien asema vahvistui auton myötä ja suurien keskustojen 
kasvu alkoi hidastua 1970–80-luvuilla. Myös rautateiden risteyskaupunkien kasvu py-
sähtyi ja valtateiden solmukohdissa sijaitsevien kaupunkien asema vahvistui. Helsingis-
sä aloitettiin lähijunaliikenne 1970-luvulla ja radanvarsialueet saivat ainakin paikallises-
ti uudelleen huomiota yhdyskuntasuunnittelussa. Vuosisadan lopussa alkanut kansain-
välistyminen on lisännyt lentokenttien ja satamien houkuttelevuutta, ja yritykset ovat 
alkaneet kerääntyä niiden läheisyyteen. (Parantainen ja Lahti 2005.)   
 
Liikenne ja väylät 1987 –käsikirja mainitsee teleliikenteen osana valtakunnallista lii-
kennejärjestelmää ja tiedonsiirtomahdollisuudet sekä kasvava datansiirtoverkko olivat 
myös huomionarvoisia tulevaisuudennäkymiä (Sauna-aho 1987a). Liikenne ja väylät 
2005 – käsikirjassa tietoliikenne on nostettu yhdeksi liikenteen osaksi, joka on kehitty-
nyt etenkin vuosituhannen vaihteessa. Sillä on suuri vaikutus myös muihin liikenne-
muotoihin mm. ohjausjärjestelmien kautta. Tietoliikenne korvaa jossain määrin fyysistä 
liikennettä, kun monet palvelut siirtyvät verkkoon ja etätöiden mahdollisuudet lisäänty-
vät työelämässä. Palvelumatkat voidaan jättää tekemättä kehityksen myötä, mutta aikaa 
jää esimerkiksi muille vapaa-ajanmatkoille enemmän. Liikkumistarpeen väheneminen ei 
täten aina tarkoita suoraan liikkumisen vähentämistä. (Parantainen ja Lahti 2005, Iikka-
nen 2005.)  
 
Henkilöautoistumisen voidaan olettaa kasvavan myös tulevaisuudessa ja etenkin pitkä-
matkainen liikenne kasvanee. Väestön ikääntyminen lisää vanhojen kuljettajien määrää 
liikenteessä. (Iikkanen 2005.) Keskimääräinen matka-aika/vuorokausi on säilynyt rei-
lussa tunnissa pitkän aikaa, mutta matkat ja nopeudet ovat kasvaneet. Työmatkojen kes-
kimääräinen pituus on myös kasvanut. Lisääntynyt vapaa-ajan määrä ja vapaa-ajanvietto 
lähiympäristön ulkopuolella on lisännyt erityisesti vapaa-ajan matkojen tekemistä. Eriy-
tyneet ajanviettotavat sekä 24h-kaupunkikehitys kuitenkin aiheuttavat sen, että toimin-
not jakaantuvat entistä tasaisemmin eri vuorokaudenaikoihin. (Parantainen ja Lahti 
2005, Iikkanen 2005.) 
 

2.2 Liikennepolitiikka 
 
Tässä luvussa määritellään liikennepolitiikan käsite, sen tavoitteet ja sen toimijat. Lo-
pussa tehdään katsaus uuteen liikennepolitiikkaan, joka on vallinnut Suomessa 2010-
luvulla.  
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2.2.1 Liikennepolitiikan tavoitteet ja keinot 
 
Liikennepolitiikka voidaan määritellä eri tahojen toimenpiteinä, joilla huolehditaan lii-
kennepalvelujen tuottamisesta ja hankinnasta ja niihin vaikuttamisesta. Tavallisesti lii-
kennepolitiikka kuitenkin ymmärretään niinä julkisen vallan keinoina ja toimenpiteinä, 
jotka vaikuttavat liikenneverkkojen rakentamiseen, kunnossapitoon ja käyttöön. Liiken-
nepolitiikalla säädetään esimerkiksi liikenteen maksuja, tariffeja ja verotusta sekä lii-
kennevälineitä ja niiden käyttöä koskevia päätöksiä. Liikennepolitiikka kuuluu yleiseen 
yhteiskuntapolitiikkaan ja sen arvot mukailevat muuta yhteiskuntapolitiikkaa. Liikenne-
politiikka käsittelee pitkän aikavälin tavoitteita, liikenteen toimenpiteiden ja investoin-
tien pitkäikäisyyden vuoksi. (Luttinen ym. 2013.)  
 
Liikennepolitiikan keinoin pyritään yleensä joko edistämään tai rajoittamaan liikennettä 
tai tiettyä liikennemuotoa. Liikennemuotojen välillä vallitsee kilpailuasetelma, sillä kul-
kumuodot ovat periaatteessa korvattavissa toisillaan. Liikennepolitiikan tulisi olla yh-
denmukainen erityisesti maankäyttöpolitiikan kanssa. Liikennepolitiikka ja liikennejär-
jestelmä ovat yhteydessä muihin toimintoihin, kuten elinkeinoelämään, talouteen ja 
työllisyyteen sekä alueiden kehittämiseen (LVM 2012). Liikennepolitiikalla voidaan 
vain lieventää maankäytön sijoittelun aiheuttamia ongelmia, ratkaisu on yhdenmukai-
sessa suunnittelussa. (Sauna-aho ja Smeds 1975.) 
 
Liikennepolitiikan päämääriä, tavoitteita, keinoja ja toimenpiteitä esiteltiin vuoden 1975 
Liikenne ja väylät – käsikirjassa seuraavasti: 
 
Päämäärät: elinolosuhteiden parantaminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten pa-
rantaminen, tasa-arvon lisääminen eri alueilla, valinnanvapauden lisääminen 
Tavoitteet: turvallisuuden parantaminen, matka-aikojen lyhentäminen, matkarasituksen 
vähentäminen, kustannusten minimointi ja ympäristöhaittojen vähentäminen  
Keinot: Rakentaminen, parantaminen, kunnossapito, joukkoliikenne-etuudet, henkilö-
autonkäytön ja maankäytön ohjaaminen, pysäköinnin hinnoittelu, palveluiden hinnoitte-
lu, liikenteen ohjaus ja valvonta, kasvatus ja informaatio 
 
Nämä liikennepolitiikan osa-alueet olivat yleisesti käytössä myös muissa Pohjoismaissa. 
Keinojen ja tavoitteiden välinen raja voi olla hämärä, eikä päämääristä voida päättää 
ennen tavoitteita ja keinoja, vaan politiikka on nähtävä kokonaisuutena. (Sauna-aho ja 
Smeds 1975.) Liikennepolitiikan tavoitteita voidaan ajatella myös tarkistuslistana suun-
nittelua varten (Sauna-aho 1987a). 1970-luvun liikennepoliittiset tavoitteet ovat pitkälti 
ajankohtaisia myös nykyisin.  
 
Liikennepolitiikan tavoitteisto vaihtelee hieman ajan myötä, yhteiskunnan tavoitetilojen 
mukaan sekä kohteesta riippuen, mutta pääpiirteet ovat pysyneet yleisen yhteiskuntapo-
litiikan mukaisina. Tavoitteistoon kuuluvat ihmisten ja yritysten liikkumis- ja kuljetus-
tarpeisiin vastaaminen, eri alueiden kehittämisen liikenteellisten tarpeiden toteuttami-
nen, liikenneturvallisuuden parantaminen, ympäristövaikutusten vähentäminen sekä 
tehokkuus ja taloudellisuus. (Metsäranta ja Karasmaa 2005.) Tavoitteisto nousee liiken-
nepolitiikan arvomaailmasta, jota painotetaan eri tavoin eri aikakausina. Tiedon lisään-
tyessä painopiste voi muuttua, ja tästä on esimerkkinä nykyisin suurta huomiota saavat 
ympäristönäkökulmat, joista ei aikaisemmin oltu tietoisia. 1990-luvulta lähtien on myös 
siirrytty liikennekeskeisestä liikennepolitiikasta yhteiskuntakeskeiseen liikennepolitiik-
kaan, jossa liikenteen kasvun hillintä on tärkeä lähtökohta aluerakenteen kehityksessä. 
(Montonen 2013.) 
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Liikenne ja väylät 1987 jakaa liikennepolitiikan keinot välittömiin ja välillisiin keinoi-
hin. Välittömiin keinoihin lukeutuvat mm.:  
 

• liikenneverkkojen rakentaminen ja ylläpito 
• verkkojen liikennöinti  
• maksupolitiikka  
• liikenteen ohjaus ja valvonta.  

 
Välilliset keinot ovat usein muiden kuin liikennepalveluiden tuottajien käsissä ja niitä 
ovat esim. kaavoitus, työaikalainsäädäntö ja erityisesti työaikojen porrastus sekä tuotan-
totekniset ratkaisut, jotka voivat vähentää kuljetustarpeita. Välilliset keinot ovat usein 
välittömiä keinoja tärkeämpiä ongelmien ratkaisemisessa tai niiden ehkäisemisessä, 
mutta niiden hyödyntäminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä ja tiedonkulkua päättävien osa-
puolten välillä. (Sauna-aho 1987a.) 
 
Liikennepolitiikan keinot voidaan jakaa myös kysynnän ja tarjonnan kautta vaikuttaviin 
keinoihin tai suoran ja epäsuoran vaikuttamisen keinoihin. Suoraa vaikuttamista ovat 
esimerkiksi kiellot ja määräykset ja epäsuoraa puolestaan liikenteen hinnoittelu ja asen-
teisiin vaikuttaminen. Parhaat tulokset syntyvät usein monenlaisten keinojen yhdistelys-
tä. (Montonen 2013.) 
 
Liikennepolitiikka pyrkii vaikuttamaan ihmisten liikkumisvalintoihin ja vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin liikkumistarpeisiin. Kysyntään vaikuttaminen ja kysyntään vastaa-
minen on tärkeä erottaa toisistaan suunnitteluprosessissa. Prosessissa on tunnistettava, 
mihin liikenteen keinovalikoimalla on mahdollista vaikuttaa ja mihin tarvitaan yhteis-
työtä muiden alojen kanssa (kuten maankäytön suunnittelu). Kysyntään vaikuttavat kei-
not ovat usein liikennesektorin ulkopuolella ja niitä koskeva päätöksenteko on yksittäis-
ten suunnitelmien yläpuolella. (Mild ja Metsäranta 2013.) 
 
Liikennepolitiikan yleisenä tavoitteena on hyvinvoinnin maksimointi sekä saada Suo-
men liikennejärjestelmä toimimaan mahdollisimman hyvin. Tavoitteisiin lukeutuvat 
myös maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen ja kaikkien liikennemuotojen suun-
nittelu yhtenä kokonaisuutena. (Kauppi ja Lampinen 2005.)  

2.2.2 Liikennepolitiikan toimijat 
 
Liikennepolitiikan toimijoita ovat liikenne- ja viestintäministeriö, eduskunta, Liikenne-
virasto, muut ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä maakuntien ja kuntien virkamie-
het. Myös Euroopan unioni vaikuttaa liikennepolitiikan painopisteisiin. Euroopan alue-
suunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat vaikuttavat strategiseen liikennesuunnitte-
luun ja niiden tavoitteisto on samansuuntainen kuin Suomen valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet (VAT). (Metsäranta ja Karasmaa 2005, Tanttu 2005.) 
 
Kansainvälisen liikennepolitiikan taustalla on Wienin sopimus vuodelta 1968. Wienissä 
laadittu tieliikenteen yleissopimus tehtiin helpottamaan kansainvälistä tieliikennettä ja 
parantamaan liikenneturvallisuutta ottamalla käyttöön yhteisiä liikennesääntöjä. Sopi-
muksessa ohjeistettiin mm. liikennemerkeistä, ajoneuvojen rekisteröinnistä ja yleisistä 
liikennesäännöistä, kuten risteysajosta ja pysäköinnistä. Sopimus saatettiin Suomessa 
voimaan vuonna 1985. (Finlex 1986.)  
 

 



17 
 

Euroopan Unionin yhteinen liikennepolitiikka koostettiin ensimmäistä kertaa unionin 
komission valkoisessa kirjassa vuonna 1993. Valkoinen kirja sisältää toimintaehdotuk-
sia tietyltä erityisalalta, ja neuvoston hyväksynnän myötä ehdotukset voivat päätyä sito-
vina unionin toimintaohjelmaan. Vuoden 1993 valkoisen kirjan yleistavoite muotoiltiin 
seuraavasti: ”saavuttaa integroitunut, turvallinen, tehokas, kilpailukykyinen ja ympäris-
töystävällinen liikennejärjestelmä, joka ottaa huomioon niin käyttäjien kuin elinkei-
noelämän ja alalla työskentelevien tarpeet ja joka vastaa pitkän aikavälin liikkuvuuden 
ja yhteisön koheesion tarpeisiin.” (Luttinen ym. 2013.) 
 
EU:n tuorein liikenteen valkoinen kirja on vuodelta 2011. Kirjassa painotetaan mm. 
öljyriippuvuuden vähentämistä sekä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 60 % 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Välietappina on vähentää päästöjä vuo-
teen 2030 mennessä 20 % vuoden 2008 tasosta. Euroopan liikenne on yhä 96-
prosenttisesti öljyriippuvainen, eikä merkittäviä muutoksia ole tapahtunut 1970-luvun 
öljykriisien jälkeen. Vaikka ajoneuvot ovat kehittyneet, liikenteen kasvu on tehnyt pa-
rannukset varsin mitättömiksi. Uudet teknologiat tulisi saada laajemmin käyttöön, jotta 
päästöjen vähentäminen olisi tehokasta. (EU 2011.)   
 
Liikennepolitiikan taustalla vaikuttaa myös Maankäyttö- ja rakennuslaki. Maankäyttö- 
ja rakennuslaki (1999) koskee kaikkea maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelua 
ja siinä on säädetty myös erikseen katualueista. Lain päätavoitteita ovat 1 § mukaisesti: 
”Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle 
elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurises-
ti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus 
asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen mo-
nipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.” (MRL 1999.) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on vastata liikennepolitiikan yleisistä lin-
jauksista. Se yhdistää muiden ministeriöiden, kuten ympäristöministeriön ja työ- ja 
elinkeinoministeriön, tavoitteita osaksi liikennesektoria ja osallistuu EU:n liikennepoli-
tiikan valmistelutyöhön. Hallitusohjelma on tärkein ohjausväline liikennepolitiikassa. 
Vaalikausittain laadittava LVM:n liikennepoliittinen selonteko tehdään hallitusohjelman 
pohjalta ja sen tarkoituksena on antaa alustavat linjaukset tuleville kausille. Ohjausväli-
neistöön kuuluvat myös LVM:n toiminta- ja taloussuunnitelma, liikenneviraston tulos-
tavoitteet ja valtion budjetti. Näitä keinoja tarkistetaan vuosittain. (Pirkanmaan liitto 
2012.) LVM:ssä on lisäksi tehty erillisiä strategioita esim. turvallisuudelle ja ympäristö-
asioille, mutta niissä on nähtävissä tavoitteiden ristiriitoja. Tavoitteet kuitenkin pääosin 
tukevat toisiaan. (Tanttu 2005.) Myös esimerkiksi liikennevirasto laatii omia pitkän täh-
täimen visioitaan ministeriön strategioiden taustalle. (Luttinen ym. 2013.)  
 
Liikennepoliittista selontekoa edelsivät ns. parlamentaaristen liikennekomiteoiden mie-
tinnöt ja niitä tehtiin vuodesta 1973 lähtien, jolloin ensimmäinen komitea asetettiin sel-
vittämään liikennepolitiikkaa ja erityisesti liikenneturvallisuuden parantamistoimia 
(Roine ja Beilinson 2005). LVM laati valtakunnalliset liikennestrategiat vuosina 2000 
(Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025) ja 2007 (Liikenne 2030, Suuret haasteet, 
uudet linjat). Liikenne 2030 –strategiassa ehdotettiin hallituskausittain laadittavasta lii-
kennepoliittisesta selonteosta, jonka valtioneuvosto laatii eduskunnalle, ja jota on sit-
temmin toteutettu. (Luttinen ym. 2013.) 
 
Vuonna 1991 valmistunut liikennepoliittinen asiakirja Liikenne 2000 on myös pääpiir-
teiltään yhä relevantti. Asiakirjan liikennepolitiikka perustuu kestävään kehitykseen ja 

 



18 
 

ihmisten liikkumisoikeuden turvaamiseen, mutta yhdyskuntarakenteen kehittämisellä ja 
joukkoliikennettä tehostamalla pyritään vähentämään liikkumistarvetta. Kansainvälinen 
kilpailukyky on varmistettava, ja verotus tulisi siirtää auton hankinnasta sen käyttöön. 
Asiakirjassa mainitaan myös laajat yhteiskuntataloudelliset arviot, joissa otetaan huo-
mioon kaikki hankkeen hyödyt ja haitat sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. (Oja-
järvi 2005.)  
 
Liikennepolitiikan hierarkkisesti alimmat toimijat ovat yksittäiset kunnat ja kuntien 
muodostamat seudut. Kuntien oma liikennepolitiikka on yleensä osana niiden yleiskaa-
voja, ja tavoitteet liittyvät lähinnä kuntien yksilöllisiin ongelmiin. Tietoinen liikennepo-
litiikka on osa suurimpia kaupunkiseutuja. Seudullisessa suunnittelussa yhteiset liiken-
nepoliittiset tavoitteet auttavat kehittämään seudun liikennejärjestelmää koordinoidusti 
ja tasapuolisesti. (Luttinen ym. 2013.)  
 
Liikennepoliittinen päätöksenteko kuuluu valtion rahoituspäätöksentekoon ja liikenne-
sektori kilpailee valtion verotuloista muiden yhteiskunnan sektoreiden kanssa (Luttinen 
2013). Suomessa on muodostunut tavaksi laatia poliittinen linjaus liikennepolitiikasta 4-
10 vuoden ajalle. Pitkän tähtäimen tavoitteissa ongelmana on, että rahoitusta ei voida 
varmistaa hallituskautta pidemmälle ajalle, ja suunnitelmat jäävät helposti selvitystasol-
le. Liikennepolitiikkaa vaivaa myös osittain liika periaatteellisuus ja kaikenkattava 
luonne. Politiikan ohjaava vaikutus jää tällöin myös periaatteelliselle tasolle, ja konk-
reettiset muutosehdotukset jäävät puuttumaan. (Pesonen ym. 2009.)  

2.2.3 Uusi liikennepolitiikka 
 
Liikennerevoluutio on Liikenne- ja viestintäministeriön hanke vuodelta 2011, joka edel-
si uuden liikennepolitiikan muodostumista. Sen tavoitteena oli luoda uuden sukupolven 
liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun malli, jonka keskiössä ovat käyttäjät, palvelut ja 
palvelutasot. Poliittisen päätöksenteon tulisi kohdistua yksittäisten hankkeiden sijaan 
enemmän palvelutason määrittelyyn ja liikennejärjestelmän toimivuustakuuseen. Palve-
lutason toteuttamisessa pitäisi lisäksi hyödyntää erilaisia keinoja ja käyttäjän tulisi olla 
mukana palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Liikennerevoluution pääajatus on: 
”Liikennerevoluutio uudistaa liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun totutut ajattelu- ja 
toimintamallit. Kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin varmistaminen edellyt-
tää siirtymistä pois teollisen ajan tuotantokeskeisestä yhteiskunnallisesta toimintalogii-
kasta kestävän, ihmiskeskeisen yhteiskunnan ajattelu- ja toimintatapaan. Siinä infra-
struktuuria, liikkumista ja logistiikkaa lähestytään palveluna sekä arvon ja hyvinvoinnin 
lähteenä. Haasteena on saada aikaan parempaa vähemmällä.” (LVM 2011.) 
 
Keskeiseksi ajatukseksi liikennerevoluutiossa nousee hallinnonalojen tavoitteiden yh-
distäminen yhteiseksi päämääräksi. Yhteensovitettavia aloja ovat maankäyttö, asumi-
nen, liikenne, palvelut ja elinkeinot, eli ns. MALPE-ajatusmalli. MALPE-ajatus pyri-
tään saamaan osaksi sekä valtakunnallista strategiaa että kaupunkiseutujen strategioita. 
Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset tulisi myös toteuttaa yhteistyönä eri ministeriöiden 
kesken, MALPE:n mukaisesti. (LVM 2011.) Liikennerevoluutio on ikään kuin kyseen-
alaistus aiemmasta liikennepolitiikasta ja se pyrki katkaisemaan liikennepoliittisten toi-
mijoiden polkuriippuvuutta.  
 
Tuorein liikennepoliittinen selonteko vuodelta 2012 linjaa liikennepolitiikkaa vuosille 
2012-2022, ja siinä on huomioitu hallitusohjelman liikennepoliittiset linjaukset ja kan-
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sainvälinen ja EU-tason liikennepolitiikka (Luttinen ym. 2013). Selonteko on ns. uuden 
liikennepolitiikan mukainen asiakirja. Sen painopisteinä ovat: 
 

• Sujuva ja turvallinen liikkuminen 
• Elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeet 
• Hyvät ja toimivat yhteydet maailmalle 
• Liikenteen päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen 
• Arjen sujuvan liikkumisen varmistaminen  
• Taloudelliset haasteet ja kansainvälinen kilpailukyky 
• Tieto- ja viestintäteknologian kasvun merkitys liikenteelle 

 
(LVM 2012.) 
 
Pääpainopisteet eivät varsinaisesti ole uusia, vaan ne ovat säilyneet samansuuntaisina jo 
pitkään. Selonteossa todetaan, että toimivan liikennejärjestelmän ja yhdyskuntaraken-
teen taustalle tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Toimintojen ja 
voimavarojen käytön tehostaminen vaatii uutta ajattelutapaa. Uuden liikennepoliittisen 
selonteon myötä liikennepolitiikkaa pyritään kehittämään palvelutasoajattelun suuntaan, 
jossa asiakastarpeet ovat kehityksen lähtökohtana ja matkojen ja kuljetusten palveluta-
sotekijöiden tavoitetaso ohjaa suunnittelua. Yhteiskunnalliset vaikutukset ovat kuitenkin 
yhä palvelutasoajattelun pohjalla, ja kestävyys ja tasa-arvo sekä tasapainoinen liikenne-
järjestelmä ovat yleisinä tavoitteina. (Luttinen ym. 2013.) Palvelutasoajattelua käsitel-
lään tarkemmin luvussa 4.9. 
 
Uuteen liikennepolitiikkaan kuuluu myös valtioneuvoston tehtävänanto vuodelta 2013 
aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan laatimisesta (ALLI). ALLI:n aika-
tähtäin on pitkä, noin vuoteen 2050. Kehityskuva on valtakunnallinen näkemys aluera-
kenteen ja liikennejärjestelmän tavoitetilasta, johon kuuluu monikeskuksinen, verkottu-
va ja hyviin liikenneyhteyksiin nojaava aluerakenne. ALLI:a valmistellaan hallintorajat 
ylittävän yhteistyön voimin, ja osallistuvia asiantuntijoita on mm. ympäristöministeriös-
tä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, maa- ja metsäta-
lousministeriöstä, maakuntien liitoista, ELY-keskuksista ja liikennevirastosta. (Ympä-
ristöministeriö 2015.) ALLI valmistuu vuonna 2015 ja se on mahdollinen työkalu lii-
kennejärjestelmäsuunnittelussa.  
 

2.3 Liikennesuunnittelu 
 
Tässä luvussa tehdään katsaus suunnittelun käsitteeseen ja tarkastellaan liikennesuunnit-
telua ja sen erityispiirteitä.  

2.3.1 Suunnittelu ja suunnitteluteoriat 
 
Suunnittelun tehtävänä on valita käytettävissä olevista keinoista ja toimenpiteistä ne, 
jotka edistävät asetettujen tavoitteiden toteutumista mahdollisimman hyvin (Lyly ja 
Rytilä 1977). Suunnittelu on jatkuva ja järjestelmällinen prosessi, joka kohdistuu tule-
vaisuuteen ja jonka tarkoituksena on johtaa toimintaan. Yksityiskohtainen suunnittelu 
on toteutuksen valmistelua päätöksenteon jälkeen. (Luttinen ym. 2013.) 
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Suunnittelu voidaan jakaa kolmeen hierarkiatasoon: normatiiviseen, strategiseen ja ope-
ratiiviseen suunnitteluun. Normatiivinen suunnittelu määrittelee suunnittelun yleiset 
tavoitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Strateginen suunnittelu määrittää yleisten tavoit-
teiden pohjalta yksityiskohtaisemmat tavoitteet sekä kehityspolun ja toimintalinjat yleis-
ten tavoitteiden toteutumiseksi. Operatiivinen suunnittelu on toteutukseen tähtäävää 
suunnittelua, hankkeiden toteuttamissuunnittelua ja yksityiskohtaista suunnittelua. (Lut-
tinen ym. 2013.) 
 
Suunnittelua tehdään myös eri aikaulottuvuuksissa, ja jako tehdään karkeasti kolmeen 
aikaväliin: pitkän (10+ vuotta eteenpäin), keskipitkän (3-6 vuotta eteenpäin) ja lyhyen 
(yleensä yksi vuosi) aikavälin suunnittelu. Keskipitkän aikavälin suunnittelu on usein 
toiminta- ja taloussuunnittelua ja lyhyen aikavälin suunnittelu on vuosisuunnitelman ja 
– budjetin laatimista. (Luttinen ym. 2013.)  
 
Suunnitteluteoriat jaetaan perinteisesti proseduraaliseen ja substantiaaliseen suunnittelu-
teoriaan. Proseduraalinen suunnittelu oli vallitseva 1960-luvulla ja se korostaa suunnit-
telu- ja päätöksentekoprosessia. Proseduraalisen suunnitteluteorian mukaan on mahdol-
lista päästä suunnitteluratkaisuun, joka toteuttaa yhteisen hyvän periaatetta. Substantiaa-
linen suunnitteluteoria puolestaan keskittyy suunnittelukohteeseen ja sen ominaisuuk-
siin. Se yleistyi 1970-luvulla ja sen mukaan yhteiskunta nähtiin konfliktisena ympäris-
tönä; yhteiskunnissa on ristiriitoja ja toisen kannalta hyvä ratkaisu voi jonkun toisen 
osapuolen kannalta olla huono. (Ojala 1997.) 
 
Rationalistinen suunnitteluteoria on ollut vallitseva toisen maailmansodan jälkeen. Siinä 
korostuu rationaalinen toiminta sekä suunnittelussa että päätöksenteossa, ja olennaista 
on optimaalisen ratkaisun etsiminen. Oletuksena on, että päätöksentekoon tarvittava 
informaatio on olemassa, kaikki tieto on mahdollista kerätä ja että kaikki ratkaisuvaih-
toehdot pystytään käymään läpi. Rationaalinen suunnitteluteoria painottaa teknis-
taloudellista tehokkuutta ja että uusi on aina vanhaa parempaa. Suunnittelu nähdään 
lineaarisena putkena, jossa on selkeät tavoite-keinohierarkiat. (Ojala 1997.) Rationalis-
tinen suunnittelu perustuu tieteeseen ja se on arvovapaata ja pyrkii objektiivisuuteen 
(Kartimo 2014). 
 
Rationaalinen suunnitteluprosessi jakaantuu selkeisiin vaiheisiin:  
 

• ongelman määrittely  
• tiedon hankinta  
• vaihtoehtojen kokoaminen  
• vaihtoehtojen arviointi  
• toteutettavan vaihtoehdon valinta  
• toteutuksen suunnittelu ja seuranta.  

 
Vaihtoehtoja arvioidaan suunnittelulle laadittuihin tavoitteisiin nähden. (Luttinen ym. 
2013.) Suunnittelu voi lähteä joko ylhäältä alaspäin (keskuslähtöinen) tai alhaalta ylös-
päin (aluelähtöinen). Hyvässä suunnitelmassa yleistavoitteet jakautuvat osatavoitteisiin 
ja toimintalinjoihin ja apuna käytetään tavoite-keinoanalyysiä. (Pesonen ym. 2009.)  
  
Rationalistista suunnitteluteoriaa kritisoitiin mm. suunnittelun oletetusta arvovapaudes-
ta, käytännönläheisyyden kadottamisesta ja virheellisestä käsityksestä suunnittelun ob-
jektiivisuudesta. Rationalistinen suunnittelu suuntautui kritiikin mukaan myös liikaa 
ylhäältä alaspäin, ja käsitys suunnitteluprosessin loppupäästä oli heikko. (Kartimo 
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2014.) Inkrementalistinen teoria kehittyi rationalistisen teorian muunnoksena korjaa-
maan rationalistisen teorian ongelmakohtia. Inkrementalistisen teorian mukaan suunnit-
teluprosessissa ei ole mahdollista selvittää kaikkea; tarkastelussa otetaan huomioon 
olennaiset muuttujat, joskin kysymykseksi nousee, kuka määrittelee olennaisuudet. 
Suunnittelua ei nähdä putkena, vaan suunnittelu voi edetä visioiden ja skenaarioiden 
kautta tavoitteiden asetteluun. Koettiin, että tavoitetilojen asettaminen aikaisessa vai-
heessa tekee prosessista jäykän ja vanhoihin periaatteisiin jumiutuvan. Inkrementalisti-
nen suunnittelu etenee pienin askelin ja kykenee reagoimaan muutoksiin. (Ojala 1997.) 
Inkrementalistinen suunnittelu ei kuitenkaan kriitikkojen mukaan edusta tarpeeksi hy-
vää käsitystä suunnittelun kommunikoinnista (Kartimo 2014). 
 
Sekä rationalistisen että inkrementalistisen suunnittelun kritiikistä kehittyi myöhemmin 
kommunikatiivinen suunnitteluteoria, joka perustuu vuorovaikutteiseen viestintään. 
Suunnittelu sisältää kommunikatiivisen teorian mukaan aina arvovalintoja ja vuorovai-
kutuksen avulla pyritään löytämään mahdollisimman hyvä tulkinta yleisestä edusta. 
(Kartimo 2014.) Kommunikatiivinen rationaalisuus on uuden polven suunnitteluteoria, 
joka pyrkii vastaamaan nykypäivän suunnitteluongelmiin edeltäjiään paremmin. Teoria 
on substantiaalinen suunnitteluteoria, jonka mukaan suunnittelu perustuu jatkuvaan vuo-
rovaikutukseen ja kansalaisten osallistumiseen. Suunnittelu nähdään syklisenä oppimis-
prosessina, jossa olennaista on epävarmuuden hallinta ja jatkuva tiedon puute. Suunnit-
teluteorian pohjalla on tietoisuus luonnonvarojen rajallisuudesta ja luonnonsuojelun 
merkityksestä. (Ojala 1997.) 
 
Kommunikatiivista suunnitteluteoriaa on kritisoitu erityisesti liiallisesta idealismista 
yhteisen puheen ja aidon ymmärryksen saavuttamisen suhteen. Kommunikatiivisessa 
suunnittelussa huomio on myös vahvasti prosessissa eikä niinkään suunnittelun lopputu-
loksissa. Kommunikatiivinen suunnittelu, suunnittelun vuorovaikutus ja osallistumis-
mahdollisuudet on kuitenkin kirjattu vahvasti esimerkiksi maankäyttö- ja rakennusla-
kiin. (Kartimo 2014.)  
 
Yhdyskuntarakenteen operoinnin voidaan katsoa perustuvan yleensä tieteellisiin meto-
deihin, mutta sen suunnittelu on yhdistelmä tiedettä ja taidetta. Erityisesti suunnitelmien 
taiteellinen puoli tekee niiden arvioinnista vaikeaa. Kysymykseen siitä, mikä ”taide-
muoto” on paras, ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. (Levinson ja Krizek 2008.) 
Suunnittelu on aina myös arvaus tulevaisuuden tilanteesta ja tarpeista ja sillä on tietty 
aikaperspektiivi sekä arvioitu ulottuma. Suunnittelu voidaan nähdä suboptimaalisena 
prosessina: paras mahdollinen ratkaisu voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta löytää. 
(Jansson 2014.)  

2.3.2 Liikennesuunnittelun määritelmät 
 
Liikennesuunnittelu kohdistuu nimensä mukaisesti liikenteeseen. Siihen sisältyy sekä 
yleispiirteinen että yksityiskohtainen suunnittelu ja toiminnan sekä hankkeiden suunnit-
telu. Liikennesuunnittelulla on suuri tehtäväkirjo, erilaisia aikaulottuvuuksia ja se on 
kiinteä osa kuntien ja valtion poliittista päätöksentekoa. Myös kansalaisten osallistumi-
nen on tärkeä osa liikennesuunnitteluprosesseja. (Luttinen ym. 2013.)   
 
Yleisesti liikennesuunnittelu voidaan määritellä prosessiksi, jossa liikennepoliittisten 
tavoitteiden toteutumiseksi etsitään, valitaan ja toteutetaan sopivat keinot, minkä jälkeen 
toteutumista seurataan ja siitä kerätään palautetta. Yleisenä tavoitteena voidaan pitää 
toimivaa, turvallista, terveellistä ja taloudellista liikenneympäristöä. Yksityiskohtaisella 
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tasolla liikennesuunnittelu voidaan nähdä tietyn liikenteellisen ongelman ratkaisun 
suunnitteluna. (Luttinen ym. 2013.)  
 
Liikennesuunnittelun keinoja ovat esimerkiksi:  
 

• investoinnit uusiin väyliin  
• väylien kunnossapito ja liikenteen hoito  
• liikennepalveluiden hinnoittelu  
• liikenteen luvat  
• ohjaus ja valvonta  
• tutkimus- ja tiedotustoiminta  

 
Keinot voidaan jakaa pitkän ja lyhyen tähtäimen keinoihin. Pitkän tähtäimen keinoja 
ovat esimerkiksi uusinvestoinnit, joiden käyttömahdollisuudet ovat olleet taloudellisista 
syistä vähenemässä jo 1970-luvulta lähtien. Lyhyen tähtäimen keinoihin kuuluvat mm. 
liikenteen hinnoittelu, liikenteen rajoitukset, lupatoiminta, tiedotus ja liikenteen valvon-
ta. (Lyly ja Rytilä 1977.) Nykysuunnittelussa vallitsee useita vaihtelevia tavoitteita ja 
keinovalikoima on laaja ja kasvaa edelleen. Liikennesuunnittelun keinot vastaavat var-
sin suoraan myös liikennepolitiikan keinoja, sillä liikennesuunnittelu on liikennepolitii-
kan toteuttamista.  
 
Liikennesuunnittelu on myös kokonaisvaltaista yhdyskuntasuunnittelua, jonka keinot 
eivät rajoitu pelkästään liikenteeseen (Luttinen ym. 2013). Esimerkiksi maankäytöllä 
voidaan vaikuttaa liikennetarpeeseen merkittävästi. Kapeakatseisessa suunnittelussa 
keskitytään pelkästään liikkumisen tarkasteluun ja jätetään maankäytön vaikutukset 
sivummalle. Todellisuudessa liikkumiseen liittyy myös paikan A ja paikan B valinta, ei 
pelkästään näiden pisteiden välillä käytetty kulkumuoto. Asuinpaikan, työpaikan ja va-
paa-ajankäytön valinnat vaikuttavat liikkumiseen perusteellisella tavalla, ja lähtöpisteen 
ja määränpään valinnat vaikuttavat kulkumuodon valintaan. (Levinson ja Krizek 2008.) 
 
Liikennesuunnittelu on yleensä rationaalinen suunnitteluprosessi, joka jakaantuu selkei-
siin vaiheisiin. Liikennesuunnittelussa ei kuitenkaan voida keskittyä vain teknisiin rat-
kaisuihin, vaan liikenteen asema ja vaikutukset yhteiskunnassa on otettava kattavasti 
huomioon. Liikennesuunnittelun päätavoitteet vastaavat liikennepolitiikan tapaan varsin 
suoraan yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevia näkemyksiä. (Luttinen ym. 2013.) Liiken-
nesuunnittelu on käytännönläheistä suunnittelua, jossa sekoittuvat kvantitatiivinen ana-
lyysi, poliittiset tavoitteet ja suunnitteluteorian ohjausvaikutus (Shunk 1992). 

2.3.3 Liikennesuunnittelun problematiikka 
 
Liikenneongelmilla on erityinen luonne, minkä vuoksi suoraviivainen suunnittelupro-
sessi on hankala toteuttaa; liikenteessä on paljon satunnaisuutta ja ongelmien kehitys on 
aina epävarmaa. Lisäksi tietojen kerääminen onnistuu yleensä vain tilastollisilla mene-
telmillä, ja tämä lisää liikennesuunnittelun epävarmuutta. Suunnitteluun vaikuttavat 
myös tavoitteiden ristiriitaisuus ja monitahoisuus. Eri osapuolten (esim. autoilijat, pai-
kalliset asukkaat, pyöräilijät, viranomaiset) näkemykset tavoiteltavasta tilasta saattavat 
poiketa toisistaan suuresti. Tavoitteiden asettelu voi siis jäädä epämääräiseksi ja aiheut-
taa voimakkaita erimielisyyksiä. (Luttinen ym. 2013.) Liikenne on tärkeä tasa-
arvotekijä; liikenneratkaisuilla päätetään mitkä alueet ovat helposti saavutettavissa ja 
mitkä joutuvat tukeutumaan henkilöauton käyttöön (Banister 2002). Voidaan jopa sa-
noa, että suunnitteluprojekteissa on aina voittajia ja häviäjiä (Levinson ja Krizek 2008). 
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Rittel ja Webber kuvasivat liikennesuunnittelun problematiikkaa 1970-luvulla ns. ilkei-
den ongelmien avulla:  
 
Liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelu on luonteeltaan sosiaalista suunnittelua ja sosiaaliset 
prosessit muodostavat verkoston, jossa yhden prosessin lopputulokset voivat olla toisen 
prosessin lähtökohdat. Tällöin toimenpide, joka vaikuttaa yhden verkoston pisteen on-
gelmaan, voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia jossain toisessa pisteessä. Yksi suurimmis-
ta haasteista sosiaalisia prosesseja suunniteltaessa on niiden ongelmien määrittely ja 
ongelman syyn sijainnin määrittäminen. (Rittel ja Webber 1973.) 
  
Klassinen tieteellinen lähestymistapa ei sovellu sosiaalisen systeemin ongelmien ratkai-
semiseen kovin hyvin, sillä sosiaalisen systeemin ongelmat ovat ns. ilkeitä ongelmia 
(wicked problems). Ilkeitä ongelmia ovat lähes kaikki julkishallinnon ongelmat; moot-
toritien sijoittaminen, veroprosentin määrääminen jne. Luonnontieteiden ongelmat ovat 
määriteltävissä, eriteltävissä ja niiden ratkaisut voivat olla löydettävissä, kun taas hal-
linnollisen suunnittelun ongelmat ovat vaikeasti määriteltävissä. Niiden ratkaisuyrityk-
set nojaavat poliittiseen päätöksentekoon, sillä niille ei löydetä ikinä varsinaista ratkai-
sua. Ratkaisu voidaan löytää uudelleen ja uudelleen, mutta lopullista yksiselitteistä rat-
kaisua ei ole olemassa. (Rittel ja Webber 1973.) 
 
Ilkeän ongelman ymmärtämiseen tarvittava informaatio riippuu tarkastelijan tavasta 
ratkaista ongelma. Ongelman mahdolliset ratkaisut on siis tiedettävä etukäteen, jos halu-
taan kuvailla ongelmaa yksityiskohtaisesti. Ongelman ymmärtäminen ja sen ratkaisemi-
nen ovat siis tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Klassisen systeemiajattelun mukaan suunnit-
teluprojekti voidaan jakaa eri osavaiheisiin (ongelman määrittäminen – tiedon keräämi-
nen – tiedon analysointi – tiedon yhdistely – ratkaisun työstäminen jne.). Ilkeille on-
gelmille selkeä vaihejako ei toimi; ongelmaa ei voida määrittää ennen tietoa sen kon-
tekstista eikä tiedonkeruu ole mielekästä ennen kuin on orientoiduttu tiettyyn tai tiettyi-
hin ratkaisuvaihtoehtoihin. (Rittel ja Webber 1973.) 
 
Ilkeiden ongelmien ratkaisut aiheuttavat vaikutuksia aalloittain ja jopa äärettömän ajan 
päähän. Vaikutukset voivat olla myös negatiivisia, eikä kaikkia vaikutuksia pystytä ar-
vioimaan ennen kuin vaikutusaallot ovat hälvenneet. Ilkeiden ongelmien piirteisiin kuu-
luu myös se, että ne ovat peruuttamattomia, sillä jokainen ratkaisuyritys jättää jälkensä 
verkostoon. Vaikutukset ovat pitkäikäisiä, ja jokainen korjaava toimenpide synnyttää 
uudet vaikutuksensa ja uuden joukon ilkeitä ongelmia. Jokainen ilkeä ongelma voidaan 
nähdä jonkin toisen ongelman oireena. (Rittel ja Webber 1973.) Suunnitteluongelmien 
luonteen vuoksi vaikutusten arviointi on siis avainasemassa, kun yhtä oikeaa ratkaisua 
ei ole olemassa. Parhaan ratkaisun arviointi vaatii arviointikriteerejä sekä käsityksen 
aikahorisontista, eli siitä, kuinka pitkän ajan päähän vaikutuksia arvioidaan. (Blunden ja 
Black 1984.)  
 
Ekonomisti Anthony Downs sanoi vuonna 2004, että liikenteen ongelmia, kuten ruuh-
kautumisen kasvua, vastaan pitäisi käydä inkrementalistisesti sadan pienen iskun voi-
min, eli tarkastelualueen tulisi hyödyntää useaa erilaista toimintatapaa yhtäaikaisesti. 
(Levinson ja Krizek 2008.) Levinson ja Krizek ovat kuitenkin sitä mieltä, että kun yh-
dyskuntarakennetta ja liikennettä muutetaan hiukan puolelta ja toiselta, huomio kiinnit-
tyy pois isoista muutosmahdollisuuksista politiikassa ja periaatteissa. Pääpainon tulisi 
siirtyä pois normatiivisesta maailmankatsomuksesta, joka kertoo mitä kaikkea pitäisi 
tehdä (ehkäistä ruuhkia, lisätä joukkoliikenteen suosiota jne.) ja siirtyä empiiriseen nä-
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kemykseen, joka perustuu havaintoihin (joukkoliikenteen käyttö on yleisintä, kun… 
jne.) (Levinson ja Krizek 2008.) Tämä näkökulma ei kuitenkaan pidä ehdottomasti 
paikkaansa; filosofi David Hume esitti jo 1700-luvulla ns. Humen giljotiinissa, että pel-
kistä empiirisistä havainnoista ei voi tehdä päätelmiä siitä, miten asioiden tulisi todelli-
suudessa olla. (Luttinen 2013.) 
 
Nykyaikainen liikennesuunnittelu tasapainoilee talouden muutosten aiheuttamien tar-
peiden ja laajempien sosiaalisten ja poliittisten tavoitteiden kanssa. Liikennesuunnitte-
lun kenttä todennäköisesti monimutkaistuu tulevaisuudessa entisestään ja uudet analyyt-
tiset työkalut ja paradigmat voivat olla tarpeen lisääntyneen kompleksisuuden hallitse-
miseksi. Suunnittelun rooli onkin muuttumassa ongelmiin reagoivasta suunnittelusta 
ongelmia ennakoivaan suunnitteluun. (Reed 1992.) Suunnittelijat eivät enää reagoi yh-
teiskunnan muutoksiin palomiesten tavoin ongelmia ”sammuttaen”, vaan vaikuttavat 
osaltaan myös yhteiskunnan muutosten syntyyn (Nijkamp ja Reichman 1987). Kysyn-
tään vastaaminen ja kysyntään vaikuttaminen ovat olleet sekä liikennesuunnittelussa 
että liikennepolitiikassa olennaisia näkökulmia. Kysyntään vastaaminen pitää sisällään 
esimerkiksi lisäväylien ja – kaistojen rakentamista kasvavan liikenteen tarpeiden täyt-
tämiseksi, kun taas kysyntään vaikuttamiseen kuuluvat keinot, jotka vähentävät ja muut-
tavat ihmisten liikkumistarpeita. Sekä Banister (2002) että Litman (2013) painottavat 
liikenteen kysyntään vaikuttamisen tärkeyttä modernin ajan liikennesuunnittelussa. 
 
Litman (2013) esittää lisäksi uutta, ei pelkästään moottoriajoneuvoliikenteeseen nojaa-
vaa, liikennejärjestelmänäkökulmaa paradigmamuutokseksi liikennesuunnittelussa. 
Vanha paradigma arvioi liikennejärjestelmän toimivuutta moottoriajoneuvon nopeuden, 
mukavuuden ja hinnan perusteella ja siten suosi autoliikenteen toimintaedellytysten 
parantamista. Uusi paradigma käsittää laajemman kulkumuoto-, tavoite- ja vaikutusten 
jakauman. Uusi paradigma laajentaa kulkumuotojen, tavoitteiden, vaikutusten ja vaihto-
ehtojen valikoimaa liikennesuunnittelussa. (Litman 2013.) 
 
Vanhassa suunnittelumallissa eri yksiköt vastaavat kukin omasta tavoitteestaan, mutta 
uudessa suunnittelumallissa pyritään kokonaisvaltaisesti hyviin ratkaisuihin, joissa 
kaikki voittavat. Liikenteen kysynnän hallinta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ruuhkautu-
miseen, päästöjen määrään, liikenneturvallisuuteen ja saavutettavuuteen. (Litman 2013.) 
 

2.4 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 
 
Tässä luvussa keskitytään liikennesuunnittelun alle kuuluvaan liikennejärjestelmäsuun-
nitteluun. Aluksi tarkastellaan liikennejärjestelmäsuunnittelun määritelmiä, tavoitteita ja 
käytännön toimijoita ja viimeisessä alaluvussa tehdään katsaus liikennejärjestelmäsuun-
nitteluprosessiin. 

2.4.1 Liikennejärjestelmäsuunnittelun määritelmiä ja tavoitteita 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, joka sopii 
maakuntakaavatason ja yleiskaavatason kanssa yhteen. (Sihto 2005). Liikennejärjestel-
mäsuunnittelu on osa liikennesuunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on kokonais-
valtaista liikenteen suunnittelua, ja se voi olla sisällöltään koko liikennesektorin suun-
nittelutarpeet kattava. Se voi myös painottua vain tärkeimpiin kehittämisalueisiin. (Lut-
tinen ym. 2013.) 
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Kivarin ja Rintamäen määritelmän (2003) mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelu on: 
”jatkuvaa pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jossa käsitellään eri kulkumuotoja, 
niiden työnjakoa, liikenneverkkoja, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta, liikenne-
järjestelmän rahoitusta ja vaikutuksia sekä liikennealan yhteistyömuotoja. Suunnittelun 
tuloksia ovat liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet, liikenne- tai kehittämisstrategia, 
tavoitevuoden liikennejärjestelmän kuvaus ja aiesopimus.” (Pursula 2012.) Liikennejär-
jestelmäsuunnitelma on kehittämissuunnitelma, jossa yhdistyvät kaikki liikennemuodot, 
niiden infrastruktuuri, palvelut ja toiminta (Kartimo 2014). Liikennejärjestelmäsuunnit-
telu toimii pohjana liikennemuotojen ja maankäytön yksityiskohtaisemmalle suunnitte-
lulle (Ojala 1997). 
 
Creighton määritteli vuonna 1976 liikennejärjestelmäsuunnittelun toiminnaksi, jonka 
tarkoituksena on johtaa suosituksiin liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikennejärjes-
telmäsuunnitteluun sisältyvät kaikki liikennemuodot, useita tavoitteita, julkisten ja yksi-
tyisten organisaatioiden yhteistyötä ja keinovalikoima, joka ulottuu rakentamisen lisäksi 
liikenteen hinnoitteluun, säätelyyn ja hallintaan. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla on 
myös tiukat kytkökset maankäyttöön ja ihmisten sijoittumiseen suunnittelualueella sekä 
liikennejärjestelmän aiheuttamiin vaikutuksiin energia-, ympäristö- ja talousasioissa. 
(Creighton 1976.) Määrittely vastaa varsin hyvin myös nykykäsitystä. 
 
Helsingin seudun tuoreimmassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuodelta 2011 tulki-
taan liikennejärjestelmäsuunnittelua seuraavasti:  
”Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) on strateginen, seudullis-
ta liikennepolitiikkaa linjaava pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa määritellään yhteiset 
liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet, laaditaan tavoitteita toteuttava kehittämis-
suunnitelma ja arvioidaan suunnitelman vaikutuksia. Keskeisenä tavoitteena on saada 
sitovat päätökset ja aiesopimus Helsingin seudun liikennejärjestelmän lähivuosien ke-
hittämistoimista sekä varmistaa toimenpiteiden toteuttamisen rahoitus osapuolten yh-
teistyönä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan noin neljän vuoden välein.” 
(Pursula 2012.) 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun periaatteet ja sisältö muotoutuivat 1980-luvun loppu-
puolella. Suunnitelmia tehtiin ensin suurille kaupunkiseuduille, sitten muille kaupunki-
seuduille ja myöhemmin alettiin laatia maakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. 
Maakuntien liikennejärjestelmäsuunnittelu alkoi 1990-luvun lopussa. Pääkaupunkiseu-
dulla liikennejärjestelmäsuunnittelu on vakiintunut käytäntö. Suunnitelma uusitaan 
säännöllisin väliajoin (neljän vuoden välein) eikä ainoastaan tarpeen vaatiessa. Helsin-
gin seudulla tehtiin ensimmäinen varsinainen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuonna 
1994. Muilla suurilla kaupunkiseuduilla ensimmäisen kierroksen suunnitelmat laadittiin 
2000-lukuun mennessä. (LVM 2003.) 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu yleistyi käsitteenä Suomessa 1990-luvulla ja sillä tarkoi-
tettiin ”sisällöltään ja organisaatioiltaan laajaa liikennejärjestelmän kehittämiseen liitty-
vää suunnittelua” (Pursula 2012). 1990-luvulla yleistynyt määritelmä liikennejärjestel-
mäsuunnittelusta sisältää käsitteen liikkumisen tarvenäkökulmasta, eli liikkuminen näh-
dään kulkemisena lähtöpaikasta määräpaikkaan sen sijaan että se olisi vain kulkuneuvo-
jen ja jalankulkijoiden virtaa niille osoitetuilla väylillä (Kartimo 2014). 
 
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun teoriat ovat olleet olemassa jo pitkään, mutta 
vaikka liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkeytyy erittäin vahvasti yhdyskuntasuunnitte-
luun, liikennejärjestelmäsuunnittelu on Suomessa varsin tuore ilmiö. Liikenneviraston 
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muodostamisen (2010) myötä liikennejärjestelmäsuunnittelua on alettu järjestelmälli-
sesti kehittää. (Kartimo 2014.)  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on perinteisesti ollut sektoroitunutta: kulkumuotoja on 
käsitelty toisistaan riippumatta ja liikennejärjestelmäsuunnittelua on pidetty erillään 
muusta yhdyskuntasuunnittelusta. Alkuvaiheessa korostettiin erityisesti väyläverkon ja 
yhteysvälien suunnittelua. Uudempi näkemys liikennejärjestelmäsuunnittelusta on ko-
konaisvaltaisempi ja sen taustalla vaikuttavat kestävä kehitys ja resurssien vähenemi-
nen. Liikennejärjestelmäsuunnittelu edesauttaa taloudellisten resurssien tehokasta käyt-
töä, kun eri kulkumuotoja suunnitellaan yhdessä. Tällöin varat kohdistetaan sinne, missä 
ne saavat aikaan suurimman hyödyn, kapasiteetti saadaan tehokkaasti käyttöön ja lii-
kennejärjestelmän tasapainoisella kehityksellä vältetään turhia investointeja. Suunnitte-
lulla pyritään myös kohdistamaan liikennejärjestelmän hoidon, ylläpidon ja kehittämi-
sen kannalta tarpeelliset toimenpiteet mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmu-
kaisesti (Pursula 2012). Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen autoliiken-
teen rinnalla lisää tasa-arvoa liikkujien keskuudessa. (Ojala 1997.)      
 
Alueelliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat tärkeimpiä liikenteen strategisen suun-
nittelun välineitä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmalla muodostetaan yhteinen näkemys 
alueen liikennejärjestelmän kehittämisestä (Kartimo 2014). Liikennejärjestelmäsuunnit-
telun tarve on suuri erityisesti kaupunkiseuduilla, ja työssäkäyntialue on keskimäärin 
hyvä tarkastelukohde. Yhteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma pakottaa alueen kunnat 
yhteistyöhön ja vähentää kuntien oman edun tavoittelua. Valtakunnalliset ja kansainvä-
liset tavoitteet on myös helppo ottaa suunnittelussa huomioon. (Ojala 1997.)       
 
Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelu on välttämätöntä kytkeä yhteen, sillä 
kumpikin vaikuttaa merkittävästi toiseen; maankäyttö synnyttää liikkumistarvetta ja 
liikenne synnyttää maankäyttöä väylien yhteyteen. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on 
sekä fyysistä että toiminnallistaloudellista suunnittelua (Hirvonen 1987). Suunnittelua 
tehdään harvoin rakentamattomaan maastoon, joten käytössä oleva tila on useammin 
lähtökohtana suunnittelulle eikä sen lopputulos (Holopainen 2005). Liikennejärjestel-
mäsuunnittelu ei siis käynnisty ”nollatilanteesta” niilläkään seuduilla, joilla ei ole 
aiemmin laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (LVM 2003). 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelulla pyritään maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun. Suunnittelussa selvitetään liikennejärjestelmän kannalta edullinen maan-
käyttö ja laaditaan siihen liittyviä kehittämisehdotuksia. (Luttinen ym. 2013.) Yleiskaa-
voitus tärkein kaavavaihe liikennejärjestelmäsuunnittelun kannalta ja se pitkälti määrää 
paikallisen liikennejärjestelmän rakenteen. Maankäytöllä on olennainen merkitys, kun 
pyritään vähentämään liikkumistarvetta ja lisäämään kestävien liikennemuotojen käyt-
töä. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän perusratkaisujen yhteensovittaminen 
on suositeltavaa tehdä liikennejärjestelmäsuunnittelun ja yleiskaavoituksen yhteistyönä. 
Liikenteen suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota maankäytön suunnittelun alkuvai-
heessa. (Pursula 2012.) Yleiskaavallisessa liikennesuunnittelussa haasteina ovat maan-
käytön ja liikennejärjestelmän kehittäminen niin, että pitkän ja lyhyen tähtäimen tulos 
on toivottava, suunnitteluprosessin järjestäminen osallistumisen mahdollistamiseksi ja 
riittävien vaihtoehtojen ja syys-seuraussuhteisiin perehtyminen. (Kallinen 1975, Hirvo-
nen 1975.) Suunnittelussa on otettava huomioon myös liikennetarjonnan ja maankäytön 
tasapaino; kauppakeskusta ei kannata rakentaa huonon tieyhteyden päähän eikä mootto-
ritietä kannata rakentaa pikkukylän tarpeita varten (Blunden ja Black 1984). Vaikka 
valtio rakentaa ja ylläpitää maantieverkkoa, kunnilla on kuitenkin lopullinen valta yh-
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dyskuntarakenteen muodostamisessa kaavoitusmonopolinsa, julkisen liikenteen järjes-
tämisen sekä kunnallistekniikan myötä (Iikkanen 2005). 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu ei yleensä ole osa kaavoitusprosessia, vaikka se onkin 
tiiviissä yhteistyössä sen kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu koskee usein useiden 
kuntien aluetta ja kuntien maankäyttösuunnitelmat ovat usein liikennejärjestelmäsuun-
nittelun lähtötietoina. Maankäytön ja liikenteen vahva kytkentä vaatii pitkäjänteistä yh-
teistyötä ja jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Pääkaupunkiseudun pitkään jatkunut lii-
kennejärjestelmätyö antaa kuvaa yhteistyön kehittymisestä. (Pursula 2012.)  
 
Suunnitteluongelmat ovat nykyaikana varsin ristiriitaisia ja niiden ratkaisemiseksi tarvi-
taan entistä laajempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, sillä mikään organisaatio ei 
pysty ottamaan kokonaisvastuuta monitahoisista liikennesuunnittelun ongelmista. Sek-
toroitunut suunnittelu voi johtaa kapea-alaisiin ratkaisuihin tai ongelmien siirtymiseen 
sektorilta toiselle. (Luttinen ym. 2013, s.87.) Liikennejärjestelmän kehittämisessä tulisi 
pystyä luomaan toimenpidekokonaisuuksia riippumatta siitä, mikä taho vastaa mistäkin 
toimenpiteestä (Ojala 1997). Liikennejärjestelmäsuunnittelun monitasoiset ja laajat on-
gelmat voivat myös aiheuttaa huomion jakautumisen liian moneen suuntaan. Kriittisim-
pien kehityskohteiden tunnistaminen ja priorisointi ovat oleellisia osia suunnittelutyös-
sä. (Creigthon 1976, s.310.)  
 
Suomessa liikennepolitiikka on ollut väyläkeskeistä ja suuret infrainvestoinnit ovat ol-
leet keskeisessä osassa. Kulkumuodot ovat pitkään olleet erillään toisistaan hallinnolli-
sesti ja liikennejärjestelmäsuunnittelu on ollut osittaissuunnitelmia kokoavaa suunnitte-
lua kokonaisuudesta lähtevän suunnittelun sijaan. Strategia-ajattelu on kuitenkin yleis-
tynyt ja väylienpidossa paino on siirtymässä uusinvestoinneista olemassa olevan infra-
struktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen. (Pesonen ym. 2009, s.13.) Alun perin liikenne-
järjestelmäsuunnittelu kehitettiin myös pitkien ja erillisten hankelistojen priorisointia 
varten. Tämä hyödytti julkista sektoria. Myöhemmin liikennejärjestelmäsuunnittelusta 
on tullut enemmän valtion tarpeista johdettu työkalu. (Kartimo 2014.) 

2.4.2 Liikennejärjestelmäsuunnittelun toimijat ja ohjeistus 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun osapuolia ovat liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), 
liikennevirasto, kunnat, maakunnan liitot sekä joukkoliikennetoimijat. (Sihto 2005). Eri 
toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen on nykyisen liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun keskeisiä osa-alueita. Suunnittelu muuttuu yhä jatkuvammaksi yksittäisten projek-
tien sijaan. Yhteistyö on usein helppoa suunnitteluvaiheessa, mutta toteuttaminen ja 
rahoitus ovat hankalampia. Seutukohtainen rahoitus liikennemuotokohtaisen sijaan te-
hostaa toteuttamista ja käyttäjälähtöistä toimenpidevalintaa. (Pesonen ym. 2009.) 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun hoitaa yleensä suunnittelun keskeisin 
osapuoli, kuten keskuskaupunki tai seudun yhteiselin. Suunnitteluvaihe toteutetaan yh-
teistyönä osallistujatahojen kesken. Konkreettiset tavoitteet suunnittelulle ovat tärkeitä, 
jotta niiden toteutumisen arviointi ja seuraaminen olisi helppoa. Suunnitelmalle laadi-
taan strategia, ns. päätehtävät ja toimenpideohjelma, jossa tarvittavat toimenpiteet esite-
tään toteutusjärjestyksessä tärkeydestä ja kiireellisyydestä riippuen. Toteutuksesta teh-
dään aiesopimus, jossa sopijaosapuolena suurilla kaupunkiseuduilla on LVM ja pie-
nemmillä seuduilla liikennevirasto. Aiesopimuksessa sovitaan hankkeiden toimeenpa-
nosta ja eri osapuolten vastuista suunnitelman edistämiseksi (Luttinen 2013). Prosessiin 
kuuluu kiinteästi toimenpiteiden toteutumisen seuranta sekä suunnittelun lähtökohtien 
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muutosten seuranta. Mahdollisten muutosten myötä uusi aiesopimus tai uuden suunnit-
teluprosessin käynnistäminen voi olla tarpeen. (Sihto 2005.) Liikennejärjestelmäsuun-
nittelu on jatkuva prosessi (Luttinen ym. 2013).  
 
Maakuntatasolla liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat yleispiirteisempiä, ja niissä tar-
kastellaan lähinnä suuria väylä- ja terminaalihankkeita (Luttinen ym. 2013). Maakun-
nallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu selkiytyi vuonna 2010, kun alueiden kehittämis-
laki nimesi suunnitteluprosessin koordinoijaksi maakunnan liiton. Helsingin seutu on 
tästä kuitenkin poikkeus, sillä siellä suunnitteluprosessista vastaa Helsingin seudun lii-
kenne (HSL). (Kartimo 2014.)  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on Suomessa erittäin vähän säädeltyä. Liikennesuunnit-
telussa yleispiirteisillä suunnitelmilla ei ole muotovaatimusta eikä lakivelvoitteita kuten 
kaavoituksessa. Liikenteen strategista suunnittelua ohjeistavat lähinnä liikennepoliitti-
nen selonteko, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja strategiat sekä liikennejärjestelmän osia 
ja vaikutuksia koskevat toimintalinjat. Tiehallinto laati vuonna 1996 ohjeen Liikenne-
järjestelmäsuunnitelma – sisältö ja esittämistapa ja sillä pyrittiin vahvistamaan liiken-
teen ja maankäytön vuorovaikutusta suunnittelussa. (LVM 2003.) Liikenne- ja viestin-
täministeriöllä on myös vuodelta 2003 julkaisu Liikennejärjestelmäsuunnitelman laati-
minen – Prosessikuvaus (Ristikartano ym. 2010). 2010-luvulla ohjeistettiin palvelutaso-
lähtöistä liikennejärjestelmäsuunnittelua liikenneviraston toimesta. Liikennejärjestelmä-
suunnittelun tutkimuksen ja kirjallisuuden vähyyden vuoksi ala ja sen käsitteistö ei ole 
täsmentynyt. (Kartimo 2014.) 
 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta säädettiin aikanaan YTV-lailla, 
mutta muiden alueiden liikennejärjestelmäsuunnittelua ei ole sidottu lakiin. Liikennejär-
jestelmäsuunnitelmien katsotaan kuitenkin täyttävän ohjelmien ja suunnitelmien asialli-
set ja sisällölliset tunnusmerkit, jolloin YVA- ja SOVA-arviointimenettelyt ovat tar-
peen. (Kartimo 2014.) Vaikka suunnitelmat eivät ole lakisääteisiä, ne ovat kuitenkin 
usein lähtöaineistona kaavoitusprosesseille (LVM 2003). YVA- ja SOVA-menettelyistä 
kerrotaan tarkemmin luvussa 4.5. 

2.4.3 Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun tulee olla alueellisesti vertailtavissa ja tavoitteena on 
luoda yhdenmukaiset suunnittelumenettelyt koko maahan. Suunnitteluprosessia ei kui-
tenkaan tarvitse vakioida tietynmuotoiseksi, vaan paikalliset ominaisuudet ja tarpeet on 
otettava huomioon, jotta suunnitteluprosessi olisi onnistunut. Päävaiheet (ohjelmointi, 
suunnittelu, seuranta ja toteutus) ja niiden keskeiset tavoitteet olisi hyvä yhdenmukais-
taa, mutta paikalliset piirteet määrittävät kunkin vaiheen osallistumisen ja päätöksente-
on. Liikennejärjestelmäsuunnitelma voi olla myös osa kaavaprosessin liikennesuunnitte-
lua. (LVM 2003.)   
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun tuloksia ovat liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet, 
strategia, tavoitevuoden liikennejärjestelmän kuvaus (yleensä 20 vuoden päähän) ja aie-
sopimus. Liikennejärjestelmäsuunnittelun taustatehtävät, kuten taustatietojen hankkimi-
nen ja työkalujen rakentaminen, voidaan irrottaa suunnittelusta prosessin kokonaiskes-
ton lyhentämiseksi. Kehittämisstrategia laaditaan kehittämistavoitteiden perusteella ja 
strategiaan kuuluvat suunnitelman kärkihankkeet. Aiesopimuksessa päätetään kiireelli-
simmistä toimenpiteistä, jotka toteutetaan usein ensimmäisen neljän vuoden aikana, ja 
sopimuksen tarkoituksena on edistää suunnitelman toteutumista. Kehittämistoimenpi-
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teiden priorisointi, rahoituksen varmistaminen, vastuiden kohdentaminen ja systemaat-
tinen seuranta ovat aiesopimuksessa tärkeitä. Aiesopimuksen tulee olla yhdenmukainen 
aluekehittämislain ohjelmasopimuksen kanssa. Suunnitelmaan kirjataan myös ensim-
mäisen aiesopimuskauden jälkeen toteutettavat hankkeet, jotka voidaan kuvata yleispiir-
teisemmin. Maankäytön kehittämisnäkökulmien liittymäkohdat liikennejärjestelmän 
kehittymiseen tulisi sisällyttää suunnitelmaan. (LVM 2003.) Nykyisin suurilla kaupun-
kiseuduilla on yleistynyt ns. MAL-aiesopimus, joka yhdistää maankäytön, asumisen ja 
liikenteen kehittämistoimia. 
 
Kaavoittajien tulisi osallistua liikennejärjestelmäsuunnitelmatyöhön vähintään työn oh-
jausryhmän ja työryhmätyöskentelyn kautta. Kaavoituksen ja liikennejärjestelmäsuun-
nittelun rinnakkainen työstäminen olisi suotavaa. Tällöin prosessien lähtökohdat ja ta-
voitteet olisivat yhdenmukaiset. Kaavan liikennestrategian pitää olla sama kuin liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmassa. Joskus liikennejärjestelmäsuunnitelma voi olla kaavapro-
sessin lähtötietona tai toisinpäin. Rinnakkaisprosessien yhteenkytkennät määritetään 
liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjelmointivaiheessa. Liikennejärjestelmäsuunnittelun 
ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkentä on esitetty kuvassa 1 (Kuva 1). (LVM 
2003.) Täysi liikenteen ja maankäytön suunnitteluprosessien integrointi onnistuu kui-
tenkin vasta hallinnon ja resurssien yhdistämisen myötä, siihen asti maankäyttö ja lii-
kenne ovat vain yhteistyössä. Liikenteen ja muiden yhteiskunnan toimintojen kytkennät 
ovat jääneet keskustelun ulkopuolelle. (Pesonen ym. 2009.) 
 
Prosessin osallistujat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: päättäjiin, ohjausryhmään ja 
osallisiin. Päättäjät ohjaavat prosessia ja hyväksyvät kehittämistavoitteet, toimintalinjan 
ja aiesopimuksella lähivuosien hankkeet ja antavat suunnitelmaehdotuksesta lausunnon. 
Ohjausryhmä ohjaa prosessia yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Se päättää ohjelmointi-
vaiheen käynnistämisestä, ehdottaa kehittämistavoitteita, varmistaa maankäytön näkö-
kulmien huomioonottamisen, valitsee toimintalinjan ja seuraa liikennejärjestelmän kehi-
tyksen etenemistä ja toimintaympäristön muutoksia. Apuna ryhmällä on asiantuntijoita. 
Käytännössä valmistelun hoitaa tiiviimpi työryhmä, joka koostuu yleensä suunnittelu-
alueen viranomaistahojen asiantuntijoista. Työryhmä tekee tarvittavat selvitykset ja 
valmistelee päätösehdotukset ohjausryhmälle. (LVM 2003.) 
 
Hankkeiden toimintasuunnitelman tekovaiheessa on otettava huomioon hankkeen sidos-
ryhmät, jotta vältytään viivytyksiltä myöhemmissä suunnitteluvaiheissa (suunnitelmien 
muutosehdotukset voidaan esimerkiksi välttää). Suunnitteluvirheiden ennaltaehkäisy 
helpottuu myös laajan käsittelyn myötä ja usean näkökulman avulla. Sidosryhmien laa-
juus arvioidaan hankekohtaisesti; mitä suurempi hanke on kyseessä, sitä laajemmat si-
dosryhmät tulisi ottaa mukaan prosessiin. Sidosryhmät voidaan jakaa valtakunnalliselle, 
seudulliselle ja paikalliselle tasolle. Tiedottaminen on olennainen osa sidosryhmätyötä. 
(Merivirta 1987.) 
 
Suunnittelun osallisiksi lukeutuvat ne tahot, joiden toimintaan tai toimintaedellytyksiin 
liikennejärjestelmäsuunnittelu vaikuttaa. Suunnittelu vaatii laajaa vuoropuhelua osallis-
ten kanssa. Osallisilla voi olla useita rooleja eri suunnitteluvaiheissa, ja näitä rooleja 
ovat esimerkiksi: päätöksentekijä, rahoittaja, toteuttaja, ohjelmoija, valmistelija, käyttä-
jä ja ohjaaja. (LVM 2003.)  
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Kuva 1. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutus. 
(LVM 2003.) 
 
Ohjelmointivaiheessa arvioidaan liikennejärjestelmäsuunnitelman tarve ja tehdään 
suunnittelun työsuunnitelma. Suunnitelman tarvetta arvioitaessa selvitetään seudun ke-
hitysstrategioiden antamia reunaehtoja ja voimassaolevien kehityssuunnitelmien ajanta-
saisuutta. Analyysin tulokset kertovat liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimistarpees-
ta. Jos tarvetta ei ole, voimassaolevien suunnitelmien toteutumista edistetään edelleen ja 
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liikennejärjestelmän tilan seuranta jatkuu. Jos tarpeita havaitaan, käynnistetään ohjel-
mointivaiheen toinen osa, suunnitteluvaiheen työsuunnitelman laatiminen. Sidosryh-
mien näkemykset kehittämistarpeista ovat työsuunnitelman pohjana. Näkemysten perus-
teella määritellään alustavat keinot odotusten täyttämiseksi ja niiden vaikuttavuus arvi-
oidaan. Työsuunnitelma laaditaan tämän pohjalta ja se sisältää yksityiskohtaisen tekota-
van, aikataulun ja kustannusrakenteen. Ohjelmoinnissa on keskeistä määritellä menette-
lytavat liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja ottaa huomioon rinnakkaiset selvitykset ja 
suunnitelmat. (LVM 2003.) 
 
Suunnitteluvaihe pohjautuu ohjelmointivaiheen työsuunnitelmaan ja se on yhteistyöpro-
jekti osallistujatahojen kesken. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet määritetään 
ohjelmointivaiheen päämäärien mukaan ja tavoitteet laaditaan niin yksityiskohtaisiksi, 
että niiden toteutumisen arviointi on selkeää. Liikennejärjestelmälle laaditaan lisäksi 
vaihtoehtoisia toimintalinjoja, joissa liikennejärjestelmän eri osatekijöitä painotetaan eri 
tavalla. Toimintalinjojen vaikutuksia arvioidaan ja vertaillaan, jotta löydetään tavoitteet 
parhaiten toteuttava kokonaisuus. (LVM 2003.)   
 
Seuranta- ja toteutuksen edistämisvaiheessa kehittämistoimenpiteitä edistetään ja lii-
kennejärjestelmän tilaa seurataan. Seurannan tuottamien tietojen perusteella ohjausryh-
mä voi lopulta käynnistää uuden ohjelmointivaiheen. Aiesopimuksen toteutumisen seu-
ranta on osa kokonaisseurantaa. (LVM 2003.) 
 

2.5 Yhteenveto teoriataustasta 
 
Nyky-yhteiskunta perustuu toimintojen erotteluun, ja liikennejärjestelmä ja maankäyttö 
ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Liikenne oletetaan johdetuksi kysynnäksi, mutta 
todellisuudessa liikennejärjestelmä on monimutkaisempi kokonaisuus ja liikenteen kas-
vun ja lisääntyvien ongelmien myötä liikennejärjestelmän käsitteleminen yhä haasta-
vampaa. Liikennejärjestelmään kohdistuvat muutokset ovat pitkävaikutteisia, joten 
suunnitteluratkaisujen tulee olla hyvin perusteltuja ja laajan yhteistyön tulosta. Liiken-
teen ja maankäytön tulee olla tiiviissä yhteistyössä myös suunnittelussa. 
 
Liikennepolitiikka ohjaa liikenteen järjestämistä ja hoitoa. Se on osa yhteiskuntapoli-
tiikkaa ja sen arvot määräytyvät yleisen yhteiskuntapolitiikan arvojen mukaan. Tavoit-
teisto ja arvot muuttuvat ajan myötä, mutta etenkin suuret linjat ovat pysyneet samanlai-
sina jo varsin pitkään; esimerkiksi Liikenne 2000 –asiakirja vuodelta 1991 on yhä rele-
vantti. Liikenteeseen voidaan vaikuttaa sekä välittömin että välillisin keinoin. Välilliset 
keinot ovat usein liikennesektorin toiminnan ulkopuolella, mutta pitkällä tähtäimellä ne 
ovat usein tehokkaampia liikenneongelmien ehkäisyssä. Uusi liikennepolitiikka koros-
taa liikenteen palvelutasoajattelua, asiakastarpeita ja hallinnonalojen yhteistyön kehit-
tämistä. Niukkenevat resurssit ajavat myös tilanteeseen, jossa on kehitettävä tehokkaita 
toimia vähemmillä panoksilla.  
 
Suunnitteluteoriat ovat kehittyneet ajan mittaan ja vähitellen todettiin, ettei rationalisti-
nen suunnitteluteoria pysty vastaamaan liikennesuunnittelun ilkeisiin ongelmiin. Inkre-
mentalistinen ja kommunikatiivinen rationalismi ovat uudempia suunnitteluteorioita. 
Inkrementalistinen teoria ei näe suunnittelua lineaarisena putkena, vaan visio- ja skenaa-
riotyöskentelyllä voidaan päätyä asettamaan suunnittelulle tavoitteet. Inkrementalistinen 
teoria etenee pienin askelin ja pilkkoo suunnitteluprosessia pienempiin osiin. Rationalis-
tinen suunnitteluteoria uskoi, että kokonaisuus oli otettavissa haltuun, mutta inkremen-
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talistinen teoria kritisoi tätä ajatusta. Kommunikatiivinen rationaalisuus puolestaan ko-
rostaa jatkuvaa vuorovaikutusta ja kansalaisten osallistumista suunnitteluprosessiin. 
Suunnittelu on täynnä epävarmuutta, tiedonpuutetta ja jatkuvaa oppimista.  Ymmärre-
tään myös, että yhteinen hyvä ei ole suunnittelussa mahdollista, aina on olemassa voitta-
jia ja häviäjiä. Kommunikatiivisen suunnittelun mukaiset osallistumismahdollisuudet on 
kirjattu esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslakiin. 
 
Liikennesuunnittelun ongelmat ovat ilkeitä ongelmia, joten liikennesuunnittelun haas-
teita ovat ongelmien määrittely ja niiden sijainnin määrittäminen. Liikennejärjestelmäs-
sä vaikutukset voivat olla monitahoisia ja oikeaa yksiselitteistä ratkaisua ei ole olemas-
sa. Ilkeiden ongelmien suunnittelu vaatii tarkkaa suunnitteluhistorian kirjaamista, jotta 
ongelmien kehitys ja ratkaisuyritykset ovat nähtävissä myös tulevaisuudessa. Myös laa-
ja-alainen yhteistyö helpottaa monimutkaisten ongelmien ratkaisussa, kun on mahdollis-
taa hyödyntää monenlaisia toimenpiteitä. Suunnittelu on muuttumassa ongelmiin rea-
goivasta suunnittelusta ongelmia ennakoivaan suunnitteluun ja liikennesuunnittelun 
uudeksi paradigmaksi on esitetty liikennejärjestelmänäkökulmaa, joka ottaa kaikki lii-
kennemuodot huomioon. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelusta ei ole juuri olemassa ohjeistusta, mutta se on silti tär-
keä osa yhdyskuntasuunnittelun prosesseja ja vaatii YVA- ja SOVA-menettelyt. Lii-
kennejärjestelmäsuunnittelussa laaditaan liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet, stra-
tegia, tavoitevuoden liikennejärjestelmäkuvaus ja aiesopimus, jossa päätetään kiireelli-
simmistä hankkeista ja toteuttamisvastuista. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu tulisi 
yhdistää liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessissa mahdollisimman hyvin ja kaavoituk-
sen ja liikennejärjestelmäsuunnitelman rinnakkainen laatiminen on suositeltavaa yhteis-
ten tavoitteiden varmistamiseksi. Ns. MAL-aiesopimus, jossa yhdistyvät maankäytön, 
asumisen ja liikenteen suunnittelu, on yleistynyt suurien kaupunkiseutujen liikennejär-
jestelmäsuunnittelussa. Laaja-alainen yhteistyö ja sidosryhmien huomioonottaminen 
vähentävät viivytyksiä ja virheitä suunnitteluprosessissa. Tiedottaminen on tärkeä osa 
sidosryhmätyötä ja kansalaisten osallistamista suunnitteluun. 
 
  

 



33 
 

3 Liikennejärjestelmäsuunnittelu muissa maissa 
 
Tässä luvussa tehdään pieni katsaus liikenne- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun piirtei-
siin muualla maailmassa. Painopiste on Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa ja erityi-
sesti Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Alussa kuvataan Suomen liikennehallinnon teke-
miä yleisiä kansainvälisiä katsauksia vuosilta 2005 sekä 2011 ja tämän jälkeen tarkastel-
laan Ison-Britannian sekä Pohjoismaiden liikennesuunnittelua.   
 

3.1 Liikennehallinnon kansainväliset tarkastelut 
 
Suomessa on tehty useita kansainvälisiä tarkasteluja liikennehallintojen käytännöistä ja 
organisoitumisesta, ja esimerkkeinä käytetään Tiehallinnon vuonna 2005 tekemää Suun-
ta 2010 –projektia sekä Liikennerevoluutio-hankkeen yhteydessä vuonna 2011 toteutet-
tua kansainvälistä tarkastelua.  
 
Suunta 2010 keskittyi tutkimaan eri maiden tiehallintojen parhaita käytäntöjä ja kehit-
tämismahdollisuuksia. Kiinnostuksen kohteina olivat suunnitteluprosessin vaikuttavuus, 
asiakaslähtöisyys, tehokkuus ja taloudellisuus. Hankkeen jatkona tehtiin uusi kansainvä-
linen selvitys Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne 2030 – strategian laatimisen 
yhteydessä. Tutkimukseen sisällytettiin Pohjoismaiden lisäksi Englanti, Irlanti, Skotlan-
ti, Australia, Saksa, Alankomaat, Ranska, Itävalta, Espanja ja Belgia. (Tiehallinto 
2006.) 
 
Liikenteen hoito on integroitu monessa maassa 2000-luvulla erillisistä sektoreista yh-
deksi kokonaisuudeksi. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on koskenut monin paikoin pää-
osin tieliikennettä, mutta kokonaisvaltaisessa näkemyksessä mukaan on otettu myös 
muita liikkumismuotoja. Monen maan liikennestrategioissa on myös vahva eurooppa-
lainen tai globaali ulottuvuus. Liikennejärjestelmän toimivuutta arvioidaan paitsi eri 
kulkumuotojen välillä, myös kansainvälisen liikenteen kannalta. Liikennejärjestelmä on 
kilpailukykytekijä ja taloudellisen kasvun edistäjä. (Tiehallinto 2006.) 
 
CEDR (Conference of European Directors of Roads) määritteli kansallisten tiehallinto-
jen Suuren muutoksen (Big Shift), jossa työn painopiste siirtyy tienrakennuksesta ja 
ylläpidosta organisaatioiden ja prosessien muutoksiin laadukkaiden palveluiden tuotta-
miseksi (Tiehallinto 2006).  
 
Useiden maiden liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on korostettu liikennekäytäväajatte-
lua, eli kokonaisuutta jossa kulkumuodot täydentävät toisiaan. Esimerkiksi erillisten 
rata- ja tieverkkojen sijaan keskitytään maaliikenteen kehittämiseen. Liikennekäytävä-
ajattelun etuja ovat multimodaalisuus, pullonkaulojen ja muiden ongelmien tunnistami-
nen, pitkän tähtäimen suunnittelu ja tavoitteiden määrittäminen. (Tiehallinto 2006.)    
 
Trendinä on ollut myös asiakastarpeisiin panostaminen. Käyttäjät ovat olleet entistä 
aktiivisempia ja ottaneet kantaa liikenneasioihin. Mielipiteisiin pyritään myös vastaa-
maan suunnittelulla. Saksassa, Hollannissa ja Englannissa on kehitetty perusteelliset 
ohjeet asiakkaiden kuulemisesta ja osallistumisesta. (Tiehallinto 2006.)    
 
Neliporrasperiaate näkyy monissa liikennestrategioissa Euroopassa. Käyttäjien ohjaa-
minen henkilöautoista muihin kulkumuotoihin ja olemassa olevan verkoston tehostami-
nen ovat yleisiä tavoitteita. Uuden infrastruktuurin rakentamista pidetään joko viimeise-
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nä vaihtoehtona kehittämiselle tai vaihtoehtoisena tapana tehostaa liikennettä. Liiken-
teen hinnoittelu käytön perusteella on ajatusmallina käytössä esim. Englannissa mutta se 
on yleistymässä myös muualla. (Tiehallinto 2006.) Neliporrasperiaatteesta kerrotaan 
tarkemmin luvussa 4.8. 
 
Liikennepolitiikan vaikutuksia on arvioitu maailmanlaajuisesti vähän, eikä infrastruk-
tuurihankkeiden vaikutuksia edellytetä arvioitavaksi. Tälle kuitenkin olisi alalla tarvetta. 
(Tiehallinto 2006.)  
 
LVM kartoitti vuonna 2011 Liikennerevoluutio-hankkeessa nykyisiä malleja ja suunni-
telmia Euroopassa ja muilla mantereilla. Kartoituksen teemoina olivat uusi hallinnointi 
ja organisoituminen liikennealalla, liikennealan tuottavuuden parantaminen, käyttäjäläh-
töisyyden kehittäminen ja liikenteen innovaatioiden edistäminen. Tarkastelujen perus-
teella uudistuksia on suunniteltu ja osittain toteutettu monin paikoin Euroopassa, Aust-
raliassa ja Kanadassa, mutta laajaa kokonaisuudistusta ei ole vielä toteutettu. Edelläkä-
vijämaihin lukeutuvat Alankomaat, Pohjoismaat ja Iso-Britannia. Eri liikennemuotoja 
on yhdistetty hallinnollisesti Suomen lisäksi Ruotsissa ja Kreikassa, ja hallinnonalojen 
yhteistyötä on toteutettu Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa. (LVM 2011.) 
 

3.2 Liikennejärjestelmäsuunnittelu Isossa-Britanniassa 

3.2.1 Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehitys Isossa-Britanniassa 
 
Liikennesuunnittelussa ei ole koskaan ollut selkeitä teoreettisia perusteita, vaikka suun-
nittelu on kehittynyt merkittävästi viimeisen 50 vuoden aikana. Ensimmäiset liikenteen 
analyysit keskittyivät liikenteen kokonaiskuvaan ja kaikkien liikkumismuotojen tehok-
kuuteen. Liikennesuunnittelusta syntyi 1960-luvulla systemaattinen menetelmä liiken-
teen ongelmien ratkaisemiseksi. 1950-luvun puoliväliin asti liikennemääriä ennustettiin 
kasvua ekstrapoloimalla. Vuosikymmenen puolivälissä Isossa-Britanniassa otettiin käyt-
töön ajatus siitä, että liikenteen kysyntä on maankäytön funktio. (Banister 2002.)  
 
1960-luku oli kasvun aikaa; talous kasvoi, henkilöautojen määrä kasvoi ja kaupungit 
kasvoivat. Kasvava automäärä alkoi aiheuttaa ruuhkia kaupungeissa ja niiden syynä 
pidettiin riittämätöntä tieverkkoa. Teiden rakentaminen nähtiin hyvänä tapana ratkaista 
ongelma ja vastata kasvavaan kysyntään. (Banister 2002.) 
 
Traffic in Towns on Britannian liikenneministeriön tilaama raportti vuodelta 1963. Ra-
portti käsitteli liikenteen tilaa, lisääntynyttä ruuhkautumista ja asuinympäristöjen huo-
nontumista. Lähtökohtana pidettiin sitä, että autoistuminen tulisi jatkumaan myös tule-
vaisuudessa. Raportissa lanseerattiin ympäristöllisen kapasiteetin käsite, eli ympäristön-
liikenteensietokyky. Tällä tarkoitetaan suurinta mahdollista liikennemäärää, joka ei vie-
lä huononna lähiympäristön olosuhteita. Ympäristöllinen kapasiteetti on paljon perin-
teistä liikenneteknistä kapasiteettia alhaisempi. Käsite on myös ihmiskeskeinen; keskus-
tojen ympäristöllinen kapasiteetti on pienempi kuin taajamien ulkopuolella, jossa on 
vähemmän ihmisiä kärsimässä liikenteen aiheuttamista haitoista. Raportti oli aikaansa 
edellä, sillä ympäristönäkökulmat nousivat pinnalle vasta 1970-luvun puolella. (Banis-
ter 2002, Strömmer 2002.) 
 
Isossa-Britanniassa kehiteltiin myös ruuhkamaksujärjestelmää jo 1960-luvulla, kun 
Smeed Reportissa vuonna 1964 todettiin, että ihmisten tulisi maksaa aiheuttamastaan 
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ruuhkasta. Maksujärjestelmä hylättiin kuitenkin teknisesti haastavana. Ajan myötä haas-
teista on päästy, ja ruuhkamaksujärjestelmät ovat olleet viime vuosina jälleen paljon 
esillä eri puolilla maailmaa. 1960-luvun raportit tekivät selväksi, että pelkkä uusien tei-
den rakentaminen ei riitä liikenteen ongelmien ratkaisuksi. Olemassa olevan kapasitee-
tin tehokkaampi käyttö, julkisen liikenteen lisääminen ja autonkäytön rajoitukset olisi-
vat välttämättömiä lisätoimenpiteitä. Käytännössä investointiehdotukset painottuivat 
kuitenkin edelleen väyliin ja optimistisiin ennusteisiin väestön ja työllisyyden kasvusta. 
Liikenneministeriön Transport Act vuodelta 1968 otti kantaa resurssien allokointiin ja 
olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön. (Banister 2002.)  
 
Liikenteen ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset saivat huomiota 1970-
luvulla. Talouskasvun pysähtymisen, elinkeinoelämän rakennemuutoksen ja öljykriisien 
myötä pehmeät arvot ja elämänlaadun muut tekijät nostivat merkitystään. Vuoden 1978 
Transport Act lisäsi sosiaaliset tavoitteet ja julkisen liikenteen tukemisen Ison-
Britannian liikennepolitiikkaan liikennejärjestelmän tehokkuuden edelle. Edeltävän 
vuosikymmenen liikennetutkimukset saivat myös osakseen kritiikkiä; rajoittamattoman 
autonkäytön ja lisäkapasiteetin rakentamisen todettiin kasvattavan kysyntää. 1970-
luvulla pyrittiin siirtymään teiden rakentamisesta liikenteen hallinnan ratkaisuihin. 
Myös kansalaisten osallistuminen suunnitteluratkaisuihin lisääntyi 1970-luvulla. Asian-
tuntijan näkemyksiä alettiin kyseenalaistaa, ja suunnitelmat herättivät enemmän keskus-
telua eikä niitä enää hyväksytty yhtä kevein perustein kuin aiemmin. Vaikka ympäris-
tönäkökulmia pidettiin tärkeinä, ne jäivät kuitenkin käytännön tärkeysjärjestyksessä 
taloudellisten ongelmien taakse; Isossa-Britanniassa hyväksyttiin esimerkiksi kuorma-
autojen koon kasvu vuonna 1979 öljykriisin myötä. Taloudellisista syistä yhteistyö jul-
kishallinnon ja yritysten välillä lisääntyi (liikenteen korporativismi). (Banister 2002.) 
 
Kesti kauan ennen kuin yleinen ajatusmalli siirtyi toteamaan, että keskustojen ruuhkau-
tuminen ei ollut ongelmien todellinen syy, ja että olemassa oleva tiekapasiteetti oli riit-
tävä. Maankäytön ja liikenteen suunnittelun kytkökset koettiin tärkeiksi vasta 1970-
luvulta lähtien. 1980-luvulla Britanniassa ymmärrettiin siirtyä liikenteen kysynnän hal-
lintaan siihen vastaamisen sijasta. 1980-luvulla politiikka alkoi johtaa päätöksentekoa ja 
päätökset perustuivat ennemmin ideologisiin huolenaiheisiin kuin teknisiin analyysei-
hin. 1980–90-luvuilla siirryttiin valmistamisesta palveluihin ja massatuotannosta infor-
maatioteknologiaan ja globalisaatioon, mikä on tuonut uusia haasteita liikennesuunnitte-
luun. (Banister 2002.) 
 
Liikennepolitiikan rooli vaihtelee valtiokohtaisesti. Englannissa liikennepolitiikalla on 
2000-luvulle asti ollut varsin vähäinen strateginen merkitys ja julkisen rahoituksen mi-
nimointi on ollut yleisenä periaatteena. Englannissa koetaan, että pitkän tähtäimen poli-
tiikka rajoittaa yhteiskunnan kykyä reagoida globaaleihin muutoksiin. (Pesonen ym. 
2009.) 
 

3.3 Liikennejärjestelmäsuunnittelu Pohjoismaissa 
 
Pohjoismaisissa suunnittelujärjestelmissä on paljon yhteistä, ja etenkin Ruotsin suunnit-
telukäytännöt ovat vaikuttaneet Suomen kehitykseen. Tämän vuoksi Ruotsia painote-
taan tässä luvussa muita Pohjoismaita enemmän.  
 
Monet merkittävät pohjoismaisia kaupunkiseutuja muokanneet suuren linjan ratkaisut 
on tehty 1940–60-luvuilla. Näihin lukeutuvat mm. säteittäiset pääväylät, raideyhteydet 
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ja aluekeskukset. Tukholmassa ja Kööpenhaminassa kasvua suunnattiin radanvarsille jo 
1950–60-luvuilla, sillä sodan jälkeen autoilu ei ollut vielä riistäytynyt käsistä. (Metsä-
ranta ym. 2013.) 
 
Pohjoismaiden suunnittelukäytännöissä on nähtävissä kolmen sukupolven suunnittelu-
järjestelmiä. Pääasiallisesti kehitys on siirtynyt projektipainotteisesta suunnittelusta stra-
tegiapainotteiseen suunnitteluun ja kestävän kehityksen näkökulman yleistymiseen. 
(Meriläinen ym. 2009.) 
 
Tieinfrastruktuurin kehittämistä painotettiin 1960-luvulla myös Pohjoismaissa ja samoi-
hin aikoihin kehitettiin hyöty-kustannusanalyysi suunnitteluvälineeksi eri tiehankkeiden 
priorisointiin. Hyöty-kustannusanalyysi oli ensimmäinen sukupolven suunnittelujärjes-
telmän perusta Pohjoismaissa, ja tieliikenne hallitsi pitkän aikavälin suunnittelua. (Meri-
läinen ym. 2009.)   
 
Toisen sukupolven suunnittelujärjestelmä kehittyi 1970-luvulla, kun esimerkiksi liiken-
neturvallisuus ja ympäristönäkökulmat tulivat uusina tavoitteina suunnitteluun mukaan. 
Uusia tavoitteita oli vaikea sisällyttää yhteiskuntataloudellista tehokkuutta tavoittele-
vaan hyöty-kustannusanalyysiin, joten uudenlaiset vaikutustarkastelumenetelmät ja mo-
nikriteerianalyysit alkoivat kehittyä asteittain. Suunnittelukäytännössä keskityttiin 
enemmän ongelmien määrittelyyn, tavoitteiden määrittämiseen sekä vaihtoehtoisten 
ratkaisukeinojen vertailuun. Hyöty-kustannusanalyysistä tuli vähitellen vain yksi monis-
ta suunnittelutyökaluista. Toisen sukupolven liikennesuunnittelu oli kuitenkin yhä kul-
kumuotokohtaista ja tieliikennepainotteista. (Meriläinen ym. 2009.)    
 
Kolmannen sukupolven suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on kestävä kehitys ja 
kaikkien kulkumuotojen sisällyttäminen suunnitteluun. Kulkumuotoja voidaan priori-
soida kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymisen perusteella. Päätöksentekijöillä ja 
suunnittelijoilla on myös selkeä työnjako, jossa poliitikot määräävät tavoitteet prosessin 
alussa ja valitsevat strategian prosessin lopussa. Suunnittelijat puolestaan kehittelevät 
vaihtoehtoisia strategioita, arvioivat niiden vaikutuksia ja lopulta toteuttavat valittua 
strategiaa toimenpidesuunnitelmien avulla. Ruotsi ja Norja ovat siirtyneet kolmannen 
sukupolven suunnitteluun, mutta Tanskassa on enemmän toisen sukupolven suunnittelu-
järjestelmää vastaavat käytännöt; Tanskassa ollaan yhä projektisuuntautuneita ja eri 
kulkumuotoja ei ole yhdistetty yhtä kokonaisvaltaisesti kuin Ruotsissa ja Norjassa. 
Tanskassa hyöty-kustannusanalyysi on yhä tärkeä työkalu. (Meriläinen ym. 2009.) 
 
Suunnittelu on kehittynyt 2000-luvulla kohti liikennekäytäväkohtaisia liikennejärjes-
telmäsuunnitelmia ja liikennemuotojen yhteistyötä. Neliporrasperiaate on yleistynyt 
kaikissa maissa ja sen tavoitteena on vaikuttaa liikenteen kysyntään ja tehostaa nykyistä 
infrastruktuurin käyttöä sen sijaan että heti rakennettaisiin uutta infrastruktuuria. Laaja-
alainen vaikutusten arviointi on myös lisääntynyt ympäristöpolitiikan myötä. Pitkän 
aikavälin suunnittelua on aina pidetty Pohjoismaiden hallituksissa tärkeänä (Meriläinen 
ym. 2009.)  
 
Kaikkien Pohjoismaiden väylärahoitus perustuu budjettiin, mutta etenkin Norjassa ja 
myös Tanskassa budjettia täydennetään käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Tanskassa on 
suunnitteilla mm. tieliikenteen kilometrimaksu vuoteen 2020 mennessä. (Meriläinen 
ym. 2009.) 
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3.3.1 Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehitys Ruotsissa 
 
Ruotsissa alettiin parantaa liikenneturvallisuutta 1960-luvulla, ja SCAFT-
tutkimusryhmä (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Forskning om Trafiksä-
kerhet) teki kaupunkisuunnittelun suunnitteluohjeet, joissa korostuivat 5 periaatetta: 
 

• Toimintojen sijoittelu: turhat väylien ylitykset pyritään minimoimaan, etenkin 
koulujen läheisyydessä. Maankäyttö suunnitellaan niin, että toiminnot sijoittuvat 
samalla puolelle väylää. 

• Liikennemuotojen erottelu: moottoriliikenteen ja kevyen liikenteen väylät si-
joitetaan erikseen, mikä vähentää kulkumuotojen välisiä konflikteja 

• Liikenneverkkojen jäsennöinti: väylällä liikkuvat ovat nopeudeltaan samanta-
soisia ja matkat ovat samansuuntaisia, pitkämatkaiset pyritään ohjaamaan pää-
väylälle keskustan ohi. 

• Liikenneympäristön yksinkertaistaminen ja standardisointi: liikenneympä-
ristö on turvallinen, kun se on yllätyksetön ja päätöksentekoa helpottava. Ajora-
dan leveydelle ja kaarteiden mitoille asetetaan standardit. 

• Liikenneympäristöjen pehmentämis- ja turvallisuustoimenpiteet: pehmen-
tämistoimenpiteet vähentävät onnettomuuksia ja niiden seurausten vakavuutta. 
Toimenpiteitä ovat esim. suoja-aidat ja keskikaistat. 

 
1960-luvulla vallinnut ajoneuvoliikenteen sujuvoittamisen periaate näkyy myös 
SCAFT-työssä, mutta kevyen liikenteen erottelu on myös nostettu tärkeäksi turvalli-
suustekijäksi liikenneympäristössä. Joukkoliikenteen järjestämisen kannalta SCFAT:n 
mukainen liikenneverkkosuositus on hankala. (Strömmer 2002.) 
 
SCAFT-ohjeiden puutteena nähtiin ympäristönäkökulmien ja joukkoliikennejärjestel-
mien unohtaminen, ja vuonna 1982 syntyivät TRÅD-suunnitteluohjeet näitä puutteita 
täydentämään. Lähtökohtina olivat kasvavan autoistumisen ongelmien vähentäminen ja 
hyvän liikennejärjestelmän luominen mahdollisimman pienillä yhteiskunnallisilla kus-
tannuksilla. Ohjeissa tasapainoiltiin sosiaalisten ja yhteiskuntataloudellisten tavoitteiden 
välillä. TRÅD-ohjeita on uudistettu vuonna 1992. (Strömmer 2002.) 
 
Vuonna 1986 Ruotsissa kehitettiin ns. vyöhykemalli toimintojen sijoittelun tueksi. Mal-
lin mukaan toiminnot jaetaan eri vyöhykkeisiin niin, että kevyt liikenne ja autoliikenne 
eivät pääse aiheuttamaan konfliktitilanteita keskenään. Kevyelle liikenteelle varataan 
kaupunkiympäristössä vapaata tilaa, jossa liikenne toimii kevyen liikenteen ehdoilla. 
Vastaavasti autoliikenne hallitsee moottoriliikenteelle osoitettua aluetta. Näiden vyö-
hykkeiden välillä on lisäksi pehmeä alue, paikallisteiden verkko, jossa ajonopeudet ovat 
maltillisia, 30-40 km/h. (Strömmer 2002.) 
 
Ruotsissa jatkettiin liikenneturvallisuustyötä 1990-luvulla ja liikenneturvallisuudelle 
kehitettiin ns. nollavisio, joka hyväksyttiin vuoden 1997 valtiopäivillä. Nollavision pää-
tavoite on, että kukaan ei saa kuolla tai loukkaantua vakavasti tieliikenteessä. Nollavisio 
on pitkän aikavälin tavoite, eikä sen toteutumiselle ole määritetty tiettyä aikarajaa. Läh-
tökohtana visiolle kuitenkin on, että onnettomuuksia ei voida kokonaan estää, sillä vir-
heitä tapahtuu aina, mutta onnettomuuksien seurauksia voidaan lieventää. Visio nojaa 
tiiviiseen kolmetasoiseen verkkoon: onnettomuuden ehkäisyyn, vammautumisen eh-
käisyyn onnettomuustilanteessa ja pelastus-, hoito- ja kuntoutustoimiin onnettomuuden 
jälkeen. Vastuuta turvallisuudesta siirretään myös suunnittelijalle. Jos virheitä tehdään 
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ja henkilövahinkoja tapahtuu, suunnittelijoiden on tehtävä kehitystoimenpiteitä. 
(Strömmer 2002.)  
 
2000-luvulla liikenteen ja maankäytön yhteissuunnitteluun kiinnitettiin Ruotsissa 
enemmän huomiota, ja tätä ohjaamaan ilmestyi Trafik för en Attraktiv Stad –ohje 
(TRAST) yhteistyössä Trafikverketin, kuntien ja maakäräjäkuntien sekä Boverketin 
kesken (Trafikverket 2014c). Keskeisiksi teemoiksi nousivat kysyntään vaikuttaminen 
ja liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus. TRAST tukee suunnittelijoita ja päätöksen-
tekijöitä liikenteen kytkemisessä osaksi kunnan strategista suunnittelua. (Kartimo 
2014.) Tuorein TRAST-ohje on ilmestynyt vuonna 2007 (Trafikverket 2014c). 
 
Ruotsissa pitkän aikavälin liikennesuunnittelu on kehittynyt projekti- ja kulkumuoto-
painotteisesta suunnittelusta strategiapainotteiseen ja kaikkia kulkumuotoja koskevaan 
suunnitteluun. Taustaselvitysten perusteella tehtävä kansallinen liikennesuunnitelma 
hyväksytään eduskunnassa, josta se siirtyy toimenpidesuunnitteluun liikennevirastolle. 
(Meriläinen ym. 2009.) 

3.3.2 Liikennejärjestelmän kehitys Ruotsissa 
 
Metroverkon rakentamispäätös tehtiin Tukholmassa 1940-luvulla ja se on vaikuttanut 
merkittävästi kaupungin kehittymiseen. Lähiöitä rakennettiin metroverkon varaan 1950-
luvulta eteenpäin, ja ABC-kaupunki –ideologia (Arbete, Bostad, Centrum) vallitsi kau-
pungissa 1950-60-luvuilla. ABC-kaupungin ideana on yhdistää työpaikka- ja asuinalu-
eet sekä palvelut toimintojen eriyttämisen sijaan. Lisärakentamisen keskeisiä teemoja 
olivat 1980-90-luvuilla matala, tiivis ja autoton yhdyskuntarakenne ja että kehitettävillä 
alueilla oli raideyhteydet. 1960-70-luvuilla joukkoliikenteen kehittäminen oli melko 
vahvaa. 2000-luvulla joukkoliikenteen kehittäminen on noussut uudelleen ensisijaiseksi 
ratkaisukeinoksi kasvavalle liikenteelle. Pyöräily saa myös entistä enemmän huomiota. 
1960-luvulta lähtien valtion neuvottelijat tai selvitysmiehet ovat vaikuttaneet Tukhol-
man seudun liikennepäätöksiin, kun paikalliset tahot ovat olleet erimielisiä. Tällaisia 
päätöksiä ovat olleet esimerkiksi lähijunaliikenteen kehittäminen, kehäteiden kehittämi-
nen ja ruuhkamaksukokeilu 2000-luvulla. (Metsäranta ym. 2013.) 
 
Tukholman liikenteen ja maankäytön asiantuntijoiden mielestä aikainen päätös metron 
rakentamisesta, maankäytön sitominen raiteisiin ja 1980-luvun lopulla alkanut maan-
käytön tiivistäminen ovat olleet kaupunkiseudun kannalta olennaisia ja hyviä päätöksiä. 
Alueellisessa kehitystyössä haasteena on ollut heikko seutuhallinto vahvan paikallisen 
hallinnon ja valtionhallinnon rinnalla. Onnistunut hanke vaatii osallistumista kaikilta eri 
vaikuttajatasoilta. (Metsäranta ym. 2013.)   
 
Göteborgissa seudullinen maankäytön ja infrastruktuurin kehittäminen alkoi jo 1930-
luvulla ja ensimmäinen seutusuunnitelma laadittiin 1940-luvun alussa. Pohjana seudul-
lisen joukkoliikenteen kehittämiselle on ollut Trafikplan vuodelta 1962. Liikennejärjes-
telmän kehittämistä ovat kuitenkin Göteborgissa hallinneet valtion rahoittamat suuret 
tiehankkeet aina 2000-luvulle asti. Vuonna 2002 seudulla alkoi trendimuutos autoilun 
hillitsemiseksi ja seudullisen joukkoliikennesuunnitelman laatiminen alkoi. (Metsäranta 
ym. 2013.) 
 
Tukholmassa otettiin ruuhkamaksujärjestelmä käyttöön vuonna 2007 ja Göteborgissa 
vuonna 2013. Tukholmasta saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että ruuhka-
maksut ovat vähentäneet autoilua, muuttaneet ihmisten liikkumiskäyttäytymistä kulku-
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tapojen, reittien ja matkojen ketjuttamisen suhteen sekä vähentäneet matkojen koko-
naismäärää. (Metsäranta ym. 2013.)  

3.3.3 Liikennepolitiikka Ruotsissa 
 
Ruotsissa perustettiin vuonna 2010 Trafikverket Suomen liikenneviraston tapaan. Ban-
verket, Vägverket ja SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) lakkasivat uu-
den liikenneviraston myötä olemasta. (Trafikverket 2014a.) Ruotsi on toistaiseksi Suo-
men lisäksi ainoa maa, jossa on kaikki kulkumuodot kattava liikennevirasto.  
 
Ruotsissa hallitus on määritellyt liikennejärjestelmän tavoitteet ja taloudelliset puitteet 
vuosille 2014-2025. Vuonna 2012 tehtiin ehdotus strategisen suunnittelun ohjeistukses-
ta, joka lyhentää suunnitteluprosessia ja tekee siitä tehokkaamman. Neliporrasperiaate 
on tärkeä pohja liikennejärjestelmän hallinnassa ja kehittämisessä. Suunnittelujärjestel-
mästä on puuttunut vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen, mihin halutaan vastaisuudessa 
pyrkiä. Suunnittelu lähenee maankäytön suunnittelun kanssa ja mahdollisuudet yhteis-
työhön ja yhteisrahoitukseen sektoreiden välillä lisääntyvät. Vuodesta 2013 eteenpäin 
kaikki kansalliset liikennesuunnitelmat ja seudullisten suunnitelmien toimenpiteet arvi-
oidaan uusien periaatteiden avulla. Strategisen suunnittelun uudistuksia kokeiltiin Ruot-
sissa kuudessa hankkeessa vuonna 2011. (Poskiparta 2013.)  
 
Uusi alustava strateginen arvio ja neliporrasperiaatteen mukainen tarkastelu tulee tehdä 
aina ennen varsinaista fyysistä suunnittelua. Ratkaisut voivat sisältää keinoja, jotka ovat 
infrastruktuuri- ja liikennealan ulkopuolella. Alustavista strategisista keinotarkasteluista 
on eri virastoissa käytetty eri nimiä, ja nämä vanhat nimitykset tulisi unohtaa, jotta alan 
terminologiasta tulisi yhtenäisempi. (Trafikverket 2014b.) 
 
Pitkän aikavälin valtakunnallisen liikennesuunnitteluprosessin tuloksena on kymmenen 
vuoden kehittämisohjelma. Hankkeita priorisoidaan ja rahoitustarvetta tarkistetaan kui-
tenkin neljän vuoden välein. (Meriläinen ym. 2009.) Ruotsin valtakunnallisessa liiken-
nesuunnitelmassa (Nationell plan för transportsystemet) vuosille 2010-2021 on kaksi 
päätavoitetta: toiminnallisuustavoite eli liikenteellinen saavutettavuus sekä huomiota-
voite (turvallisuus, ympäristö sekä terveys). (Trafikverket 2011.) 
 
Ruotsin yleiset liikennepoliittiset tavoitteet koskevat sosiaalista ja taloudellisesti teho-
kasta ja kestävää liikennetarjontaa kansalaisille ja yrityksille koko maassa. Yleistavoit-
teiden alla on lisäksi tarkempia tavoitteita liikenteen toimivuudelle, liikenneturvallisuu-
delle ja ympäristönäkökulmille. (Trafikverket 2014b.)   

3.3.4 Norja 
 
Oslossa aloitettiin tietullien kerääminen vuonna 1990, mikä vähensi autoliikenteen kas-
vua. Samaan aikaan tosin parannettiin tieverkkoa, joten autoliikenteen määrä ei vähen-
tynyt. Tietulleja on kerätty myös mm. Bergenissä. Norjassa on toteutettu paljon tieosia 
tulleista saaduilla tuloilla ja rahoitusta on ohjattu myös siltojen ja tunneleiden rakenta-
miseen. Maksut toimivat siis paitsi liikenteen kysynnän hallinnan keinona, myös liiken-
teen tarjonnan ja väylänpidon rahoitusmuotona. (Metsäranta ym. 2013, Kauppi ja Lam-
pinen 2005.)  
 
Sodan jälkeen Oslossa käynnistettiin runsas asuntotuotanto ja metrojärjestelmän kehit-
täminen. Metro korvasi vanhaa raitiotieverkkoa ja bussiyhteyksiä lisättiin myös korvaa-
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jiksi 1950-luvulta lähtien. Raitioteitä alettiin kehittää uudelleen vuodesta 1977. Kau-
pungin maankäytöllä, rakentamisella ja liikenneinvestoinneilla oli keskitetty päätöksen-
teko 1980-luvulle asti. Oslo kasvoi siihen asti rajojensa sisällä ja seudullista kehitystä 
alkoi esiintyä vasta suunnittelun hajaantuessa 1980-luvulla. Ensimmäinen liikennejär-
jestelmäsuunnitelma laadittiin Oslossa vuosille 1980-90, ja seudullisen suunnittelun 
tarve tunnistettiin sen yhteydessä. Valtaosa liikenteen rahoituksesta meni vielä 1980-
luvulla tieverkon kehittämiseen, mutta politiikassa alkoi nousta myös joukkoliikenteen 
ja kevyen liikenteen painottaminen. (Metsäranta ym. 2013.) 
 
Valtion ja paikallisten viranomaisten väliset sopimukset eli Oslopaketit syntyivät lii-
kennejärjestelmän kehittämiseksi. Ensimmäisessä (1988) päätettiin ottaa käyttöön tietul-
lit ja kehittää pääteitä. Tulleista saadut tuotot suunnattiin lähinnä tieinvestointeihin, 
mutta 20 % ohjattiin joukkoliikenteelle. Rahoituksen pääkohteena oli kaupungin läpi 
kulkeva E18-tie, mutta paketilla rahoitettiin yhteensä 31 tiehanketta. (Metsäranta ym. 
2013.) 
 
Toisessa paketissa (2002) keskityttiin ensimmäistä pakettia enemmän joukkoliikentee-
seen, ja paketin toimenpiteisiin kuului mm. metron jatkeita ja parannuksia, kehämetro, 
joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä ja pysäkkien kunnostusta. Kolmas paketti on 
pitkäaikaisempi kuin edeltäjänsä (2008-2032) ja siinä päätettiin jatkaa tietullien kerää-
mistä vuoteen 2032 saakka. Tullituotoista vähintään 25 % on suunnattava joukkoliiken-
teen kehittämiseen. Kolmannen paketin tavoitteisiin kuuluvat myös turvallisuuden pa-
rantaminen, ympäristövaikutusten vähentäminen ja liikkumismahdollisuuksien tarjoa-
minen kaikille. Oslopaketit ovat osa kansallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, ja 
kaupunkiseutu ehdottaa valtiolle rahoituksen käyttötavoista. (Metsäranta ym. 2013.)     
 
Norjan valtakunnallinen liikennestrategia on esitetty valtakunnallisessa liikennejärjes-
telmäsuunnitelmassa 2000-luvulta lähtien. Liikennejärjestelmäsuunnitelma uusitaan 
neljän vuoden välein ja se kattaa 10 vuoden jakson. Suunnitelma kattaa kaikki kulku-
muodot, mutta aiemmin kulkumuotoja tarkasteltiin erikseen. Erityisesti uusimmat Oslo-
paketit 2 ja 3 ovat vaikuttaneet valtakunnalliseen suunnitelmaan Oslon osalta. (Metsä-
ranta ym. 2013.)     
 
Kansallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia (NTP) on laadittu neljä, joista uusin (NTP 
2014-2023) hyväksyttiin vuonna 2013. Uusimmissa suunnitelmissa on painotettu lii-
kennekäytävien kehittämistä, kestävää kehitystä, yhteiskuntataloudellista tehokkuutta ja 
ympäristöystävällistä maankäyttöä ja liikennejärjestelmää. Autoliikenteen vähentäminen 
ja joukkoliikenteen edistäminen ovat Oslon seudulla tärkeitä tavoitteita. (Metsäranta 
ym. 2013.) Norjan kansallinen liikennesuunnittelu on tavoitesuuntautunutta ja kaikki 
liikennemuodot kattavaa. Suunnitteluohjeisiin on kirjattu tiivis yhteistyö eri väyläviras-
tojen kesken ja niissä painotetaan suunnitteluprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 
Kansallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan kymmenen vuoden jaksoille, mut-
ta hankkeiden rahoitusta ja tärkeysjärjestystä tarkistetaan muutaman vuoden välein, ku-
ten Ruotsissakin. (Meriläinen ym. 2009.) 
 
Norjassa toteutetaan valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus neljän vuoden välein ja 
vuoden 2009 tutkimuksessa mukana oli myös matkaketjuanalyysi, jonka tavoitteena oli 
selvittää kuinka suuri osuus lyhyistä automatkoista olisi mahdollista korvata joukko- tai 
kevyellä liikenteellä. Norjan valtakunnallisessa liikennesuunnitelmassa korostetaan yh-
tenä päätavoitteena liikenteen esteettömyyttä. (Rundell 2013.)  
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3.3.5 Tanska 
 
Kööpenhaminan maankäytön ja liikenteen kehitys on perustunut sormimalliin (Finger-
plan) jo vuodesta 1947 asti. Kaupungin kasvu on ohjattu keskustasta (kämmen) poispäin 
johtaviin sormiin, joiden perusrunkona ovat junaradat. Sormien väliset alueet on pyritty 
jättämään viheralueiksi. Sormiin on rakennettu myös moottoritiet, ensimmäinen vuonna 
1956. Sormimalli syntyi toisen maailmansodan jälkeen, kun Kööpenhaminan seudun 
keskeiset virkamiehet ja poliitikot laativat suuntaviivat Kööpenhaminan kasvulle ja ke-
hitykselle. Kaupunkisuunnittelun keskeisten toimijoiden mukanaolo mallin syntyhetkis-
tä lähtien on vaikuttanut mallin pitkäikäisyyteen ja onnistumiseen sille asetettujen ta-
voitteiden toteuttamisessa. Sormimalli ei saanut virallista vahvistusta, mutta sen pääta-
voitteet hyväksyttiin osaksi kaupunkikehityslakia vuonna 1949. Mallin suuntaviivoja on 
noudatettu nykypäivään saakka ja sormimalli on ollut perustana myös myöhempien 
vuosikymmenten seutusuunnittelussa. Autoistumisen kasvu ja moottoriteiden rakenta-
minen on kuitenkin aiheuttanut rakenteen hajautumista etenkin 1960-luvulla. Sormimal-
li vuodelta 1947 on esitetty kuvassa 2 (Kuva 2). (Metsäranta ym. 2013.)    
 
Kööpenhaminassa ei ole laadittu varsinaisia kokonaisliikennesuunnitelmia kuten monil-
la muilla pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla. Tanskassa liikenneministeriö aloittaa vi-
siotasoisen suunnittelun, ja tielaitos osallistuu selvitysten ja ongelmatarkastelujen myötä 
työhön. Viimeisin kokonaisvaltainen visio Tanskassa on vuodelta 1982, eikä visiotyös-
kentelyllä ole laadintaperinteitä. (Tiehallinto 2006.) Liikennejärjestelmän kehitystä oh-
jaavat kuitenkin yleispiirteiset kehittämisperiaatteet ja seutukaavat. Kunnilla on lisäksi 
omia liikennesuunnitelmiaan. Vuonna 1973 laaditussa seutusuunnitelmassa (Region-
plan) esitettiin sormimallin lisäksi poikittaista kasvusuuntaa ja lisätilaa maankäytölle 
kauempana keskustasta ja sormista 1960-luvun kasvun myötä. Nykyinen voimassaoleva 
seutusuunnitelma Regionplan 2007 puolestaan nojaa vahvasti sormimalliin ja suunni-
telma on osa valtakunnallista suunnitelmaa. Uusi suunnitelma vahvistaa asemalähei-
syysperiaatetta, jonka mukaan asutuksen tulisi olla maksimissaan 600 metrin päässä 
juna-asemasta. Suunnitelmassa on myös mahdollisuus kehämäisen pikaraitiotien raken-
tamiseen. (Metsäranta ym. 2013.) 
 
Kööpenhaminan liikenteen merkkipaaluja ovat olleet esimerkiksi kävelyalueiden raken-
taminen vuodesta 1962 eteenpäin ja pyöräilyn edistäminen kansalaisten aloitteellisuu-
desta 1980-luvulta lähtien. Keskustatilaa haluttiin pois autoilta ja kevyen liikenteen 
käyttöön. Myös seudullisia pyöräyhteyksiä on suunniteltu. Kööpenhaminan raitiotielii-
kenne lopetettiin vuonna 1972 yleisen lakkautusaallon aikaan ja reitit korvattiin bussi-
liikenteellä. Alueelle tuli seudullinen joukkoliikenne 1974 ja vuonna 1989 laadittiin 
Kollektivtrafikplan, jossa määriteltiin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet ja painotet-
tiin sujuvia vaihtoyhteyksiä eri kulkumuotojen välillä. Kööpenhaminan metro avattiin 
vuonna 2002 ja laajennuksia on suunnitteilla. (Metsäranta ym. 2013.)   
 
Tanskan strategisessa liikennesuunnittelussa vallitsee liikennemuotokohtainen lähesty-
mistapa ja suunnittelujärjestelmä on projektisuuntautuneempi kuin muissa Pohjoismais-
sa. Eroa voivat selittää Tanskan suuret strategiset hankkeet, kuten sillat, sekä suppeampi 
tieverkko. Tanskan pitkän aikavälin kansallisissa suunnitelmissa korostuvat poliittiset 
painotukset. Kansallinen liikennesuunnitelma vuodelta 2008 korosti vihreää liikennepo-
litiikkaa. (Meriläinen ym. 2009.) 
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Kuva 2. Kööpenhaminan sormimalli 1947. (HSL 2013.) 
 

3.4 Yhteenveto kansainvälisestä tarkastelusta 
 
Liikenteen hoito on integroitu 2000-luvulla useissa maissa erillisistä sektoreista yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Eri liikennemuotoja on yhdistetty hallinnollisesti erityisesti Pohjois-
maissa ja yhteistyö on kehittynyt myös muualla. Laajaa kokonaisvaltaista liikennesekto-
rin uudistusta ei ole kuitenkaan vielä toteutettu. Yleisiä trendejä liikennesektorilla ovat 
kansainvälisten tutkimusten mukaan: 
 

• Eurooppalaisuuden ja globaalisuuden korostaminen liikenteessä 
• Liikenteen kilpailukyky ja taloudellisen kasvun edistys 
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• Painotus siirtynyt infrarakentamisesta organisaatiomuutoksiin 
• Asiakastarpeet korostuneet 
• Neliporrasperiaatteen mukainen ajattelutapa omaksuttu useissa maissa liikenteen 

kehittämisen pohjalle 
• Liikenteen hinnoittelu käytön perusteella (käytössä mm. Isossa-Britanniassa, 

suunnitteilla muuallakin)  
 
Ruotsin liikennejärjestelmäsuunnittelulla on ollut erityisen paljon vaikutusta Suomen 
menettelytapojen kehittymiseen. Pohjoismaiden liikennejärjestelmäsuunnittelu on kehit-
tynyt projektipainotteisesta suunnittelusta strategiapainotteiseen suunnitteluun erityisesti 
Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa projektipainotteisuus on kuitenkin yhä vallitsevampi 
näkökulma. Kestävän kehityksen näkökulmat ovat yleistyneet liikennesuunnittelun läh-
tökohtina kaikissa Pohjoismaissa. Myös liikennekäytäväkohtaiset liikennejärjestelmä-
suunnitelmat ja kaikkien liikennemuotojen yhteistyö on lisääntynyt 2000-luvulla. Pitkän 
aikavälin suunnittelu on ollut Pohjoismaissa aina tärkeää.  
 
Ruotsissa tehtiin ensimmäisiä kaupunkisuunnitteluohjeita 1960-80-luvuilla. Ensimmäi-
set ohjeet painottuivat liikenneturvallisuuden parantamiseen, seuraavat ympäristöön ja 
joukkoliikenteeseen ja myöhemmät kaupunkirakenteen vyöhykejakoon ja liikennemuo-
tojen erotteluun. Uusin TRAST-ohje keskittyy liikenteen kysyntään vaikuttamiseen ja 
liikenteen ja maankäytön vuorovaikutukseen. Ruotsissa on myös kehitetty liikennetur-
vallisuuden nollavisio, jonka mukaan kukaan ei saa kuolla tai loukkaantua vakavasti 
liikenteessä.  
 
Ruotsissa perustettiin Suomen Liikenneviraston tapaan Trafikverket vuonna 2010. 
Ruotsin strategista suunnittelua on kehitetty 2010-luvulla tehokkaammaksi ja suunnitte-
luprosessissa pyritään etsimään enemmän vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yhteistyötä maan-
käytön ja liikenteen välillä pyritään myös tiivistämään. Neliporrasperiaatetarkastelu 
(4.8) vaaditaan laadittavaksi aina ennen fyysistä suunnittelua. Ruotsin valtakunnallisen 
liikennesuunnitelman päätavoitteita ovat liikenteellinen saavutettavuus, turvallisuus, 
ympäristö ja terveys. 
    
Norjassa tietullit ovat olleet iso osa liikenteen rahoitusjärjestelmää ja ne ovat myös ky-
synnän hallinnan keino autoliikenteen vähenemisen myötä. Oslossa on liikennejärjes-
telmän kehittämiseksi laadittu Oslopaketteja valtion ja paikallisten viranomaisten sopi-
muksina. Norjassa laaditaan valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma neljän 
vuoden välein ja suunnitelman painopisteinä ovat olleet autoliikenteen vähentäminen, 
liikennekäytävät, kestävä kehitys, ympäristöystävällisyys ja yhteiskuntataloudellinen 
tehokkuus. Myös tiivis yhteistyö väylävirastojen kesken on Norjassa olennaista.  
 
Tanskassa Kööpenhaminan sormimalli on ollut vahva ranka yhdyskuntasuunnittelulle jo 
1940-luvulta asti. Kööpenhaminassa ei laadita kaupunkiseudun kokonaisliikennesuunni-
telmia, mutta yleispiirteiset kehittämistavoitteet ja seutukaavat ohjaavat seudun liiken-
nejärjestelmän kehitystä. Pitkän aikavälin strategioissa korostuvat poliittiset painotukset 
ja viime aikoina vihreä liikennepolitiikka.  
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4 Suomen liikennejärjestelmäsuunnittelun suunnitte-
lunäkökulmat ja niiden kehitys 

 
Tässä luvussa kuvataan suomalaisen liikennejärjestelmäsuunnittelun suunnittelunäkö-
kulmien kehitystä 1960-luvulta 2010-luvulle. Kehityskuvauksen jälkeen tutkimuskoh-
teena olevia näkökulmia käsitellään tarkemmin vanhimmasta uusimpaan.  
 

4.1 Suunnittelunäkökulmien kehitys  
 
Liikennesuunnittelua on harjoitettu Suomessa 1960-luvulta alkaen. 1960-luvun kasvu ja 
henkilöautoistuminen näkyi myös Suomen liikennesuunnittelussa, jossa keskityttiin 
lähinnä tieverkko- ja väyläsuunnitteluun autoilun edistämiseksi. (Luttinen ym. 2013.) 
Helsingin seudun ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuodelta 1968 perustui 
laajaan moottoritieverkkoon, joka kuitenkin jäi toteutumatta (Ojala 1997). Liikenteelli-
sen palvelutason käsite otettiin käyttöön henkilöautokeskeisessä suunnittelussa. Tehok-
kuus ja taloudellisuus korostuivat 1960-luvun liikennepoliittisissa tavoitteissa (Lyly ja 
Rytilä 1977). Myös liikenne-ennusteiden ja -mallien käyttö kehittyi. 
 
Liikenneturvallisuus nousi merkittäväksi suunnittelunäkökulmaksi 1970-luvulla lisään-
tyneiden onnettomuusmäärien myötä. Myös ympäristönsuojeluun alettiin kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota. Liikenteen ohjausta harjoitettiin liikenteen parantamiskei-
nona. (Luttinen ym. 2013.) 1970-luvun taloudellisten epävakauksien myötä keskeiseksi 
näkökulmaksi tuli myös väylien taloudellisuus ja massatasapaino (Merivirta 1987). 
 
1980-luvulla kestävän kehityksen näkökulma alkoi vaikuttaa myös liikenteeseen ja ym-
päristövaikutukset nousivat entistä merkittävämmäksi tekijäksi suunnittelussa. Kestävää 
kehitystä tukemaan syntyi laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) 
vuonna 1994 (Luttinen ym. 2013). Suomessa liikennesuunnittelu alkoi 1980-90-luvuilla 
kohdistua myös liikennejärjestelmään ja liikenteen hoitoon kokonaisuutena. Kaikkia 
liikennemuotoja ja suunnittelukeinoja pyrittiin tarkastelemaan samanaikaisesti. Suunnit-
teluyhteistyö eri alojen kesken lisääntyi (liikenne, maankäyttö, ympäristö ja talous). 
Myös suunnitteluprosessin avoimuus lisääntyi ja kansalaisten mielipiteet pääsivät pa-
remmin esille. Ensimmäiset suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat 
laadittiin 1990-luvulla. 1990-luvulla vallitsivat myös lama ja huoli resurssien riittävyy-
destä. (Luttinen ym. 2013.) 
 
2000-luvulla ilmastonmuutos on ollut merkittävin liikennesuunnitteluun vaikuttava teki-
jä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on globaali tavoite, ja liikenteen 
ja maankäytön suunnittelulla pyritään estämään yhdyskuntarakenteen hajautumista ja 
tukemaan kävelyä, pyöräilyä sekä joukkoliikennettä. Tehokkaasti käytetyt resurssit, 
liikennejärjestelmän kokonaishallinta, teknologian kehitys, eri toimijoiden tiivis yhteis-
työ sekä asiakaslähtöisyys ovat olleet uuden vuosituhannen aikana avainsanoja liikenne-
suunnittelussa. (Luttinen ym. 2013.) Käyttäjälähtöisyys, neliporrasperiaate ja palveluta-
soajattelu ovat 2000-luvun suunnittelunäkökulmia, jotka painottavat liikennejärjestel-
män palvelu-ulottuvuutta, asiakaslähtöisyyttä ja hankkeiden taloudellisuutta niukkene-
vien resurssien vallitessa. Vahvana teemana on ollut olemassa olevan rakenteen hyö-
dyntäminen ja yhdyskuntarakenteen tiivistäminen.  
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Liikennesuunnittelua on tehty monen näkökulman mukaan suunnittelun alkutaipaleelta 
lähtien ja periaatteita on usein käytetty rinnakkain.. Suunnittelunäkökulmien aikajana on 
esitetty kuvassa 3 (Kuva 3). Suomen liikennejärjestelmäsuunnittelun kehitys on seurail-
lut suurten linjojen osalta Ison-Britannian kehitystä (3.2.1). Suomessa on myös pyritty 
siirtymään Ruotsin ja Norjan tapaan kohti strategiapainotteista suunnittelua projektikoh-
taisen suunnittelun sijaan.  
 

 
Kuva 3. Liikennejärjestelmäsuunnittelun suunnittelunäkökulmia 1960-luvulta 2010-
luvulle. (Rundell 2013.) 
 
 

4.2 Liikenteellinen palvelutaso  
 
1960-luvulla vallinnut henkilöautokeskeisyys näkyi suunnittelussa palvelutason painot-
tamisella. Palvelutasolla tarkoitetaan liikennevirran ominaisuuksien laadullista mittaa, 
eli liikkumis- tai ajo-olosuhteiden laatua tienkäyttäjän kannalta (Prokkola ym. 2005). 
Palvelutasoa kuvaavia mittareita ovat esimerkiksi matkanopeus, matka-aika, liikenne-
virran tasaisuus, ajomukavuus ja – turvallisuus sekä väylän käyttösuhde (liikennemää-
rän suhde väylän välityskykyyn) (Syyrakki 1975). Moottoriteillä palvelutason indikaat-
torina käytetään tavallisesti liikennetiheyttä (ajon./km), kun taas kaksikaistaisilla teillä 
käytetään mittarina jonossa-ajon osuutta matka-ajasta. (Pursula 1987.)  
 
Palvelutason käsitettä on kehitetty HCM-käsikirjoissa (Highway Capacity Manual) 
vuodesta 1965, jonka jälkeen se on levinnyt yleiseksi käsitteeksi liikennesuunnittelussa. 
HCM:ssä palvelutasoa arvioidaan kuudessa luokassa, A-F. A-luokan liikennemäärä on 
pienin ja se on palvelutasoasteikon paras. F-luokka puolestaan tarkoittaa ruuhkautuneita 
olosuhteita. (Pursula 1987.) Huono palvelutaso ja ruuhkautunut väylä aiheuttaa mm. 
liikenneonnettomuuksia, ajanhukkaa ja kustannusten ja päästöjen lisääntymistä. Palve-
lutaso määräytyy tietyypin perusteella, ja sama liikennemäärä voi tarkoittaa eri palvelu-
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tasoa erityyppisillä teillä. (Tielaitos 1991.) HCM-käsikirjoissa on kehitetty laskentamal-
leja myös liikenteen välityskyvylle (capacity) vuodesta 1950 lähtien (TRB 2000). 
 
Koettuun palvelutasoon vaikuttavia asioita ovat mm.: 
 

• Perusolosuhteet (hyvä säätila, hyväkuntoinen tiepäällyste, käyttäjät tietävät mi-
ten toimivat, liikenteessä ei ole häiriöitä tai esteitä) 

• Väyläolosuhteet (kaistamäärä ja –leveys, mitoitusnopeus, tasausviiva) 
• Liikenneolosuhteet (ajoneuvotyypit ja niiden jakauma, ajoneuvojen jakautumi-

nen vastakkaisiin suuntiin ja eri kaistoille) 
• Ohjausolosuhteet (liikennevalot, väistämisvelvollisuudet, stop-merkit) 
• Teknologia (älyliikenne, ajantasainen liikenteen ohjaus, navigaattorit ym.) 

(TRB 2000) 
 
Liikenne ja väylät 1975 – käsikirja jakaa liikennemuotojen palvelutason käsitteen nel-
jään tekijään: 
 

• Saatavuus 
• Taloudellisuus, käyttämisen hinta 
• Matkanopeus 
• Turvallisuus ja muu luotettavuus (esim. täsmällisyys)  

 
Saatavuus on paras tieliikenteellä, sillä tieverkon kattavuus voittaa kaikki muut väylä-
muodot. (Sauna-aho ja Smeds 1975.) 
 
Palvelutasoa voidaan tarkastella myös yhteiskunnan tai tienpitäjän näkökulmasta. Yh-
teiskunnallisessa tarkastelussa katsotaan kuinka hyvin liikenneolosuhteet vastaavat lii-
kennepolitiikan tavoitteita. Sujuvuuden käsite sisältää monenlaiset palvelutasotekijät: 
nopeus ja matkan kesto, ruuhkautumisen aste ja liikenteen ohjausratkaisut. Väylien pe-
ruspalvelutasoon vaikutetaan erityisesti teiden hoidolla ja ylläpidolla. (Prokkola ym. 
2005.) 
 
Palvelutaso- ja välityskykytarkasteluja tehdään, kun kuvataan nykyisen tieverkon tilaa 
ja toimivuutta ja kun tehdään ennusteita tulevaisuuden tarpeista. Tarkasteluja käytetään 
myös liikenneteknisen mitoituksen pohjana uusissa väylissä tai parannuskohteissa. Mi-
toituksessa mm. eliminoidaan pullonkaulakohtia, asetetaan kaistamääriä ja määrätään 
liittymien tyyppejä. (Prokkola ym. 2005.) Suunnittelulla pyritään takaamaan yhtenäisille 
tiejaksoille tasalaatuiset liikenneolosuhteet (Tielaitos 1991).  
 
Vaikka palvelutaso mielletään yleensä autoliikenteen laatumittariksi, myös joukkolii-
kenteen palvelutasoa on kehitetty Transit Capacity and Quality of Service Manual – 
käsikirjoissa (TCQSM). Käsikirjan avulla voidaan arvioida eri joukkoliikennemuotojen, 
-järjestelmien ja – terminaalien kapasiteettia ja palvelutasoa sekä käyttäjän että palve-
luntarjoajan näkökulmasta. Pääpaino on käyttäjien kokemassa palvelutasossa, johon 
vaikuttavat esim. kulkuneuvojen vuoroväli, luotettavuus ja matkustusmukavuus. En-
simmäinen TCQSM ilmestyi vuonna 1999, jonka jälkeen sitä on päivitetty kahteen ker-
taan. (TCRP 2013.)  
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4.2.1 Liikennemallit 
 
Liikenne-ennusteissa on perinteisesti käytetty neliportaista ennusteprosessia, joka kehi-
tettiin 1950-luvulla Yhdysvalloissa (Banister 2002). Neliporrasmalli tunnetaan myös 
nimellä Urban Transportation Planning System, UTPS-malli. Neliporrasmalli yleistyi 
Suomessa liikenteen ennustamiseen 1960-luvulla, ja se on edelleen yleinen tapa mallin-
taa liikennettä (Rundell 2013). Neliportainen liikennemalli on kehitetty liikenteen ja 
liikkumis- ja kuljetustarpeiden tutkimiseen ja sen perusteella voidaan tarkastella eri teki-
jöiden vaikutuksia ja syy-seuraussuhteita (Kartimo 2014). Mallintaminen jaetaan nel-
jään eri vaiheeseen: matkatuotokset (matka päätetään tehdä), matkojen suuntautuminen 
(päätetään matkan määränpää), kulkutavat (valitaan kulkutapa) ja verkkojen kuormitus 
(valitaan reitti). Liikennejärjestelmä vaikuttaa etenkin kolmeen viimeiseen portaaseen ja 
jossain määrin myös matkatuotoksiin. Vaiheiden välillä on takaisinkytkentä, joka ei 
kuitenkaan yleensä ulotu matkatuotokseen, vaan kokonaiskysynnän oletetaan olevan 
tarkasteluhetkellä vakio. Ruuhkautuneet olosuhteet vaikuttavat esimerkiksi reitinvalin-
taan, mutta oletuksena on, että matkapäätös on jo tehty. Tämä on yksi puute liikenne-
mallintamisessa. (Karasmaa 2005.)  
 
Vaikka neliporrasmallissa vaiheet näyttävät kulkevan kronologisesti matkapäätöksestä 
reitinvalintaan, päätöksenteko sisältää todellisuudessa eri vaiheita samanaikaisesti (mat-
kapäätös voi perustua esimerkiksi autonkäyttömahdollisuuteen). Neliporrasmallin eri 
vaiheet estimoidaan nykyisen liikennekäyttäytymisen mukaan liikkumistottumus- ja 
määräpaikkatutkimusten perusteella. (Karasmaa 2005.) Mallissa myös kaikki matkat 
käsitellään erikseen, eikä matkojen ketjuttaminen ole mahdollista. Tällöin mallintami-
sessa voi kadota matkaketjun osien informaatiota. (Rundell 2013.) 
 

4.3 Liikenneturvallisuus  

4.3.1 Liikenneturvallisuudesta 
 
Tilastokeskus määrittelee tieliikenneonnettomuuden ”henkilö- tai omaisuusvahinkoon 
johtaneeksi tapahtumaksi, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle 
tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin 
yksi liikkuva kulkuneuvo.” Kulkuneuvoiksi lasketaan tieliikennelain ajoneuvojen lisäksi 
myös raitiovaunu sekä juna tasoristeysonnettomuuksissa. Myös polkupyörällä kaatumi-
nen lasketaan liikenneonnettomuudeksi, sillä se on ajoneuvo tieliikennelain mukaan. 
Onnettomuudessa loukkaantumiseksi lasketaan hoitoa vaativat vammat, ja onnettomuu-
dessa kuolleiksi määritellään henkilöt, jotka kuolevat 30 vuorokauden sisällä onnetto-
muudesta. (Tilastokeskus 2014.) 
 
Tilastokeskus kerää onnettomuustiedot tilastoon, joka sisältää poliisin tietoon tulleet 
onnettomuudet. Onnettomuustilastoja on laadittu vuodesta 1931 ja Tilastokeskuksessa 
vuodesta 1966. Myös vakuutusyhtiöille ilmoitetaan onnettomuuksista, ja niistä kerätään 
tilastotietoa. (Tilastokeskus 2014.) Kaikki onnettomuudet eivät kuitenkaan näy tilastois-
sa, sillä merkittävä osa onnettomuuksista jää ilmoittamatta (Roine 1987). Liikenneon-
nettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja 
tulokset kootaan vuosiraportteihin (Tilastokeskus 2014). Onnettomuuskustannukset ovat 
länsimaissa n. 2,5 % bruttokansantuotteesta (Roine ja Beilinson 2005).  
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Liikenne ja väylät -käsikirjan vuoden 1987 versiossa on erillinen luku liikenneturvalli-
suudelle, toisin kuin ensimmäisessä painoksessa vuodelta 1975. Vuoden 2005 versiossa 
on alaluku tieliikenteen turvallisuudelle. Liikenneturvallisuus mainitaan tärkeänä lii-
kennesuunnittelun perustana myös ensimmäisessä käsikirjassa 1975, mutta vasta 1970-
luvun loppupuolella se on noussut merkittäväksi painopisteeksi. 
 

4.3.2 Liikenneturvallisuuden kehitys Suomessa 
 
Liikenneturvallisuus oli ensimmäistä kertaa tarkastelun kohteena Suomessa komitean-
mietinnössä vuonna 1951 ja uudelleen 1960-luvulla, mutta turvallisuusselvityksistä huo-
limatta onnettomuusmäärät kasvoivat huippuvuoteen 1972 saakka (Roine ja Beilinson 
2005).  
 
Liikenneturvallisuus oli Suomessa huonoimmillaan 1970-luvun alussa; vuonna 1972 
liikenteessä kuoli 1156 ihmistä ja loukkaantuneita oli 15 985. Suurin osa onnettomuuk-
sista tapahtui yleisillä teillä. Turvallisuus oli myös huonompi kuin Ruotsissa (Sauna-aho 
ja Smeds 1975). Onnettomuuksien runsaslukuisuus nosti liikenneturvallisuuden avain-
asemaan liikennesuunnittelussa, ja turvallisuutta alettiin parantaa tehokkaasti vuosi-
kymmenen aikana. 1970-luvun lopulla kuolleiden määrä oli enää alle 600, vaikka lii-
kenteen määrä oli ollut jatkuvassa kasvussa. Parantamiskeinoina käytettiin nopeusrajoi-
tusjärjestelmän uudistamista, tieolojen parantamista, kevyen liikenteen eriyttämistä 
omille väylilleen sekä autoilijoiden turvavyöpakkoa. Lisäksi ajoneuvotekniikka kehittyi 
ja turvallisuusasioissa saatiin aikaan asennemuutosta. (Roine 1987, Juvonen ja Vänni 
2014.)  
 
1980-luvulla liikenneturvallisuuden kehitys pysähtyi ja onnettomuusmäärät pysyivät 
lähes vakioina. Vuosikymmenen lopussa onnettomuusmäärät kääntyivät jopa lievään 
kasvuun (Roine ja Beilinson 2005). Suomessa liikenneturvallisuus oli kuitenkin keski-
määrin parempi kuin muissa Pohjoismaissa. Taajamien ulkopuolella liikenneturvalli-
suus parani enemmän kuin taajama-alueilla. Vanhoilla keskusta-alueilla suunnittelu ei 
ole perustunut turvallisuuden varmistamiseen, ja niillä on tapahtunut enemmän erityi-
sesti jalankulkijaonnettomuuksia kuin uusien periaatteiden mukaan suunnitelluilla alu-
eilla. Erilaisten toimintojen ja liikennemuotojen sekoittuminen pääkaduilla aiheuttaa 
paljon konflikteja. (Roine 1987, Pihlaja ja Hoikkanen 1987.) 
 
Ruotsin mallin mukainen liikennekuolemien nollavisio (3.3.1) on omaksuttu myös 
Suomen pitkän aikavälin turvallisuustavoitteeksi vuonna 2001 (Valtonen 2014). Liiken-
teessä kuolleiden määrässä on Suomessa viime vuosina päästy alle 300 kuollee-
seen/vuosi, mutta merkittävää vähentymistä ei ole tapahtunut ja turvallisuuden kehitys 
ei ole ollut yhtä nopeaa kuin muissa maissa. Vuonna 2013 liikenteessä kuoli 258 ihmis-
tä ja loukkaantui 6670. Kuolleiden määrä nousi edellisvuoteen nähden muutamalla, 
mutta loukkaantuneita oli selvästi vähemmän. (Liikenneturva 2014.)  
 
Kansainvälisellä tasolla Ruotsi, Iso-Britannia ja Hollanti ovat liikenneturvallisuuden 
osalta parhaimmistoa. Suomen kehitys on jäänyt näistä maista jälkeen, ja Liikenneviras-
to teki 2013 vertailun mallimaiden ja Suomen välillä liikenneturvallisuuden kehittämis-
työn edistämiseksi. Suomen henkilöautoliikennesuorite on muihin nähden suuri ja jouk-
koliikenteenkäytön edistämisessä ei ole onnistuttu yhtä hyvin kuin muissa vertailumais-
sa. Parannustoimenpiteiksi saatiin mm. joukkoliikenteenkäytön lisääminen, sillä se on 
kulkumuotona huomattavasti yksityisautoilua turvallisempaa, Ruotsin mallin mukaan 
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vilkkaimpien kaksikaistaisten maanteiden erottelu vähintään kaiteella ja kansainvälisten 
vertailujen hyödyntäminen kehitystyössä myös vastaisuudessa. (Luoma ym. 2013.) 

4.3.3 Liikenneturvallisuuden parantaminen 
 
On olemassa monta teoriaa onnettomuuksien ymmärtämiseksi, ja vallitseva käsitys on 
muuttunut hieman ajan myötä. Aluksi kuljettajaa pidettiin yksinomaan pääsyyllisenä. 
Tämän jälkeen painotettiin liikenneympäristön vaikutusta ja ajoneuvotekniikkaa. Lopul-
ta todettiin, että turvallisuus riippuu vahvasti myös liikennejärjestelmästä ja liikkumista 
säätelevistä tekijöistä, kuten toimintojen sijoittelusta, liikennemuotojen käytöstä, no-
peuksista ja liikennekäyttäytymisestä. Ruotsalaistutkimusten perusteella onnettomuuk-
sista korkeintaan neljäsosassa keskeisin syy on kuljettajan oma riskihakuinen toiminta. 
Liikenneturvallisuutta on parannettu sekä pitkällä tähtäimellä järjestelmän ominaisuuk-
siin vaikuttamalla (liikkumisen määrä ja laatu, kulkumuodot) että lyhyellä tähtäimellä 
tiettyihin ongelmiksi havaittuihin kohtiin vaikuttaen. Avainasemassa on selvittää, mitkä 
riskitekijät yleensä vaikuttavat onnettomuuksien todennäköisyyksiin ja mihin tekijöihin 
vaikuttamalla onnettomuuksien vähentäminen on tehokkainta. (Roine ja Beilinson 
2005.)  
 
Turvallisuus voidaan luokitella aktiiviseksi tai passiiviseksi; aktiivisella turvallisuudella 
pyritään ehkäisemään onnettomuuden synty (esim. ympäristön muuttaminen) ja passii-
visella ehkäisemään loukkaantumista ja kuolemaa (esim. ajoneuvojen kehittyminen tur-
vallisemmiksi). Lisäksi infrastruktuurin ja kulkuvälineiden välinen vuorovaikutus kehit-
tyy teknologian myötä, mikä lisää liikenteen välityskykyä ja liikenneturvallisuutta. (Ju-
hala ym. 2005.)  
 
Turvallisuuteen vaikutetaan ympäristöä muuttamalla, eli suunnittelulla, jolla määrätään 
alueiden turvallisuus pitkälle tulevaisuuteen. Huonoa liikenneratkaisua on vaikea muut-
taa turvalliseksi myöhemmin. Turvallisuuteen vaikutetaan merkittävästi myös tienpidol-
la. Kunnossapito, liukkaudentorjunta, päällysteiden kunnossapito, näkemäolosuhteista 
huolehtiminen, liikennemerkit ja opasteet sekä valaistus ovat toimenpiteinä pieniä, mut-
ta niillä on suuri vaikutus turvallisuuteen. Monin paikoin toteutetaan vuosittain erillisiä 
liikenneturvallisuushankkeita. Useissa kunnissa on myös koko kuntaa tai erityisesti sen 
pääväyliä koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma. (Roine 1987, Pihlaja ja Hoikkanen 
1987.) 
 
Onnettomuuksien syiden tutkinta on olennaista, jotta parannustoimenpiteet voidaan 
kohdistaa oikein. Parannustoimenpiteiden vaikutuksia tulisi myös arvioida, jotta saatai-
siin käsitystä toimien tehokkuudesta. Edullinen toimenpide, kuten nopeusrajoituksen 
alentaminen tai töyssyjen rakentaminen, voi olla tehokas tapa vähentää onnettomuuksia. 
(Pihlaja ja Hoikkanen 1987.) Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa myös esimerkiksi 
joukkoliikenteen kehittämistä voidaan pitää liikenneturvallisuustoimenpiteenä, sillä 
joukkoliikenne on henkilöautoa turvallisempi kulkumuoto. On myös mahdollista lähteä 
etsimään radikaalimpia ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen: hollantilainen liiken-
neinsinööri Monderman on ehdottanut opasteiden poistoa vilkkaista risteyksistä, jolloin 
autoilijoiden olisi pakko lähestyä liittymää alhaisella nopeudella ja olla vuorovaikutuk-
sessa muun liikenteen kanssa. (Levinson ja Krizek 2008.) 
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4.4 Kestävä kehitys – ympäristövaikutukset  
 
YK:n alainen Brundtlandin komissio otti vuonna 1987 käyttöön kestävän kehityksen 
käsitteen. Kestävän kehityksen ensimmäinen määritelmä oli ”kehitys, joka tyydyttää 
nykypäivän tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia 
tarpeitaan”. Määritelmää on tämän jälkeen tarkenneltu, mutta perusajatus on säilynyt 
samana. (Lätti 2007.)  
 
Kestävän kehityksen käsite omaksuttiin Suomen yhdyskunta- ja liikennesuunnitteluun 
1980-luvun lopulla ja suunnittelun lainsäädäntöä muutettiin tuoden mukaan uusia ympä-
ristövelvoitteita (Merivirta 1987). Vuonna 1990 valtioneuvosto teki selonteon kestävään 
kehitykseen tähtäävistä toimista, ja selonteossa ympäristönsuojelu velvoitettiin otta-
maan huomioon ennakkoehtona kaikessa toiminnassa. Kestävä kehitys otettiin vuonna 
1992 liikennejärjestelmien suunnittelun perustaksi. Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaa-
lisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys on kirjattu myös maankäyttö- ja rakennuslakiin 
(MRL 1999). Ympäristöä ovat turvanneet myös muun muassa luonnonsuojelulaki, mui-
naismuistolaki, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia koskeva laki ja vesilaki 
(Merivirta 1987).   
 
Valtioneuvosto laati vuonna 2006 kansallisen kestävän kehityksen strategian, jossa lii-
kennesuunnittelun tärkeimpänä lähtökohtana oli liikenteen minimointi. Myös Euroopan 
unioni ottaa kantaa liikenteen ympäristönäkökulmiin Valkoisessa kirjassa (2011), jossa 
liikennejärjestelmän vaatimuksina on sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestä-
vyys. (Lätti 2007.) Tavoitteena on myös vähentää tuontiöljyriippuvuutta ja hiilidioksi-
dipäästöjä 60 % vuoteen 2050 mennessä (EU 2011).  
 
Kestävä kehitys on otettava huomioon liikennejärjestelmien suunnittelussa ja liikenteen 
hoidossa. Liikennesuunnittelussa kestävä kehitys on ympäristöystävällisiin ja taloudelli-
siin ratkaisuihin pyrkimistä ja liikenteen terveys- ja ympäristövaikutusten vähentämistä. 
Yhdyskuntarakenteessa kestävä kehitys vaatii liikkumis- ja kuljetustarpeita vähentäviä 
ratkaisuja. (Luttinen ym. 2013.) 
 
Kioton sopimus on YK:n ilmaston muutosta koskevan puitesopimuksen pöytäkirja, joka 
astui voimaan vuonna 1997. Sen tavoitteena on kasvihuonekaasujen pitoisuuksien va-
kauttaminen ilmakehässä ja se velvoittaa kaikkia osallistujamaita laatimaan kansalliset 
ohjelmat päästöjen vähentämiseksi ja raportoimaan kehityksestään. Teollisuusmaiden 
osalta tavoitteena on saada päästömäärät takaisin vuoden 1990 tasolle. (Jääskeläinen ja 
Ojala 2005.) 
 
Liikenne ja väylät 1987 –käsikirjassa omistetaan edeltäjästään poiketen yksi luku liiken-
teen ympäristönäkökulmille, mikä osoittaa sen, että ympäristöasiat nousivat huomionar-
voisiksi 1980-luvun aikana. Samoin vuoden 2005 Liikenne ja väylät –käsikirjassa on 
luku liikenteen ympäristövaikutuksille ja niiden vähentämiselle. Uusimmassa versiossa 
myös korostetaan aiemmista poiketen luonnon monimuotoisuutta, biodiversiteettiä.  
 
Ympäristönsuunnittelu on läsnä jokaisessa suunnittelun vaiheessa. Esisuunnittelussa 
asetetaan hankkeen suuret linjat ja sen yhteydessä tehdään ympäristöselvityksiä. Tarvit-
tavat selvitykset on nimettävä hankkeen alkuvaiheessa. Tarkemmissa suunnitteluvai-
heissa, kuten tie- ja rakennussuunnitelmavaiheissa, tie sovitetaan ympäristöön ja ympä-
ristövaikutuksia analysoidaan konkreettisesti ja tarkennettuja ympäristösuunnitelmia 
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laatien. Ympäristönäkökulmien puutteellinen selvittäminen voi estää suunnitelman hy-
väksymisen. (Merivirta 1987.)  
 
Luonnontilaisessa ympäristössä painotetaan luonnonoloja, maa- ja metsätaloutta ja mai-
semakuvaa kun taas kaupunkiympäristössä huomio keskittyy ihmisten elinympäristön 
laatuun ja kaupunkikuvaan. Ympäristön usein ajatellaan tarkoittavan luonnonympäris-
töä. Rakentamattomiin ympäristöihin suunniteltujen väylien perusteet ovat liikenteelli-
siä ja taloudellisia, mutta ympäristövaikutukset on aina otettava huomioon, ja uusi väylä 
aiheuttaa aina estevaikutuksen mm. eläimille. (Merivirta 1987.) 
 
Ympäristöselvityksiin kuuluvat maankäyttötietojen selvitys (maankäytön nykytila ja 
tulevaisuus, suojelu- ja virkistysalueet, maa- ja metsätalous, maankäytön rajoitukset ja 
säilytettävät kokonaisuudet), ekologiset selvitykset (maaperä, vesistöt, pohjavesi, ilmas-
to, kasvillisuus ja eläimistö, ympäristövaikutuksille alttiit alueet), maisemakuvaselvitys 
ja ympäristövaikutusselvitykset (melu, päästöt, estevaikutukset). Osa ympäristövaiku-
tuksista voidaan arvioida numeroina, kuten melun ja päästöjen määrä, mutta suurin osa 
vaikutuksista on vaikea mitata missään yksikössä. Eläinsuojelussa on kyse myös liiken-
neturvallisuudesta lajien turvaamisen lisäksi. (Merivirta 1987.) 
 
Nykyisin yksi keskeisimmistä hankintatoiminnan näkökulmista on elinkaaritalous, jossa 
hanketta katsotaan pitkällä aikajänteellä. Toteuttamisvaihtoehtoa ei valita enää pelkkien 
rakennuskustannusten perusteella, vaan tarkastelussa otetaan huomioon myös väylän 
odotettavissa oleva hoito ja ylläpito elinkaarensa aikana. (Kauppi ja Lampinen 2005.) 
Elinkaarimallilla pyritään säästämään resursseja ja ympäristöä ja ottamaan infrahank-
keiden vaikutukset huomioon pidemmällä tähtäimellä. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 1990-luvulta alkaen liikenteelle ilmastopo-
liittisia ohjelmia, joita tuorein on vuosille 2009-2020. Ohjelmalla pyritään aikaansaa-
maan päästövähennyksiä liikenne- ja viestintäpolitiikkaa kehittämällä. Henkilöautokan-
taa pyritään uudistamaan ja liikenteen energiatehokkuutta parantamaan. Liikennealalla 
pyritään myös sopeutumaan ilmastonmuutokseen niin että liikenteen ja viestinnän pal-
velutasot eivät heikkene nykyisestä. (LVM 2009.) 
 

4.5 Yhteiskuntatalous ja laaja-alainen vaikutusten arviointi  
 
Liikennejärjestelmä on käyttäjilleen resurssi, mutta järjestelmän käytöstä aiheutuu kui-
tenkin vaikutuksia myös ympäristölle. Vaikutuksia syntyy sekä käyttäjille (liikennetur-
vallisuus, matka-ajat ym.) että ulkopuolisille (melu, ilmanlaatu, kiinteistöjen hinnat 
ym.). Sekä käyttäjiin että ulkopuolisiin kohdistuvat vaikutukset voivat antaa syyn järjes-
telmän muuttamiseen ja suunnittelun aloittamiseen. (Haefner 1986.) 
 
Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) astui voimaan vuonna 1994. Laki edel-
lyttää ympäristövaikutusten arviointia ennen toteuttamispäätöstä sellaisissa hankkeissa, 
joista saattaa aiheutua merkittäviä haittoja ympäristölle. Näihin kuuluvat mm. kaikki 
uudet väylähankkeet. Tavoitteena on selvittää mahdolliset vaikutukset ennen päätöksen-
tekoa ja etsiä keinoja ehkäistä haitallisia vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnilla pyritään 
tuomaan suunnitteluun myös lisää osallistumismahdollisuuksia ja ympäristövaikutusten 
seurantaa. (Jääskeläinen ja Ojala 2005.) 
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YVA-menettelyssä on tärkeää, että suunnittelussa on vaihtoehtoja, ympäristövaikutuk-
sista ollaan tietoisia, haitallisia vaikutuksia vältetään ja lievennetään, kansalaiset ja si-
dosryhmät voivat vaikuttaa suunnitteluun ja että arvioinnin tulokset kirjataan raporttiin 
(Tiehallinto 1997). 

Esisuunnittelussa arvioitavia vaikutuksia ovat esimerkiksi: 
 

• Vaikutukset eri väestöryhmien liikkumistarpeisiin (koululaiset, työssäkäyvät, 
vanhukset) 

• Vaikutukset kulkumuotoihin ja eri liikkujaryhmien matkoihin (jalankulkijat ja 
pyöräilijät, joukkoliikenteen käyttäjät, esteettömyys)  

• Elinkeinoelämän kuljetustarpeet 
• Liikenneturvallisuus 
• Liikenteellinen toimivuus  
• Rakentamiskustannukset ja ylläpitokustannusten muutokset 
• Liikenteen käyttökustannukset 
• Kustannustehokkuus ja taloudellisuus 
• Keskeiset ympäristövaikutukset – onko hankkeella merkittäviä vaikutuksia me-

luun, luontoon, kulttuuriympäristöön, pohjavesiin, ilmanlaatuun  
• Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen 

 
Esisuunnitteluvaiheessa vaikutusten arviointi voi perustua yleispiirteisiin tietoihin, tär-
keää on ottaa vaikutukset laaja-alaisesti huomioon. (Tiehallinto 2009.) Vaikutusarvioin-
tia tarvitaan jo keinovalikoiman suunnittelussa. Toimenpiteiden aiheuttamia vaikutuksia 
on usein vaikea arvioida tarkasti, mutta vaikutusten suunta on yleensä selvitettävissä. 
Arviointia voidaan tehdä esimerkiksi eri kehittämislinjausten, käyttäjäryhmien ja aluei-
den näkökulmasta. (Pesonen ym. 2009.) Vaikutusten arvioinnissa on hyvän suunnitel-
man varmistamiseksi usein yhdisteltävä sekä luonnontieteitä että yhteiskuntatieteitä 
(Luttinen ym. 2013). 
 
Vaihtoehtojen vertailussa käytettäviä menetelmiä ovat mm. hyöty-kustannusanalyysi, 
jossa kaikki kriteerit ilmoitetaan rahallisina arvoina, monikriteerianalyysi, jossa kullekin 
kriteerille määritetään sopiva mittayksikkö ja kriteerit painotetaan pistelukuina sekä 
vaikutusanalyysi, jossa keskitytään tarkastelemaan vaikutuksia eri osapuolten kannalta. 
Monikriteerianalyysi edellyttää päätöksentekijöiltä kriteerien painottamisen määrittelyä. 
Seurausvaikutusten arvottaminen on vaikeaa, sillä arvot eivät ole aina helposti vertailta-
vissa; kovat ja pehmeät arvot ja sosiaaliset ja esteettiset arvot ovat kaikki läsnä yhdys-
kuntasuunnittelussa. (Kallinen 1987, Sauna-aho 1987b.) 
 
Vaikutusten arviointia voidaan jakaa kolmeen eri aikaulottuvuuteen: ennakkoarviointi, 
jälkiarviointi ja seuranta. Ennakkoarviointi auttaa suunnittelussa ja hankepäätöksissä. 
Siinä arvioidaan seurauksia, jos jotain tehdään tai ei tehdä. Menetelminä käytetään usein 
hyötykustannusanalyysejä ja monikriteerianalyysejä laajempien vaikutusten arvioi-
miseksi. Kun valitut hankkeet tai toimenpiteet on toteutettu, voidaan tehdä jälkiarvioin-
tia, jolla todennetaan toimenpiteiden seurauksia. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi 
kyselyitä ja haastatteluja syys-seuraussuhteiden selvittämiseksi. Jälkiarvioinnin myötä 
voidaan kehittää ennakkoarviointia ja tulevia suunnitelmia sekä päätöksentekoa. Jatkuva 
arviointi eli seuranta on läsnä koko ajan. Tietoja kerätään valituista asioista, ja esimer-
kiksi kehityssuunnat voivat olla lähtötietona pitkän aikavälin suunnitelmille tai vain 
yleisesti todentamassa meneekö kehitys tavoitellusti. Seurannassa kerätään ja analysoi-
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daan mittaus- ja tilastoaineistoja. Tavoiteltavaa on, että eri aikaulottuvuuksissa käyte-
tään esimerkiksi samoja indikaattoreita työn helpottamiseksi. (Pesonen ym. 2009.)   
 
YVA ei välttämättä ole yksittäisten hankkeiden kohdalla tehokkain keino haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi. Strategisen tason päätökset vaikuttavat ympäristöön jo en-
nen kuin varsinaista vaikutusten arviointia tehdään. Tätä epäkohtaa korjaamaan astui 
vuonna 2005 voimaan laki viranomaisten valmistelemien suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA). SOVA pyrkii parantamaan ympäristövaiku-
tusten huomioon ottamista jo suunnitelmien ja kehittämisohjelmien valmistelun aikana. 
(Luttinen ym. 2013.) SOVA siis koskee liikennejärjestelmätason suunnittelua, joka on 
strategista suunnittelua.    
  

4.6 Liikennejärjestelmäajattelu – matka- ja kuljetusketjut  
 
Kulkumuotokohtaisesta tarkastelusta ja liikenteen suunnittelusta alettiin siirtyä 1990-
luvulla kaikki kulkumuodot kattavaan liikennejärjestelmäajatteluun. Liikennejärjestel-
mänäkökulma määritellään liikennejärjestelmän kehitykseen vaikuttavaksi toiminnaksi, 
yhteistyöksi ja päätöksenteoksi eri osapuolten toimesta. Toiminnan ja päätösten merki-
tys koko liikennejärjestelmän kannalta on tällöin otettava huomioon. (Pesonen ym. 
2009.)  
 
Liikennejärjestelmäajattelu näkyy vahvasti käytännössä viime vuosikymmenen vaihteen 
organisaatiomuutosten muodossa: Liikennevirasto aloitti toimintansa Suomessa vuonna 
2010, kun Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos yhdistyivät. Tiepiirit 
jäivät samaan aikaan perustettujen ELY-keskusten (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten) alaisuuteen. Vuonna 2010 muodostettiin myös Liikenteen turvallisuusviras-
to, Trafi, jonka alaisuuteen jätettiin liikenneturvallisuutta koskeva sääntely ja valvonta. 
Uudistusten tavoitteena on saavuttaa toiminnallisia ja taloudellisia mittakaavaetuja sekä 
vahvistaa liikennejärjestelmänäkökulmaa (Luttinen 2013). Liikenneviraston strategia 
vuoteen 2017 on ”Toimivat liikenneyhteydet – hyvinvoiva Suomi”, ja viraston tutki-
mus- ja kehittämisohjelma vastaa vision toteuttamista. Strategiassa keskeistä on matka- 
ja kuljetusketjujen sujuvuus ja turvallisuus sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa (Pir-
kanmaan liitto 2012). (Metsäranta ja Kiiskilä 2011.)  
 
Liikenneviraston perustaminen yhdisti tie-, rata- ja meriliikenteen yhden organisaation 
alle, mikä helpottaa liikennejärjestelmätason suunnittelua, toimintaa ja hallintaa. Haas-
teena on siirtää tarkastelu tie-, rata- ja vesiliikennesuunnittelusta matka- ja kuljetusket-
jujen suunnitteluun. Avainasemassa ovat tällöin asiakastarpeiden ymmärtäminen, tar-
peiden siirtäminen viraston toiminnan tavoitteiksi ja liikennejärjestelmätason suunnitte-
lun ja arvioinnin kehittäminen. (Metsäranta ja Kiiskilä 2011.) 
 
Matka- ja kuljetusketjunäkökulmasta kiinnostuttiin jo 1990-luvun liikennejärjestelmä-
suunnittelussa, mutta ketjutarkastelut eivät tuolloin edenneet kovin pitkälle. Tavoitteena 
oli lähinnä kokonaisvaltainen liikennejärjestelmän hallinta systemaattisen ketjuajattelun 
sijaan. Liikenneviraston vuonna 2011 käynnistyneen matka- ja kuljetusketjujen palvelu-
tasohankkeen myötä ketjuajattelu on noussut uudestaan esille. Matkaketjujen toimivuus 
on myös toistuva termi eri liikennealan organisaatioiden kehitystavoitteissa ja – strate-
gioissa. (Rundell 2013.) Myös Euroopan unionin Valkoiseen kirjaan on kirjattu tavoit-
teita multimodaalisten kuljetusten ja liikkumisen tukemisesta koko unionin alueella (EU 
2011). 
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Matkalla on aina lähtöpaikka ja tietty määränpää. Matkan aikana kulkumuoto voi vaih-
tua. Matkaketju koostuu vähintään kahdesta matkasta ja se alkaa ja päättyy samassa 
paikassa, yleensä kotona. Matkojen ketjuttaminen on yleistynyt liikennejärjestelmän 
kehityksen myötä; yhdyskuntarakenteen hajautuminen kannustaa yhdistämään matkoja 
ja raideliikenteen nojautuva liikennejärjestelmä lisää liityntäpysäköintimahdollisuuksien 
myötä matkaketjujen muodostamista. Vaihtopaikat ovat usein ketjujen heikoin lenkki ja 
vaativat erityistä huomiota, kun liikennejärjestelmää kehitetään matkaketjuajattelun 
perusteella. (Rundell 2013.)   
 
Matkaketjuajattelulla pyritään muodostamaan kokonaisvaltainen kuva ihmisten liikku-
misesta. Matkaketjuselvityksillä selvitetään miten eri kulkumuotoja käytetään ja miten 
matkoja ketjutetaan. Tavoitteena on saada tietoa siitä, mitkä autolla tehdyt matkat olisi 
realistista korvata kestävämmillä kulkumuodoilla. Liikennetutkimusten on arveltu jos-
kus antavan väärän kuvan liikkumisesta, sillä niissä tarkastellaan yksittäisiä matkoja. 
Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on oleellista tunnistaa ne matkaketjut, jotka ovat ko-
konaisuuden kannalta merkittävimpiä, ja jotka vaikuttavat mahdollisimman moneen 
liikkujaan. Tällöin niihin kohdistetut toimenpiteet saavat aikaan mahdollisimman suuria 
muutoksia. (Rundell 2013.) 
 
Matkaketjuajattelu nostaa käyttäjien tarpeita suunnittelun keskiöön ja edellyttää järke-
vän toimintojensijoittelun myötä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Liiken-
neverkkojen solmukohtien toiminnallisuus ja liityntäpysäköinti ovat entistä tärkeäm-
mässä osassa. Matkaketjuissa korostuvat myös informaatiojärjestelmän toimivuus ja 
ovelta ovelle – näkökulma. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana 
matkaketjuja on myös ensiarvoisen tärkeää. Matkaketjuajattelun uskotaan parantavan 
joukkoliikenteen kilpailukykyä, esteettömyyttä ja solmukohtien toimivuutta. (Rundell 
2013.) 
 
Matkaketjutarkasteluja on tehty varsin vähän muissa Pohjoismaissa, vaikka näkökulma 
on yleisesti tuttu. Suomalaiselle matkaketjuajattelulle ei löydy suoraa vastinetta. Matka-
ketjulle ei ole myöskään olemassa tarkkaa ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää, vaikka 
se on useimmille liikennesuunnittelijoille tuttu käsite. Määrittely olisi tutkimusten tul-
kinnan ja vertailun kannalta tärkeää. Liikkumista voidaan jaotella matkaketjutarkaste-
luissa monella tavalla. Määritelmä, jonka mukaan matkaketju alkaa ja päättyy kotona, 
on hyvä kokonaisuuden kannalta ja kattaa suurimman osan päivän aktiviteeteista. (Run-
dell 2013.) Matkat voidaan jakaa määränpään mukaan esim. työ- ja opiskelumatkoihin, 
koulumatkoihin, työasiamatkoihin, asiointimatkoihin ja vapaa-ajanmatkoihin (Iikkanen 
ym. 2012). 
 
Matkaketjuista ja ihmisten liikkumisesta on puutteellista ja epätasapainoista tietoa eri 
kulkumuotojen välillä. Kävelyn ja pyöräilyn määristä saadaan tietoa vain viiden vuoden 
välein, ja liikennemäärien lisäksi tulisi saada enemmän palvelutasoa kuvaavaa aineistoa.  
Tavarakuljetuksista on tehty tilastoja liikennemuodoittain. Kehityksen ennakoimiseksi 
on myös tehty tavaraliikenne-ennusteita ja tulevaisuuskatsauksia toimialoittain. Toistu-
via tutkimuksia on esimerkiksi LVM:n tilaama Logistiikkaselvitys. (Metsäranta ja Kiis-
kilä 2011.)  
 
Kuljetusketjujen liikennemuotokohtainen tilastotieto tulisi sovittaa yhteen ja kauttakul-
kuliikenne tulisi ottaa tilastoinnissa huomioon. Myös terminaalien tavaravirroista olisi 
hyvä olla olemassa tietoa. Kuljetusketjujen palvelutason parantamistoimenpiteiksi on 
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nimetty esim. logistiikkapalveluiden sähköiset toimintamallit, rataverkon keskeisten 
kuljetusreittien ja ratapihojen tehostaminen, kaupunkiseutujen pääväylien ruuhkautumi-
sen vähentäminen ja tärkeiden yhteysvälien turvallisuuden, sujuvuuden ja kunnon pa-
rantaminen. (Metsäranta ja Kiiskilä 2011.) Kahden tai useamman eri kuljetustavan ket-
jut tavaraliikenteessä ovat Suomessa harvinaisia. Merikuljetukset ovat merkittävin kul-
jetusmuoto ulkomaankaupassa sekä määrällisesti että tavaran arvossa mitattuna. (RIL 
2005.) 
 
Matka- ja kuljetusketjutarkastelut on tarkoitus saada osaksi liikennejärjestelmän kehit-
tämistä. Liikkumis- ja kuljetustarpeita pyritään ymmärtämään hallinto- ja liikennemuo-
torajojen yli. Liikkumis- ja kuljetustarpeet jäävät helposti keskiarvojen ja liikennemää-
rien taakse piiloon, ja ketjuanalyysillä ne pyritään saamaan näkyviin. (Iikkanen ym. 
2012.)  
 
Matka- ja kuljetusketjutarkastelut sekä liikennejärjestelmänäkökulma ennakoivat liiken-
teen käyttäjälähtöisempää ajattelutapaa ja palvelunäkökulman kehittymistä 2000- ja 
2010-luvuilla. 
 

4.7 Käyttäjälähtöisyys  
 
Tiehallinnon asiakaslähtöinen suunnittelunäkökulma teki käyttäjälähtöisyyden ajankoh-
taiseksi liikennejärjestelmäsuunnittelussa 2000-luvun alkupuolella, mutta keskustelu 
kansalaisten osallistumisesta suunnitteluun on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien (Karhula 
ym. 2005). Käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan liikkujien ja kuljetusten tarpeiden tutki-
mista ja niiden huomioon ottamista itse liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Liikennejär-
jestelmä nähdään erilaisia liikkumistarpeita tyydyttävien palvelujen mahdollistajana, ja 
liikennejärjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena eikä esimerkiksi tietyn kulkutavan 
perusteella. Käyttäjälähtöisyydellä ei korvata perinteisiä näkökulmia, mutta se antaa 
mahdollisuuksia laajempien liikenteellisten kokonaisuuksien hallintaan perinteisten 
verkkokohtaisten tarkastelujen lisäksi. Käyttäjälähtöisyys myös ohjaa tarkastelua eri-
laisten liikkumistarpeisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Käyttäjälähtöisyys ohjaa 
suunnittelua myös neliporrasmallin (4.8) mukaiseen vaiheittaisten toimenpiteiden aja-
tusmalliin. (Tiehallinto 2007.) 
 
Asiakaslähtöisen suunnittelun haasteena on päätöksenteko siitä, kenen tarpeisiin vasta-
taan ja miten subjektiiviset kannanotot voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. Suunnit-
telussa on tehtävä tarpeiden yhteensovittamista ja priorisointia. Kuuleminen ja osallis-
tuminen onnistuvat parhaiten isoissa hankkeissa, joiden tiedotus ja julkinen näkyvyys 
ovat pienempiä hankkeita parempia. Tärkeimpinä lähtökohtina ovat ihmisten päivittäi-
nen liikkumistarve ja elinkeinoelämän kuljetustarpeet. Asiakaslähtöisyys tuo tasapainoa 
perinteiselle suunnittelussa vallinneelle asiantuntijakeskeisyydelle. Osallistuminen mai-
nitaan esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) sekä maantielaissa. (Karhula 
ym. 2005.) Hallintolaissa säädetään kansalaisten mahdollisuudesta vaikuttaa päätöksiin; 
kaikille asianosaisille annetaan tiedot suunnitteluprosessista, mahdollisuudesta ilmaista 
mielipiteensä ja päätöksenteosta sekä valitusoikeudesta (Luttinen 2013).   
 
Asiakastarpeiden selvittäminen ja ryhmittäminen on tärkeää, vaikka tarpeiden konkreti-
soiminen toimenpiteisiin on vaikeaa. Etenkin lyhyemmällä aikavälillä (1-5 vuotta) käyt-
täjälähtöinen näkökulma on tärkeä, ja on olennaista keskustella esimerkiksi elinkei-
noelämän toimijoiden kanssa alan tarpeista ja ennusteista. Pitkällä tähtäimellä käyttäjä-
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lähtöisyys on erityisen haastavaa, sillä tulevaisuuden toimintaympäristön epävarmuus 
kasvaa aikatähtäimen kasvaessa. Asiakastarpeiden selvittäminen liikennejärjestelmäta-
solla vaatii usean toimijan yhteistyötä. Selvittämiskeinoja ovat esim. valtakunnallinen 
henkilöliikennetutkimus sekä elinkeinoelämän tarpeita selvittävät tutkimukset. (Karhula 
ym. 2005.) 
 
Liikenne ja väylät 2005 – käsikirjassa asiakastarpeita sovitetaan suunnitteluun kuutio-
mallin avulla. Mallissa otetaan huomioon ihmisten liikkumistarpeet, elinkeinoelämän 
tarpeet ja yhteiskunnan tavoitteet (liikenneturvallisuus, ympäristö), aluejako (maaseutu, 
kaupunki, pääväylät) ja neliporrasperiaate, jossa liikennejärjestelmän parannuskeinot 
lähtevät kysyntään vaikuttamisesta ja päätyvät uusinvestointeihin. (Karhula ym. 2005.) 
Neliporrasperiaatteen mukaan keinovalikoimaan liitetään rakentamistoimenpiteiden 
lisäksi liikkumistarpeen vähentämistä ja nykyisten väylien tehokkaampaa käyttöä. Täl-
löin tarvitaan entistä laajemmat taustatiedot liikkujaryhmistä ja kuljetustarpeista. (Tie-
hallinto 2007.) Neliporrasperiaatteesta kerrotaan tarkemmin luvussa 4.8. 
 
Varkauden ja Pieksämäen seudun sekä Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
mat olivat ensimmäiset käyttäjälähtöisesti tehdyt suunnitelmat vuonna 2007. Niistä saa-
tujen kokemusten perusteella todettiin, että käyttäjälähtöinen näkökulma pelaa hyvin 
yhteen neliporrasperiaatteen kanssa liikennejärjestelmäsuunnittelun syventämiseksi. 
Käyttäjälähtöisyyden sovellettavuus on kuitenkin vahvasti riippuvainen tarkastelun koh-
teena olevien alueiden tarpeista ja liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön suun-
nittelun kytköksistä. Käyttäjälähtöisyys vaikuttaa suunnitteluprosessissa etenkin nykyti-
lan analyysiin, kehittämistarpeiden ja tavoitteiden asettamiseen sekä työmenetelmiin. 
Nykytilan analyysissä olennaista on käyttäjien tarpeiden ja ongelmiksi koettujen asioi-
den selvittäminen, ja käyttäjät voidaan suunnittelun työvälineenä jakaa tarkoituksenmu-
kaisiin ryhmiin näkökulmien jäsentämiseksi. (Tiehallinto 2007.) 
 
Käyttäjälähtöisyyden soveltaminen suunnittelussa ei korvaa perinteistä teemakohtaista 
(liikenneverkkojen kehittäminen, kulkutapakohtainen tarkastelu) jaottelua liikennejär-
jestelmän tilaa tarkasteltaessa eikä se ole varsinaisesti uusi menetelmä, vaan systemaat-
tisempi tapa analysoida liikkumista ja kuljetuksia. Käyttäjälähtöisyys voi kuitenkin lisä-
tä nykytilan analyysin vaatimaa työmäärää perinteisiin suunnittelumenetelmiin nähden 
lisääntyneen vuorovaikutuksen myötä. Käyttäjälähtöisyys tuo myös uutta näkökulmaa 
vaikutusten arviointiin. (Tiehallinto 2007.) Kulkumuoto- ja käyttäjälähtöistä suunnitte-
lua on vertailtu taulukossa 1 (Taulukko 1). 
 
Käyttäjälähtöisyys muuttaa analyysien lähtötietojen vaatimuksia; taustalle tarvittaisiin 
esimerkiksi elämäntapatutkimusta, sillä kaikkia käyttäjätarpeita ei ole mahdollista ja 
kannattavaa selvittää yksittäisessä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Lisäksi uudet 
vuorovaikutustavat ovat tarpeen, jotta käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen olisi mutka-
tonta. (Tiehallinto 2007.) 
 
Eri näkökulmien huomioonottaminen suunnittelussa helpottuu, jos käyttäjät jaetaan 
segmentteihin. Segmenttien lukumäärä tulisi optimoida niin, että tarkastelu olisi moni-
puolista, mutta niin että segmenttien lukumäärä ei tekisi työskentelystä liian työlästä. 
Jaottelua voidaan tehdä esimerkiksi sosioekonomisilla, alueellisilla tai elinkeinoelämän 
toimialakohtaisilla perusteilla. Varkauden ja Pieksämäen seudulla tutkittiin esim. kuutta 
ihmisryhmää ja neljää elinkeinoryhmää. Ryhmien liikkumistarpeet poikkeavat toisistaan 
ja niillä on erilaisia palvelutasotarpeita. (Tiehallinto 2007.) 
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Taulukko 1 Kulkumuoto- ja liikenneverkkolähtöisen suunnittelun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun 
vertailu. (Tiehallinto 2007.) 
 Kulkumuoto, verkko Käyttäjä 
Nykytila-analyysi -Liikenneverkkoanalyysi 

-Kulkumuotojaottelu 
-Määrät, suoritteet 
-Lähteinä tilastot, mallit, 
rekisterit, aiemmat suunni-
telmat 

-Liikkuminen ja kuljetta-
minen 
-Palvelutaso näkökulmit-
tain 
-Koetut kehittämistarpeet 
-Lähteinä haastattelut, ky-
selyt, työpajat 
 

Tavoitteet -Kulkumuotojaottelu 
-Liikenteen sujuvuus 
-Haittojen ehkäisy 
-Organisaatiolähtöiset ta-
voitteet 

-Palvelutaso 
-Saavutettavuus 
-Liikkumistarvekohtaiset 
tavoitteet 

Toimenpiteet -Verkkojen kehittäminen 
-Kulkumuotokohtainen 
jäsentely 
-Hankelistat 

-Monipuolinen keinovali-
koima 
-Palveluiden korostaminen 
(joukkoliikenne, kunnossa-
pito) 
-Strategiset linjaukset 
-Myös pieniä toimenpiteitä 
 

Vaikutusten arviointi -Suoritepohjaiset tunnuslu-
vut 
-Sujuvuusvaikutukset 
-Asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen arviointi 

-Kohdistuminen käyttäjä-
ryhmittäin ja alueittain 
-Palvelutasotavoitteiden 
toteutuminen 
-Miten toimet tukevat vai-
kutustavoitteita 

Yhteistyö, vuorovaikutus -Seminaarit, lausunnot 
-Projektiluonteista 

-Kyselyt, haastattelut, työ-
pajat 
-Jatkuvaa 

 
 
Nykytilan ja kehittämistarpeiden analyysi vaatii riittävän kattavat tiedot käyttäjien liik-
kumisesta ja kuljetuksista ja ongelmiksi koetuista asioista. Varkauden ja Pieksämäen 
seudulla käyttäjälähtöisyyden koettiin syventävän nykytilan ja kehittämistarpeiden ana-
lysointia, mutta perustieto käyttäjäryhmistä koettiin puutteelliseksi. Laajemmat tausta-
aineistot ovat suunnittelutyössä tarpeen, jotta yksittäisten suunnitelmien kohdalla ei tar-
vitsisi tuottaa perustietoa. Joensuun liikennejärjestelmäsuunnitelmahankkeessa käyttäjä-
lähtöisyys synnytti lähinnä muita kehittämistarpeita kuin perinteisiä tiehankkeita. Hyö-
dyllisiksi tiedonkeruumuodoiksi koettiin asukaskyselyt, logistiikkaselvityksen kyselyt, 
haastattelut sekä työpajat. (Tiehallinto 2007.) 
 
Käyttäjälähtöisen suunnittelun tulee olla läsnä suunnittelun kaikissa vaiheissa, ohjel-
moinnista nykytila-analyysiin, tavoitteiden asettamiseen ja suunnitelman arviointiin. 
Käyttäjät on ennenkin otettu huomioon suunnitteluprosessissa, mutta uusi tapa on sisäl-
lyttää käyttäjälähtöinen ajattelumalli koko suunnitteluprosessin kaarelle. Käyttäjätarpeet 
muodostavat suunnittelulle tarkistuslistan, jossa kaikki näkökulmat otetaan huomioon. 
Ajattelutapa muuttaa ongelmanasettelua, ja voi johtaa yhdessä neliporrasperiaatteen 
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kanssa yhteistyön, rahoituksen ja toteutuksen uusiin toimintamalleihin. (Tiehallinto 
2007.) Vaikka osallistumismahdollisuuksia tuleekin tarjota läpi koko suunnitteluproses-
sin, osallistumisen painopisteen tulisi kuitenkin sijaita suunnitteluprosessin alussa, jol-
loin keskeisimmät valinnat ja tavoitteet asetetaan (Luttinen ym. 2013). 
 
Kansalaisten tiivis osallistuminen voi tehdä suunnittelusta molemminpuolisen oppimis-
prosessin; kansalaiset ja suunnittelijat ja päätöksentekijät saavat tietoa toistensa arvoista 
ja tiedonpuute ja ennakkoluulot vähenevät. Tämä voi johtaa suunnitteluarvojen muutok-
seen ja aidon konsensuksen löytymiseen, mikä tekee päätöksistä yleisesti hyväksyttä-
vämpiä. (Luttinen ym. 2013.) 
 

4.8 Neliporrasperiaate 

4.8.1 Neliporrasperiaatteen lähtökohdat ja määritelmät 
 
Neliporrasperiaatetta on käytetty Suomessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja väylien 
esi- ja yleissuunnittelussa 2000-luvulta alkaen. Neliporrasperiaate on liikennejärjestel-
män tehostamista ja kehittämistä ohjaava periaate, jossa määritetään eritasoisista toi-
menpiteistä koostuva kehityspolku liikennejärjestelmän tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Periaatteen keskiössä on löytää vaihtoehtoja uusinvestoinneille ja korostaa eri toimijoi-
den välistä suunnitteluyhteistyötä. Toimenpiteitä analysoidaan neliportaisesti lähtien 
kevyistä, liikenteen kysyntään vaikuttavista toimenpiteistä ja päätyen uusinvestointei-
hin. Periaatteen mukaan tarkastellaan voidaanko ongelma ratkaista aluksi liikenteen 
kysyntään vaikuttamalla. Vaikuttamiskeinoja ovat tällöin esimerkiksi maankäyttöön, 
liikkumistarpeisiin ja kulkumuodon valintaan vaikuttaminen. Toisella portaalla pyritään 
tehostamaan olemassa olevan liikenneverkon käyttöä ja kehittämään liikennepalveluita. 
Kolmannen portaan pienten parantamistoimenpiteiden mahdollisuudet tulisi tarkastella 
aina ennen kuin päädytään viimeisen portaan uusiin väylähankkeisiin. Neliporrasperi-
aatteen toimenpidetasot on esitetty kuvassa 4 (Kuva 4). (Ristikartano ym. 2010.) 
 
Ensimmäisen portaan toimenpiteisiin lukeutuvat esimerkiksi maankäytön kehittäminen, 
joukkoliikennejärjestelyt, kevyen liikenteen edistämisen keinot sekä kysynnän ja kul-
kumuotojakauman ohjaus poliittisin ja taloudellisin keinoin. Toiseen portaaseen voivat 
sisältyä nopeusrajoitukset, liikenteen ohjaus ja tiedotus, liikenneverkon tai ajoratojen 
jäsentely ja joukkoliikenteen sujuvuusjärjestelyt. Kolmannen portaan toimenpiteitä ovat 
muuan muassa liittymien kaistajärjestelyt ja lisäkaistat, kevyen liikenteen väylien ja 
joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen, väylien rakenteiden vähäiset parannukset 
ja pienehköt väyläjärjestelyt. Neljänteen portaaseen kuuluvat uusien väylien ja termi-
naalien rakentaminen, nykyisten väylien korvaaminen tehokkaammilla väyläratkaisuilla 
sekä väylien raskaat parantamiset. Neliporrasperiaatteen pienten askelten mallissa käy-
tetään pitkällä aikavälillä resursseja useisiin pieniin investointeihin yhden suuren inves-
toinnin sijaan. (Lätti 2007, Ristikartano ym. 2010.) 
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Kuva 4. Neliporrasperiaatteen toimenpidetasot. (Ristikartano ym. 2010.) 
 
Ruotsin Vägverket on soveltanut neliporrasperiaatetta 2000-luvun alusta lähtien. Peri-
aatteen kehitys lähti Ruotsin hallituksen ehdotuksesta ”Liikennepolitiikka kestävän ke-
hityksen puolesta” vuonna 1997. Lähtökohtana oli tarve hyödyntää olemassa olevaa 
tieverkkoa entistä tehokkaammin, ja ehdotuksessa todettiin, että ennen uusinvestointeja 
tulisi osoittaa, että vaihtoehtoisia toimenpiteitä oli tarkasteltu ja harkittu. Liikennejärjes-
telmä haluttiin myös nähdä kokonaisuutena niin, että liikennesektorin eri tahojen yhteis-
työ mahdollistaisi muiden kuin omalle alueelle kuuluvien toimenpiteiden toteuttamisen 
ja ongelmanratkaisun laaja-alaistumisen. (Lätti 2007.) 
 
Neliporrasperiaatteen kehittymiseen on vaikuttanut myös Euroopan tiejohtajien konfe-
renssi CEDR. Telematiikan työryhmän julkaisussa vuodelta 2004 todettiin, että kansal-
liset tiehallinnot ovat suurten muutosten edessä. Vähentynyt rahoitus, ympäristöongel-
mat, ruuhkautuminen ja moninaistunut toimintakenttä tuovat lisähaasteita tiehallintojen 
tehtäviin. Pelkkä liikenteen sujuvuuden varmistaminen ja liikenneturvallisuuden paran-
taminen eivät enää riitä nykymaailman liikennesuunnittelussa. Asiakastarpeet ovat 
nousseet yhä keskeisemmiksi tekijöiksi kansallisten tiehallintojen tehtäväkartalla. Pai-
nopiste siirtyykin tienrakennuksesta ja teiden ylläpidosta verkosto- ja organisaatiomuu-
toksiin palvelujen aikaansaamiseksi. (Lätti 2007.) 
 
Neliporrasperiaate pyrkii kattavaan keinovalikoiman käyttöön ja arviointinäkökulmien 
avartamiseen, ja vaikutusten arvioinnin avulla on voitu löytää tehokkaimmat keinot on-
gelmankohtien ratkaisemiseksi. Suunnittelumenetelmänä neliporrasperiaate auttaa ete-
nemään kohti tavoiteltua palvelutasoa pienin askelin ja lähtökohtana hankkeelle voi olla 
löytää uutta väyläinvestointia kevyempi ratkaisu. Neliporrasperiaate ei korosta portai-
den lukumäärää tai toimenpiteitä konkreettisesti, vaan sitä että toimenpidevalikoimaa 
tarkastellaan laajasti ja vuorovaikutteisesti. Toimenpideanalyysi pyritään laajentamaan 
yhdyskuntasuunnitteluun, eri kulkumuotojen käyttöön ja hoidon ja ylläpidon keinoihin. 
Analyysiin on oleellista ottaa mukaan eri toimijoiden vastuulla olevia keinoja. (Ristikar-
tano ym. 2010.)  
 
Neliporrasperiaate edistää kestävän kehityksen toteutumista ja tuo liikennepolitiikkaan 
yhteiskunnallisempaa näkökulmaa (Lätti 2007). Liikenneviraston perustamisen myötä 
neliporrasperiaatteen soveltaminen on käynyt tärkeämmäksi suunnitteluyhteistyön li-
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sääntyessä. Neliporrasperiaate pyrkii vastaamaan autoliikenteen kasvun, resurssien 
niukkuuden ja kestävän kehityksen haasteisiin. Se on työkalu tilanteessa, jossa kaiva-
taan uutta lähestymistä liikenteen ongelmakohtiin. Neliporrasperiaatteella pyritään löy-
tämään mahdollisimman hyvä ratkaisu käyttäjälähtöisyyden, elinkeinoelämän, liikenne-
turvallisuuden ja ympäristönäkökulmien kannalta. Periaate kiinnittää huomiota liiken-
nettä synnyttäviin tekijöihin eli liikenteen syihin sen sijaan, että se vaikuttaisi pelkäs-
tään seurauksiin eli liikenteen ongelmiin. (Lätti 2007, Ristikartano ym. 2010.) 
 
Neliporrasperiaate korostaa ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä, mutta kestävän kehityk-
sen näkökulma sisältyy periaatteeseen esimerkiksi liikenteen hallinnan kautta. Asiakas-
lähtöisyys näkyy neliporrasperiaatteessa erityisesti tavoitellun palvelutason ylläpidossa. 
Tavoitteena on kustannustehokas palvelutaso, joka saadaan erityyppisiä keinoja yhdiste-
lemällä (Pesonen ja Hillo 2007). Tiestön kunto huononee merkittävästi, jos ylläpito pe-
rustuu suuriin investointeihin, joita tehdään vain harvoin. Tiestön kunto pysyy lähellä 
tavoitetasoa, jos suuren investoinnin määrärahat pilkotaan useaan pieneen toimenpitee-
seen, joita toteutetaan useammin. (Lätti 2007.) Tavoitteena neliporrasperiaatteessa on, 
että palvelutasopuutteiden aiheuttamat lisäkustannukset pysyisivät mahdollisimman 
pieninä ja että pääomaa ei sidottaisi turhaan ylimääräisen väyläkapasiteetin tuottamiseen 
(Tiehallinto 2007). 
 
Neliporrasperiaatetta voidaan ajatella suunnittelutyökaluna, jossa toimenpiteitä liikenne-
järjestelmän toimivuuden ja laadun varmistamiseksi analysoidaan yli sektorirajojen (Pe-
sonen ym. 2009). 
 

4.8.2 Neliporrasperiaate käytännössä 
 
Neliporrasperiaate on Suomessakin jo varsin vakiintunut liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun työkalu. Neliporrasperiaatteen taustalla on tarve vähentää henkilöautoliikennettä, 
mikä näkyy etenkin ensimmäisen portaan toimenpidevalikoimassa. Periaate on ollut 
käytössä sekä suunnittelumenetelmänä että suunnittelua ohjaavana menettelynä. Ohjaa-
vana menettelynä neliporrasperiaate on auttanut suunnittelukohteen ongelmakohtien 
tunnistamisessa ja tavoitellun palvelutason määrittämisessä. (Ristikartano ym. 2010.) 
 
Kun neliporrasperiaatetta käytetään suunnittelua ohjaavana menettelynä, lähtökohtana 
on ongelmakohtien ja toiminnallisten tavoitteiden tunnistaminen. Tehokkaimmat keinot 
tavoitellun palvelutason saavuttamiseksi on pyritty löytämään vaikutusten arvioinnin 
kautta. Ohjaavana menettelynä neliporrasperiaate ei korosta eri portaiden tarkempaa 
luokittelua tai sisältöä, vaan ne ovat olleet keinovalikoiman jäsentelyn apuvälineinä. 
Alkuperäinen ruotsalainen käsite neliporrasperiaatteesta oli suunnittelua ohjaava menet-
tely, ja liikennejärjestelmätyössä neliporrasperiaate on vahvasti kytkeytynyt ohjaavaan 
puoleen. (Ristikartano ym. 2010.)  
 
Suunnittelumenettelynä neliporrasperiaate on ollut yleisin tienpitoa koskevissa erillis-
tarkasteluissa. Tällöin on edetty vahvasti portaisiin linkittyen kohti tavoiteltua palvelu-
tasoa. Lähtökohtana on voinut olla myös nykyisen yhteyden kehittäminen, ns. 0++ -
vaihtoehto. Toimenpiteiden sijoittelu portaille on riippunut vahvasti niiden kustannuk-
sista. Vaikutusten arviointi on puolestaan keskittynyt lähinnä ylempien portaiden toi-
menpiteiden vaikutuksiin, ja koko neliporrasperiaatteen mukainen ratkaisu on jäänyt 
vaikutuksiltaan epäselväksi. (Ristikartano ym. 2010.) 
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Ruotsissa Vägverket lähti kehittämään neliporrasperiaatetta pääosin kestävän kehityk-
sen näkökulmasta ja siten liikenteen kysynnän hallinnasta. Suomessa näkökulman so-
veltamisessa liikkumisen vähentämiselle on annettu pienempi painoarvo, vaikka se on-
kin tärkeä osa neliporrasperiaatteen toteutusta. Kysynnän hallinta tulee esille osana ana-
lyysityöskentelyä. Taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että ympäristöasioiden korostaminen 
liikennesektorilla saa aikaan mahdollista vastustusta, ja ympäristönäkökulmat on hel-
pompi hyväksyä osana suurempaa kokonaisuutta, kuten tehokasta ja asiakaslähtöistä 
suunnittelumallia. (Lätti 2007.)   
 
Neliporrasperiaate on ollut nykykäytännöissä esillä muun muassa niin, että liikenne- ja 
viestintäministeriö edellyttää liikenneviraston ottavan toimintasuunnitelmassaan huomi-
oon uuden liikennepolitiikan. LVM ja liikenneviraston edellytetään myös laativan me-
nettelytapaohjeet neliporrasmenetelmän vakiinnuttamiseksi. (Ristikartano ym. 2010.) 
 
Neliporrasperiaate nostettiin Tiehallinnon suunnittelustrategiaksi Suunta 2010 –
raportissa (2006). Liikenne ja viestintäministeriön Liikenne 2030 –selvityksessä neli-
porrasperiaate mainitaan myös liikennejärjestelmän kehittämisstrategiana. Ratahallinto-
keskus esitti myös pitkän aikavälin suunnitelmassa (2006) radanpidon vuosille 2008-
2030 jaettuna neljään kokonaisuuteen. Toimenpiteiden perustana olivat asiakaslähtöi-
syys ja matkojen ja kuljetusten painottaminen rataverkon sijaan. (Lätti 2007.) 
 
Neliporrasperiaatteen käytöstä ei ole yhdenmukaista käytäntöä, vaan sitä on sovellettu 
hankekohtaisesti. Tehdyistä suunnitelmista on siksi vaikeaa löytää yhtenäistä jaottelua 
toimenpiteille ja niiden sijoittumiselle. (Ristikartano ym. 2010.)  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelussa neliporrasperiaatetta on käytetty keinovalikoiman 
jäsentelyyn. Useimmissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on tavoitteena autoliiken-
teen vähentäminen, ja erityisesti neliporrasperiaatteen ensimmäisen portaan toimenpi-
teiden korostamisella on pyritty vähentämistavoitteen konkretisoitumiseen toimenpide-
ohjelmassa ja päätöksenteossa. Neliporrasperiaate on ollut enemmän luokittelua ohjaava 
menettely kuin selvä toimenpiteiden luokitteluohje. Kaupunkiseutujen liikennejärjes-
telmäsuunnitelmissa on usein arvioitu monenlaisten toimenpiteiden tarvetta ja vaikutuk-
sia suurien infrahankkeiden lisäksi. Neliporrasperiaate on siis ollut läsnä monissa lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmissa, vaikka sitä ei olisi nimeltä suoranaisesti aina mainittu-
kaan. (Ristikartano ym. 2010.)   
 
Neliporrasperiaate on saanut ristiriitaisen vastaanoton suunnittelijoiden keskuudessa: 
osan mielestä se on ollut läsnä suunnitteluprosesseissa aina ja osa pitää sitä uutena 
suunnittelukäytäntönä. Neliporrasperiaate voidaankin määritellä joko toimintatapojen 
tai ajattelutavan muutoksena, eli liikenteen ongelmien ratkaisutapojen muutoksena tai 
muutoksena liikenteen ongelmien määrittelyssä (Lätti 2007). Neliporrasperiaatteen 
haasteeksi on myös koettu erilaisten ja eri ajankohtiin sijoittuvien toimenpiteiden vertai-
lu. Eri portaiden sisältämien toimenpiteiden vaikutuksia on ollut vaikea arvioida yh-
teismitallisesti. Neliporrasperiaatetta on sovellettu varsin vähän, sillä suunnittelijoilla ei 
ole ollut selkeää käsitystä siitä, minkälaisia vaihtoehtoja tarkastellaan eri suunnitteluti-
lanteissa. (Ristikartano ym. 2010.) 
 
Neliporrasperiaatteen ongelmana ovat rahoitusjärjestelmän puutteet. Hankkeiden rahoi-
tus suosii isoja investointeja ja hankkeisiin on edullista sisällyttää mahdollisimman pal-
jon toimenpiteitä. Pitkien kehityspolkujen toteuttaminen on haastavaa, sillä yksittäisille 
vaiheille on vaikea saada rahoitusta. Liikenteen hallintaan on saatavilla rahoitusta usein 
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vain suurien investointihankkeiden yhteydessä eikä erillisesti esimerkiksi neliporraspe-
riaatteen toisen portaan mukaisina toimenpiteinä. (Ristikartano ym. 2010.) 
 
Ruotsissa neliporrasperiaatetta on arvioitu kriittisesti; periaatteesta puhutaan paljon, 
mutta käytäntöön soveltamista on liian vähän. Tällöin neliporrasperiaatteen vaikutuksis-
ta voidaan saada todellisuutta parempi kuva. Neliporrasperiaatteesta on puhuttu pitkään, 
mutta se on edelleen käsitteenä täsmentymätön. (Ristikartano ym. 2010.) 
 
Ruotsin valtiollinen tutkimusinstituutti SIKA (Statens institut för kommunikationsana-
lys) arvioi neliporrasperiaatteen vaikutuksia erittäin kriittisesti. SIKA:n mukaan näkö-
kulman soveltamisesta käytännössä ei ole havaittavissa merkkejä, ja että neliporrasperi-
aatteen teoria ja käytäntö eivät kohtaa. Toteutetut toimenpideanalyysit rajoittuivat usein 
portaille 3 ja 4. Neliporrasperiaate antaa julkisuuteen kuvan monipuolisesta ja pitkälle 
kehitetystä suunnittelumenetelmästä, vaikka käytännössä asiat ovat toisin. Onnistunut 
soveltaminen vaatisi koko suunnittelujärjestelmän uudistamista. (Lätti 2007.) Sekä 
Suomessa että Ruotsissa on todettu, että neliporrasperiaatteesta huolimatta pienet ja 
suuret investoinnit ovat yhä yleisiä (Poskiparta 2013). Liikenteen hallinnan ja ohjauksen 
toimenpiteiden konkretisoimisessa on edelleen töitä (Liikennevirasto 2015). 
 
SIKA:n tulkinnan mukaan neliporrasperiaate on ennen kaikkea apuväline toimenpitei-
den suunnittelussa eikä se saa valintamenetelmänä korvata yhteiskuntataloudellisia las-
kelmia. Neliporrasperiaatetta ei myöskään tulisi ottaa täysin kirjaimellisesti niin, että 
viimeisten portaiden toimenpiteet tulevat kysymykseen vain, jos ensimmäisten portai-
den toimenpiteet eivät ole mahdollisia. Periaatteen vahva prioriteettijärjestys ei ota 
huomioon yhteiskuntataloudellisesti kannattavimpia toimia. Taloudellinen tehokkuus 
varmistetaan käymällä kaikki portaat läpi, vaikka ensimmäiseltä portaalta löytyisikin jo 
ratkaisu, sekä eri portaiden toimenpiteitä yhdistelemällä. (SIKA 2005.) 
 
Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteistyön lisääminen on ollut tapetilla jo pit-
kään. Teoriassa yhteistyö on yhteisiin päämääriin sitoutumista, mutta käytännössä usein 
tavoitellaan omia intressejä ja voittojen maksimointia. Neliporrasperiaatteen toteutumi-
sen kannalta yhteistyö on kuitenkin olennaista. Tiehallinto (nykyinen Liikennevirasto) 
ei voi yksin sitoutua liikenteen hallintaan, vaan yhteistyö maankäytöstä vastaavien 
kanssa on välttämätöntä. Eri osapuolten tulisi löytää omat hyötynsä yhteistyöstä. (Lätti 
2007.) 
 
Neliporrasperiaatteen keskeinen sisältö on lähellä esiselvityksen kuvausta: esiselvitys 
määrittelee ongelman, tarkastelee vaihtoehtoisia ratkaisutapoja, alustavia kustannuksia, 
kaavamuutostarpeita, hankkeen keskeisiä vaikutuksia sekä riskitekijöitä. Lisäksi esisel-
vityksessä avataan eri toimijoiden vastuita ja annetaan lähtökohtia jatkosuunnittelulle. 
Neliporrasperiaate onkin käyttökelpoisin työkalu esisuunnitteluvaiheessa. Neliporraspe-
riaatteen kytkeytyminen esisuunnitteluun on esitetty kuvassa 5 (Kuva 5). (Ristikartano 
ym. 2010.) 
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Kuva 5. Neliporrasperiaate esisuunnittelussa. (Ristikartano ym. 2010.) 
 
Neliporrasperiaatetta on sovellettu esimerkiksi Hämeenlinnanväylän liikennekäytävän 
kehittämisessä vuonna 2007. Hämeenlinnanväylä on kuormittunut ja välityskykynsä 
rajoilla. Maankäytön kehitystä hallitsemalla voidaan vaikuttaa väylän liikennekysyn-
tään. Kehäradan valmistuminen ja rinnakkaisen katuverkon parannukset auttavat vähen-
tämään ruuhkautumista. Neliporrastarkastelu tehtiin Hämeenlinnanväylän yleissuunni-
telman laadinnan yhteydessä. Ensimmäisen portaan toimenpiteitä löytyi, mutta pienet ja 
edulliset toimenpiteet eivät selvityksen mukaan riitä väylän välityskyvyn ylläpitämi-
seen. Pääinvestoinnit todettiin kannattaviksi Kehäradan rakentamisen yhteydessä. Selvi-
tyksessä todettiin, että neliporrasperiaatteen ensimmäisen portaan toimenpiteet soveltu-
vat parhaiten kaupunkialueiden yleiskaavojen liikennesuunnitelmiin, liikenneväylien 
esiselvityksiin ja paikallisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin. (Pesonen ja Hillo 2007.) 
 

4.9 Palvelutasoajattelu  
 
Palvelutasoajattelu on eduskunnan hyväksymän Liikennepoliittisen selonteon (2012) 
mukaisen uuden liikennepolitiikan myötä ollut viime vuosina kiinnostuksen kohteena. 
Tavoite Liikennepoliittisessa selonteossa on, että poliittinen päätöksenteko painottuu 
enemmän haluttuun liikenteen palvelutasoon yksittäisten toimenpiteiden sijaan. Liiken-
nevirasto on edistänyt palvelutasoajattelua vuonna 2011 alkaneessa matkojen ja kulje-
tusten palvelutasohankkeessa, jossa palvelutasoajattelua on viety alueelliseen liikenne-
järjestelmäsuunnitteluun ja yhteysvälihankkeisiin. Palvelutasoajattelu painottuu strate-
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giseen esisuunnitteluun. (Metsäranta 2014.) Matkojen ja kuljetusten palvelutasohank-
keen tavoitteena on luoda pohjaa toimintamallille, joka edistää parhaiden keinojen käyt-
töönottoa palvelutason varmistamiseksi (Kruth 2014).  
 
Palvelutasoajattelulla pyritään ymmärtämään liikkumis- ja kuljetustarpeita entistä syväl-
lisemmin ja niihin liittyviä ongelmia ratkaistaan laajan keinovalikoiman avulla. Palvelu-
tasoajattelun hyödyntäminen uudistaa esisuunnittelua, kun liikkumisvalintojen jäsentel-
yllä ja matka- ja kuljetusketjujen palvelutasotekijöiden avaamisella löydetään uusia ta-
poja vaikuttaa liikenteen kysyntään. (Mild ja Metsäranta 2013.) Palvelutasoajattelussa 
siirrytään tuote- ja toimenpidekohtaisesta suunnittelusta kokonaisuuksien suunnitteluun 
ja lopputuloksena syntyvän palvelutason varmistamiseen. Palvelutasoja tarkastellaan 
asiakasnäkökulmasta tuotekohtaisten palvelutasojen sijaan. Suunnittelun kehittämisellä 
voidaan myös löytää tehokkaimmat toimenpiteet vastuualueista riippumatta. Palveluta-
son määrittäminen perustuu siis vahvasti asiakastarpeisiin mutta myös yhteiskunnalli-
siin tavoitteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. (Kruth 2014.)     
 
Palvelutaso on perinteisesti tarkoittanut mm. autoliikenteen sujuvuutta, tiestön kuntoa ja 
joukkoliikennetarjonnan tasoa (4.2). Liikennepoliittisessa selonteossa palvelutason käsi-
tettä nostetaan yleisemmälle tasolle matkoja ja kuljetuksia tarkasteltaessa. Matkojen 
palvelutasomittareiksi nousevat matka-aika ja ajan ennakoitavuus, hallittavuus, turvalli-
suus, helppous ja mukavuus. Kuljetusten tärkeimmät mittarit puolestaan ovat kustannus-
tehokkuus, turvallisuus, täsmällisyys, vaurioitumattomuus ja kuljetusvarmuus. Keskei-
set palvelutasotekijät on esitetty kuvassa 6 (Kuva 6). Matkojen ja kuljetusten palveluta-
soa käsitellään matkaketjujen tasolla, eli ”ovelta ovelle”. (Metsäranta 2014.)  
 
 

 
Kuva 6. Matkojen ja kuljetusten keskeiset palvelutasotekijät. (Liikennevirasto 2012.) 
 
Palvelutasoajattelussa lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet. Tarpeita voidaan selvittää 
kyselyjen ja haastattelujen avulla ja tarpeita voidaan kysellä sekä kansalaisilta että yri-
tyksiltä. Tavoitteena olevan palvelutason määrittäminen vaatii erilaisten tarpeiden yh-
teensovittamista ja priorisointia; kaikkea ei pysty rajallisilla resursseilla toteuttamaan. 
Palvelutasoajattelun ketju käyttäjien tarpeista toimenpiteisiin on esitetty kuvassa 7 (Ku-
va 7). Myös yhteiskunta asettaa palvelutasotavoitteita, joita ovat esimerkiksi liikkumis-
mahdollisuuksien tarjoaminen, liikenteen ympäristövaikutusten minimointi ja turvalli-
suustavoitteet. (Mild ja Metsäranta 2013, Metsäranta 2014.) Sekä yhteiskunnallisten että 
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alueellisten palvelutasotavoitteiden tulee toteutua palvelutasolähtöisessä suunnittelussa, 
eli siinä ei ole kyse pelkästään asiakaslähtöisyydestä, vaikka asiakaslähtöisyys onkin 
oleellinen lähtökohta (Kruth 2014). 
 

 
Kuva 7. Palvelutasoajattelun ketju. (Mild ja Metsäranta 2013.) 
 
Käyttäjälähtöisyys ei ole uusi ajatus, vaan se on ollut alueellisen liikennejärjestelmä-
suunnittelun perustekijöitä jo pitkään ennen palvelutasoajattelun yleistymistä. Palvelu-
tasoajattelu luo kuitenkin strategiseen suunnitteluun selkeän hierarkian. Alussa määritel-
lään nykytila- ja tarvetarkastelun pohjalta matkojen ja kuljetusten palvelutasotavoitteet. 
Tämän jälkeen tehdään palvelutasoanalyysi, jonka perusteella pohjustetaan varsinaisia 
toimenpiteitä. Palvelutasoajattelu on vahvasti myös priorisointia: matkojen ja kuljetus-
ten tarpeet priorisoidaan yhteiskunnallisten tavoitteiden perusteella, matkojen ja kulje-
tusten palvelutasotavoitteiden perusteella priorisoidaan liikennejärjestelmän ominai-
suuksia ja lopulta toimenpiteitä priorisoidaan niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
mukaan. Palvelutasoajattelun hierarkia suunnitteluprosessin eri vaiheissa on esitetty 
kuvassa 8 (Kuva 8). (Metsäranta 2014.)   
 
Palvelutasolähtöisyyden näkökulmana on, että suunnittelu aloitetaan analysoimalla 
aluksi tarpeita ja haluttuja vaikutuksia. Vasta tämän jälkeen mietitään millä keinoilla 
vaikutukset on resurssien puitteissa mahdollista toteuttaa. Kehitysohjelmat laaditaan siis 
palvelutasotavoitteittain tai –puutteittain toimenpiteiden sijaan. (Kruth 2014.) Eri osa-
puolten välinen yhteistyö ja käyttäjälähtöisyys korostuvat palvelutasoajattelussa. Tavoi-
teltavat palvelutasot eivät sido ratkaisumahdollisuuksia, mutta tavoitteista tulee vertai-
lukohta palvelutason nykytilan ja tulevan kehityksen arviointiin. Palvelutasoanalyysi 
antaa käsityksen palvelutasopuutteista. Toimenpiteet asetetaan tärkeysjärjestykseen ja 
tavoitteena on kustannustehokkuus. (Metsäranta ym. 2014.) 
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Kuva 8. Palvelutasoajattelun hierarkia. (Metsäranta 2014.) 
 
Tavoitteena on, että palvelutasoajattelu vakiintuu käytössä eri puolilla maata, ja että 
käytännöt ovat yhdenmukaiset suunnitelmista riippumatta. Liikenneviraston rooli suun-
nitelmien ja aiesopimusten osapuolena on huolehtia palvelutasoajattelun edistämisestä. 
Pitkän aikavälin ohjelmissa tulisi tehdä valtakunnallisia palvelutasolinjauksia ja seuraa-
vassa liikennepoliittisessa selonteossa tulisi ottaa kantaa palvelutasoajatteluun myös 
tulevaisuudessa. (Metsäranta ym. 2014.)  
 
Palvelutasolähtöinen toimintatapa on esitetty Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmä-
tasoisessa esisuunnittelussa –raportissa. Toimintatapa perustuu pilottihankkeiden koke-
muksiin, kehittämistyöhön ja Löytöretki-työpajasarjaan, jonka Liikennevirasto järjesti 
sidosryhmilleen vuosina 2013-2014. Vuonna 2012 laadittiin useita palvelutasoajatteluun 
perustuvia liikennejärjestelmäsuunnitelmia, ja erityisiä pilottihankkeita olivat Savonlin-
nan ja Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä Turku-Tampere- ja Vaasa-
Oulu – yhteysvälien kehittämisselvitykset. (Kruth 2014.) 
 
Palvelutasoajattelu haastaa nykyisiä toimintatapoja ja kehittää uutta yhteistä ajattelumal-
lia liikennesektorille. Palvelutasoajattelu on koettu haastavaksi konseptiksi, mutta haas-
tavuudestaan huolimatta se on myös koettu hyödylliseksi. (Kruth 2014.) 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on viime vuosina siirtynyt enemmän kohti jatkuvaa lii-
kennejärjestelmätyötä yksittäisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien teettämisen sijaan. 
Palvelutasoajattelu tukee jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Osapuolten yhteinen näke-
mys palvelutasosta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä auttaa haluttujen vaikutusten saavut-
tamisessa ja siten jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä. Asiakastarpeiden muutokset 
ovat tällöin myös keskeinen seurantakohde. (Kruth 2014.) 
 
Palvelutasoajattelu on näkökulmapyramidin huipulla tuoreimpana suunnittelunäkökul-
mana. Se on käsitteenä uusi, ja sitä voidaan pitää myös yhdistelmänä vanhoista näkö-
kulmista, jotka palvelutasoajattelu vie käytäntöön (Kruth 2014). Esimerkiksi liikenteel-
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linen palvelutaso on osa palvelutasoajattelua, joskin katsottuna yleisemmältä matka- ja 
kuljetusketjujen tasolta. Käyttäjälähtöisyyden voidaan myös katsoa sisältyvän palvelu-
tasoajatteluun, sillä käyttäjien tarpeiden selvittäminen on palvelutasoajattelun lähtökoh-
tana. Näkökulmassa korostuvat myös liikennejärjestelmäajattelu ja eri osapuolten väli-
nen yhteistyö.  
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5 Suunnittelunäkökulmien arviointi 
 
Suunnittelunäkökulmia arvioidaan tässä luvussa suhteessa liikennepoliittisiin tavoittei-
siin. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien strateginen luonne tekee niiden arvioimisesta 
vaikeaa. Strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi on haastavaa niiden mittaamat-
toman luonteen vuoksi. Arvioinnin pohjana käytetään nykyisiä liikennepoliittisia tavoit-
teita, joten arvioinnin pätevyys muuttuu, jos liikennepolitiikan arvot muuttuvat. Arvot 
ovat kuitenkin pysyneet samansuuntaisina jo pitkään, joten merkittävää muutosta ei ole 
ainakaan hetkeen odotettavissa.  
 
Liikennepolitiikan tavoitteina käytetään tuoreimman liikennepoliittisen selonteon mu-
kaisia painopisteitä, jotka ovat säilyneet samansuuntaisina jo pitkään: 
 

• Sujuva ja turvallinen liikkuminen 
• Elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeet 
• Hyvät ja toimivat yhteydet maailmalle 
• Liikenteen päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen 
• Arjen sujuvan liikkumisen varmistaminen  
• Taloudelliset haasteet ja kansainvälinen kilpailukyky 
• Tieto- ja viestintäteknologian kasvun merkitys liikenteelle 

(LVM 2012.) 
 
Lisäksi mukaan otetaan Maankäyttö- ja rakennuslain 1 §: 

• Ekologisesti, 
• taloudellisesti, 
• sosiaalisesti ja 
• kulttuurisesti kestävä kehitys 
• Osallistumismahdollisuuksien turvaaminen 
• Suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus 
• Asiantuntemuksen monipuolisuus 
• Avoin tiedottaminen  

 (MRL 1999.) 
 
Näistä tavoitteista yhdistellään liikennejärjestelmäsuunnitelman sisällölliset tavoitteet: 

• Sujuva ja turvallinen liikkuminen 
• Elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeet 
• Kestävä kehitys ja päästöjen vähentäminen 
• Taloudellisuus ja kansainvälinen kilpailukyky 

 
Joka näkökulmalla on oma painopisteensä ja mikään näkökulma ei pysty täydellisesti 
vastaamaan jokaiseen tavoitteeseen. Liikenteellinen palvelutaso korostaa liikenteen su-
juvuutta, mutta se ei vastaa hyvin muihin suunnittelulle asetettuihin tavoitteisiin. Lii-
kenneturvallisuus painottuu luonnollisesti sujuvaan ja turvalliseen liikkumiseen, mutta 
se ei ota huomioon esimerkiksi liikenteen ekologisia vaikutuksia. Kestävän kehityksen 
näkökulma painottuu ympäristönäkökulmiin, mutta se puolestaan ei edistä liikenteen 
sujuvuutta. Yhteiskuntatalouden ja vaikutusten arvioinnin painopisteenä on taloudelli-
suus ja kansainvälinen kilpailukyky. Matka- ja kuljetusketjuilla varmistetaan arjen liik-
kumisen sujuvuus ja elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeet, mutta ympäristö jää puoles-
taan vähemmälle huomiolle. Neliporrasperiaate edistää liikenteen taloudellisuutta, kun 
laajoja infrahankkeita pyritään korvaamaan pienemmillä tehostamisen ja hallinnan kei-
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noilla. Käyttäjälähtöisyys ja palvelutasoajattelu vastaavat parhaiten elinkeinoelämän ja 
asukkaiden tarpeisiin. Ruotsin vaikutus suomalaisissa suunnittelunäkökulmissa näkyy 
erityisesti neliporrasperiaatteessa ja liikenneturvallisuuden tavoitteissa. 
 
Näkökulmien arviointi on esitetty yhteenvetona taulukossa 2 niin, että: 
+ näkökulma vastaa tavoitteeseen huonosti 
++ näkökulma vastaa tavoitteeseen jonkin verran 
+++ näkökulma vastaa tavoitteeseen hyvin    
 
Taulukko 2 Suunnittelunäkökulmien arviointi sisällöllisten tavoitteiden perusteella. 
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Sujuva ja turvallinen liikku-
minen 

+++ +++ + ++ +++ ++ ++ +++ 

Elinkeinoelämän ja asukkai-
den tarpeet 

++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ 

Kestävä kehitys ja päästöjen 
vähentäminen 

+ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Taloudellisuus ja kansainvä-
linen kilpailukyky 

++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ 

 
Suunnittelunäkökulmia arvioitaessa huomataan, että niistä voidaan muodostaa kolme 
ryhmää niiden pääasiallisten vaikutusten kohteiden mukaan: yhteiskunnalliset suunnitte-
lunäkökulmat (liikenneturvallisuus, kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, yhteiskun-
tatalous ja laaja-alainen vaikutusten arviointi, sekä neliporrasperiaate), käyttäjälähtöiset 
suunnittelunäkökulmat (liikenteellinen palvelutaso, käyttäjälähtöisyys ja palvelutaso-
ajattelu) sekä järjestelmätasoinen suunnittelunäkökulma (liikennejärjestelmäajattelu ja 
matka- ja kuljetusketjut). Yhteiskunnalliset näkökulmat (Taulukossa 2 vihreällä värillä) 
vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan taloudelliselta, sosiaaliselta, ekologiselta ja kult-
tuuriselta kannalta. Käyttäjälähtöiset näkökulmat (Taulukossa 2 oranssilla värillä) vai-
kuttavat erityisesti liikennejärjestelmän käyttäjien kokemaan palveluun ja järjestelmäta-
soinen näkökulma (Taulukossa 2 violetilla värillä) vaikuttaa liikennejärjestelmän toi-
mintaan kokonaisuutena. Olennaista liikennejärjestelmäsuunnittelun kannalta on, että 
jokainen näkökulmaryhmä säilyy edustettuna. Tällöin mikään sisällöllinen tavoite ei jää 
toteutumatta. 
 
Liikenneturvallisuus, vaikutusten arviointi ja neliporrasperiaate ovat kaikki varsin vält-
tämättömiä käytäntöjä liikennejärjestelmäsuunnittelussa, joten yhteiskunnallisten näkö-
kulmien ryhmän tulisi vastaisuudessakin koostua näistä kaikista näkökulmista. Yhteis-
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kunnalliset näkökulmat voidaan myös tiivistää kestävän kehityksen käsitteen alle, sillä 
ne sisältävät kaikki sen muodot: 
 

• ekologinen 
• taloudellinen 
• sosiaalinen ja 
• kulttuurinen kestävyys 

 
Liikenneturvallisuus edistää erityisesti sekä sosiaalista että taloudellista kestävyyttä. 
Ympäristövaikutusten selvittäminen edistää ekologista ja kulttuurista kestävyyttä ja yh-
teiskuntatalous taloudellista kestävyyttä. Neliporrasperiaatteen voidaan ajatella edistä-
vän sekä ekologista kestävyyttä että taloudellista kestävyyttä, sillä pienemmät toimenpi-
teet säästävät sekä taloudellisia että ympäristöllisiä resursseja. Taloudelliset näkökulmat 
korostuvat tulevaisuudessa entisestään, ja pienten toimenpiteiden hyödyntäminen neli-
porrasperiaatteen mukaisesti on tärkeää. Neliporrasperiaate vaatii kuitenkin edelleen 
kehittämistä, jotta liikenteen hallinnasta saadaan myös konkreettisia toimenpiteitä pel-
kän puheen rinnalle (Liikennevirasto 2015). Ympäristövaikutusten arviointi voidaan 
lukea kuuluvaksi laaja-alaiseen vaikutusten arviointiin, jolloin yhteiskunnallisten näkö-
kulmien ryhmä voisi supistua liikenneturvallisuuteen, yhteiskuntatalouteen ja laaja-
alaiseen vaikutusten arviointiin sekä neliporrasperiaatteeseen.   
 
Käyttäjälähtöisyyden ja liikenteellisen palvelutason voidaan katsoa sisältyvän palveluta-
soajattelun näkökulmaan, joten jatkossa voisi riittää, jos puhuttaisiin pelkästään palvelu-
tasoajattelusta käyttäjälähtöisenä suunnittelunäkökulmana. Tuoreimpana suunnitte-
lunäkökulmana se kuitenkin vaatii jatkokehittämistä ja käyttökokemusta vakiintuakseen 
suunnittelukäytäntöihin. Käyttäjälähtöisessä näkökulmassa on olennaista selvittää käyt-
täjien tarpeet ja niiden perusteella eri yhteysvälien ja alueiden palvelutasotavoitteet. 
 
Liikennejärjestelmäajattelu on kokonaisvaltainen järjestelmän sujuvuudesta vastaava 
näkökulma, jossa yhdistyvät kaikki kulkumuodot, sujuva liikkuminen, elinkeinoelämän 
ja asukkaiden tarpeet sekä liikennejärjestelmän taloudellisuus sekä kilpailukyky. Lii-
kennejärjestelmäajattelu koskee läheisesti sekä käyttäjiä että yhteiskuntaa ja sijaitsee 
suunnittelunäkökulmana ikään kuin käyttäjälähtöisen ja yhteiskunnallisten suunnitte-
lunäkökulmien välissä. Matka- ja kuljetusketjutarkasteluilla voidaan muodostaa koko-
naiskuva ihmisten liikkumisesta ja löytää kriittisimmät ketjujen osat, joita liikennejär-
jestelmässä tulisi kehittää. Matka- ja kuljetusketjuajattelulle tarvitaan kuitenkin tarkem-
pia määrittelyjä ja sitä tulee kehittää edelleen, sillä se on noussut vasta tällä vuosikym-
menellä uudelleen kiinnostuksen kohteeksi liikennejärjestelmän kehittämisessä.  
 
Suunnitteluprosessin tärkeimmät vaatimukset löytyvät Maankäyttö- ja rakennuslaista. 
Prosessin vaatimuksia ovat: 
 

• Osallistumismahdollisuuksien turvaaminen 
• Suunnittelun vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus 
• Avoin tiedottaminen 

 
Prosessivaatimusten tulee olla läsnä jokaisessa liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessis-
sa. Osallistumismahdollisuudet ja vuorovaikutteisuus ovat korostuneet etenkin uusim-
missa käyttäjälähtöisissä suunnitteluperiaatteissa. Suunnittelun ilkeät ongelmat edellyt-
tävät myös laajaa yhteistyötä eri osapuolten kesken, jotta monitahoisille ongelmille löy-
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dettäisiin parhaat mahdolliset ratkaisut. Neliporrasperiaate korostaa eri toimijoiden vä-
listä yhteistyötä ja eri tahojen toimenpiteitä.   
 
Näkökulmien kehittymisessä on havaittavissa myös suunnitteluteorioiden muutoksia. 
Suunnitteluteoriat ovat kehittyneet rationalistisista, tieteellisistä teorioista kohti visioita, 
epävarmuuden sietoa ja yhteistyötä sekä kansalaisten osallistumista korostavia teorioita. 
Neliporrasperiaatetta voidaan pitää esimerkkinä inkrementalistisesta suunnitteluteorias-
ta, jossa edetään pienin askelin (tai portain) kohti tavoitteita. Kommunikatiiviset suun-
nitteluteoriat näkyvät puolestaan käyttäjälähtöisten suunnittelunäkökulmien kehittymi-
sessä, käyttäjälähtöisyydessä ja palvelutasoajattelussa.  
 
Liikenteellinen palvelutaso, käyttäjälähtöisyys sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat 
tämän tarkastelun perusteella näkökulmia, joista voitaisiin suunnittelutyössä luopua, 
sillä niiden katsotaan sisältyvän muihin käytössä oleviin näkökulmiin varsin hyvin. Jäl-
jellä olevissa näkökulmissa on lisäksi luonnollisesti yhä päällekkäisyyttä ja samoihin 
tavoitteisiin vastaamista, mutta ne muodostavat suunnittelunäkökulmien olennaisimman 
rungon. Matka- ja kuljetusketjut liittyvät läheisesti yhteen palvelutasoajattelun kanssa 
esimerkiksi Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso –hankkeen (2012) myötä.  
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6 Case-esimerkit 
 
Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin kolmen kaupunkiseudun (Helsinki, Tampere, Ou-
lu) liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Tarkasteluun on valittu kolme suurta kaupunkiseu-
tua sen perusteella, että niissä (etenkin pääkaupunkiseudulla) on tehty liikennejärjestel-
mätyötä jo varsin pitkään, ja ne sijoittuvat eri puolille maata. Case-esimerkeistä pyritään 
löytämään edellisessä luvussa esiteltyjä suunnittelunäkökulmia. Tarkastelussa ei juuri 
keskitytä suunnitelmien muuhun sisältöön, vaan suunnittelunäkökulmiin ja suunnittelu-
prosessiin.  
 
Tehtyjä liikennejärjestelmäsuunnitelmia tutkitaan erityisesti seuraavien kysymysten 
valossa: 
 

• Millainen on suunnitelmien tavoitteisto? 
• Mitä suunnittelunäkökulmia ja suunnittelunäkökulmaryhmiä (yhteiskunnalliset, 

käyttäjälähtöiset, järjestelmätasoiset) suunnitelmista on nähtävissä? 
• Mikä on yhteistyön ja osallistumisen määrä ja laatu? (Kommunikatiivinen suun-

nittelu) 
• Miten eri liikennemuotoja painotetaan? 

 
Luvun lopussa esitellään yleisiä arvioita 90-luvun ja 2000-luvun liikennejärjestelmä-
suunnitelmista (6.5). 
 

6.1 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat 

6.1.1 Aikaisemmat liikennejärjestelmäsuunnitelmat (1968-1994) 
 
Pääkaupunkiseudulla on tehty liikennejärjestelmäsuunnitelmia noin 10 vuoden välein 
vuodesta 1968 alkaen. Liikennejärjestelmäsuunnitelma-nimitystä alettiin kuitenkin käyt-
tää vasta 1990-luvulla kolmannen liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 1994:n (pää-
kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma) yhteydessä. (Ojala 1997.)  
 
Ruuhkautumista alkoi esiintyä Helsingissä jo 1960-luvulla, ja ensimmäinen liikennejär-
jestelmäsuunnitelma luotiin vastaamaan kasvavan henkilöautoistumisen tuomiin haas-
teisiin. Suunnitelmassa suositeltiin laajaa moottoritieverkkoa Helsingin ympärille, mutta 
myös laajaa joukkoliikenneverkostoa ja metroa. Tämä Smith ja Polvisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma painotti hyötyjen suhdetta kustannuksiin sekä liikenteen luotettavuut-
ta ja ajomukavuutta (Metsäranta ym. 2013). Liikennetutkimuskomitea jätti kuitenkin 
moottoriteiden yleissuunnitelmat hyväksymättä. Ensimmäisen suunnitelman ongelmana 
olivat liian suuret vaatimukset henkilöautoliikenteelle. Se kuitenkin muovasi liikenne-
politiikkaa joukkoliikenteen suuntaan, vaikka ei toteutunutkaan. (Ojala 1997.)  
 
Toinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin 1978-1980 öljykriisin aikaan, mistä 
johtui kriittinen suhtautuminen yksityisautoiluun. Varsinaista suunnitelmaa ei kuiten-
kaan saatu vahvistettua erimielisyyksien vuoksi, ja lopputuloksena oli joukko alueva-
raussuosituksia ja ehdotuksia. Ongelmana oli hallinnollinen organisointi ja yhteinen 
sitoutuminen tavoitteisiin. (Ojala 1997.) Vuosina 1976-77 tehtiin myös pääkaupunki-
seudun ensimmäinen kaikkien kulkumuotojen liikennetutkimus ja liikenne-
ennustemallit (Metsäranta ym. 2013).  
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Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia (PLJ) laadittiin yhteensä 4, vuosina 
1994, 1998, 2002 ja 2007. Nämä kattoivat pääkaupunkiseudun, eli Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Kauniaisten alueen. Vuosien 2002 ja 2007 suunnitelmista laadittiin aiesopi-
mukset LVM:n, kaupunkien ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) kes-
ken. (HSL 2014.)  

6.1.2 PLJ 1994 
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
Suunnitelmassa päämääränä oli parantaa liikenteellisin keinoin asukkaiden elämänlaa-
tua ja elinkeinoelämän ja pääkaupunkitoimintojen edellytyksiä. Liikennejärjestelmän 
kehittämistavoitteet jaoteltiin yhdeksään alaluokkaan: 

• Maankäyttö (Yhdyskuntarakenteen eheytyminen ja liikkumistarpeen pienenty-
minen) 

• Joukkoliikenne (Joukkoliikenteen kehitys kilpailukykyisenä liikkumisvaihtoeh-
tona) 

• Henkilöautoliikenne (Henkilöautoliikenteen toimivuus säilyy nykyisellä tasolla) 
• Kevyt liikenne (Yhteyksiä, olosuhteita ja turvallisuutta kehitetään voimakkaasti) 
• Tavaraliikenne (Tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen) 
• Liikenneturvallisuus (Liikenneturvallisuustavoitteet täyttyvät ja henkilövahinko-

onnettomuuksien määrä pienenee) 
• Ympäristökysymykset (Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen ja päästö-

jenvähentämistavoitteiden täyttäminen) 
• Talous (Liikenteen taloudelliset resurssit ohjataan siten, että ne tuottavat mah-

dollisimman suuren kansantaloudellisen hyödyn, myös pitkällä tähtäimellä) 
• Toteuttaminen (Kehittämistoimenpiteet toteutetaan koordinoidusti) 

 
(YTV 1994.) 
 
Suunnittelunäkökulmat suunnitelmassa 
 
PLJ 1994 -liikennejärjestelmäsuunnitelma oli laaja ja monipuolinen ja otti kaikki lii-
kennemuodot huomioon (Ojala 1997). PLJ 1994:n yhteydessä esitettiin, että suunnitel-
maa tarkistettaisiin neljän vuoden välein, ja ensimmäisen tarkistuksen yhteydessä tulisi 
keskittyä joukkoliikenne- ja ympäristötavoitteiden toteutumiseen. YTV edellytti myös 
ympäristövaikutusten arviointia ja hyötykustannusanalyysejä päätösten tueksi. (YTV 
1994.) .) Tavoitteistossa painottuivat liikenneturvallisuus, ympäristönäkökulmat sekä 
taloudellisuus, eli yhteiskunnalliset näkökulmat. 
 
Yhteistyö ja osallistuminen 
 
PLJ 1994 oli ensimmäinen suunnitelma, josta saatiin myös poliittinen päätös; aikai-
semmat suunnitelmat olivat jääneet toimenpide-ehdotusten asteelle (Ojala 1997). Lii-
kennejärjestelmätyön yhteydessä selvitettiin ja kehitettiin liikennejärjestelmään liittyvää 
päätöksentekoa, joka yhteensovittaisi entistä paremmin eri intressiryhmien tavoitteita. 
PLJ 1994:n myötä alettiin kehittää yhteistä liikennejärjestelmätason seudullista päätök-
sentekojärjestelmää. (YTV 1994.)  
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Eri liikennemuotojen painotus 
 
PLJ 1994:ssa joukkoliikennehankkeiden budjetti oli noin kaksinkertainen tiehankkeisiin 
nähden. Erityisesti painotettiin raskaan raideliikenteen hankkeita. (YTV 1994.) Joukko-
liikenneinvestointien osuus koko suunnitelman budjetista oli noin 65 % (Metsäranta ym. 
2013). 
 

6.1.3 PLJ 1998 
 
PLJ 1998 ei löytynyt fyysisenä versiona, joten tiedot siitä ovat peräisin muista julkai-
suista.  
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
Seudun neljäs liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin vuonna 1998 tarkistuksena edel-
liselle suunnitelmalle. Liikennejärjestelmän tavoitteet pysyivät PLJ 1998:ssa samana 
kuin PLJ 1994:ssä. 
 
PLJ 1998:n yhteydessä arvioitiin PLJ 1994:n toteutumista ja havaittiin sekä positiivisia 
että negatiivisia vaikutuksia: henkilöautoliikenne oli kasvussa ja tiehankkeet olivat to-
teutuneet joukkoliikennehankkeita paremmin, mutta liikenneturvallisuus oli hyvällä 
tasolla ja tyydyttävä osuus asuntorakentamisesta oli sijoittunut lähelle raiteiden asemia. 
(Metsäranta ym. 2013.) 
 
Yhteistyö ja osallistuminen 
 
PLJ 1998:n johtoryhmä oli laajempi kuin edeltävää suunnitelmaa laadittaessa, joskin se 
koostui yhä kuntien, YTV:n valtion virkamiehistä (Metsäranta ym. 2013). 
 
Eri liikennemuotojen painotus 
 
Joukkoliikennehankkeiden budjetoitu osuus laski 65 prosentista 56 prosenttiin. Kiireel-
lisyysjärjestyksessä joukkoliikennehankkeet olivat tiehankkeiden yläpuolella, mutta 
tiehankkeet toteutuivat kuitenkin joukkoliikennehankkeita nopeammin. (Metsäranta ym. 
2013.) 
 

6.1.4 PLJ 2002 
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
Viides suunnitelma PLJ 2002 hyväksyttiin vuoden 2003 alussa. Kehittämisen päämäärä 
säilyi vuoden 1994 suunnitelmasta vuoteen 2002 (parantaa liikenteellisin keinoin asuk-
kaiden elämänlaatua ja elinkeinoelämän ja pääkaupunkitoimintojen edellytyksiä), mutta 
kehittämistavoitteet jaoteltiin viidennellä suunnittelukierroksella uudelleen:  
 

• Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset (Yhteiskuntatalous, liikenteen 
toimivuus, elinkeinoelämän edellytykset ja rahoitus) 

• Turvallisuus ja terveys 
• Sosiaalinen kestävyys 
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• Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen 
• Luontoon kohdistuvat haitat 

 
(YTV 2003.) 
Tavoitteiston uudelleenryhmittely vastasi yleisiä liikennepoliittisia tavoitteita (Metsä-
ranta ym. 2013). 
 
Suunnittelunäkökulmat suunnitelmassa 
 
Kehittämistavoitteissa nousivat esiin ympäristönäkökulmat, liikenneturvallisuus ja yh-
teiskuntatalous sekä liikenteellinen palvelutaso. Joukkoliikennehankkeilla pyrittiin edis-
tämään kestävää liikkumista. Suunnitelmassa tehtiin myös vaikutusten arviointi tavoit-
teiden vaikutuksista sekä eri vaiheiden toimenpiteiden vaikutuksista suhteessa työn ta-
voitteisiin (YTV 2003). 
 
Yhteistyö ja osallistuminen 
 
PLJ 2002 laadittiin kiinteässä yhteistyössä pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuvan (PKS 
2025) kanssa. PKS 2025:n maankäyttöarvio oli olennainen lähtökohta liikennejärjestel-
mäsuunnitelmalle. (YTV 2003.) Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tehtiin aiesopimus 
kaudelle 2004-2007 (YTV 2003). 
 
Eri liikennemuotojen painotus 
 
PLJ 2002:ssa budjetti joukkoliikennehankkeille oli suunnilleen samansuuruinen kuin 
ajoneuvoliikenteen hankkeille, mutta joukkoliikennehankkeiden budjettiosuus kaikista 
hankkeista oli PLJ 2002:ssa enää 42 % (LVM 2003, Metsäranta ym. 2013). 
 
PLJ 2002:een kuului osaprojektina joukkoliikenteen strategiasuunnitelma, jolla pyrittiin 
edistämään joukkoliikenteen kilpailukykyä ja pääkaupunkiseudun sisäistä sekä lähikun-
tiin suuntautuvaa liikennettä. Strategian päätavoitteena oli nostaa joukkoliikenteen kul-
kutapaosuutta yhdellä prosenttiyksiköllä 10 vuoden kuluessa. Strategian muut tavoitteet 
jakautuivat infrastruktuuriin ja välityskykyyn, palvelutasoon, informaatioon ja tekniik-
kaan sekä rahoitukseen ja hallintoon. (YTV 2003.) 
 

6.1.5 PLJ 2007 
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
Työssä laadittiin liikennejärjestelmän visio ohjaamaan toimintalinjojen ja keinojen va-
litsemista ja korostamaan vaikutusten arvioinnissa tiettyjä vaikutuksia. Visio jakautui 
päävisioon Hyvät liikkumismahdollisuudet kaikille, hyvän elinympäristön turvaaminen, 
kuljetusten toimintavarmuus ja seudun kilpailukyky ja sitä tarkentaviin osavisioihin 
(toimivuus, ympäristö, sosiaaliset tekijät, maankäyttö, turvallisuus ja taloudellisuus). 
(YTV 2007.) 
 
Pääkaupunkiseudun kehittämisstrategia jaettiin viiteen osastrategiaan:  

• Liikkumisen kysyntä ja kulkutapoihin vaikuttaminen  
• Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen  

 



76 
 

• Liikennejärjestelmän käytön tehostaminen liikenteen hallinnan ja informaation 
avulla  

• Liikennejärjestelmän kehittämisen teemaohjelmat ja –hankkeet  
• Infrastruktuurin kehittämishankkeet 

 
(YTV 2007.)  
 
Suunnitteluprosessissa tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoista tapaa liikennejärjestelmän 
kehittämiselle. PLJ 2007 pyrki varmistamaan, että liikennejärjestelmä ei haittaa seudun 
kilpailukykyä, että liikennejärjestelmän toimivuus säilyy tyydyttävällä tasolla ja että 
liikenteen elinympäristölle aiheuttavat haitat pysyvät kohtuullisina. (YTV 2007.) 
 
Suunnittelunäkökulmat suunnitelmassa 
 
Osastrategiat ja niiden toimenpiteet toteuttivat neliporrasperiaatteen mukaista ajattelua, 
ja niissä yhdistyivät monentasoiset toimenpiteet liikenteen kysyntään vaikuttamisesta 
lähtien. Visiossa nousivat esille lisäksi muut yhteiskunnalliset näkökulmat. 
 
Suunnitelman vaikutusten arviointi perustui SOVA-lakiin eli lakiin viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (LVM 2010). Arvioinnis-
sa tehtiin syvät analyysit ympäristöön ja ihmisille aiheutuvista vaikutuksista. Merkittä-
vimmät vaikutukset kohdistuvat ilmanlaatuun, meluun ja kasvihuonekaasupäästöihin. 
Työssä tunnistettiin myös liikennejärjestelmän uhkakuvat ja haasteet, jotka ohjasivat 
suunnitelman laatimista. (YTV 2007.) 
 
Yhteistyö ja osallistuminen 
 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 2007 valmisteltiin tiiviissä 
vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien ja yleisön kanssa. Suunnitelmasta tehtiin aiesopi-
mus vuonna 2008 pääkaupunkiseudun kuntien ja YTV:n kesken sen toteutumisen var-
mistamiseksi (LVM 2010).  
 
LVM ja Helsingin seudun liikenne (HSL) laativat vuonna 2010 katsauksen aiesopimuk-
sen toimenpiteiden toteutumisesta. Sopimuksessa olleet toimenpiteet olivat toteutuneet 
tai edenneet varsin hyvin, mutta osaa toimenpiteistä vaivasi liika yleispiirteisyys ja täten 
edistymisen arvioinnin vaikeus. Kehittämistoimien tulisi olla esitetty riittävän konkreet-
tisella tasolla. Raideliikenteeseen panostaminen edisti hieman kestävän kehityksen mu-
kaista yhdyskuntarakennetta. Arvioinnissa peräänkuulutettiin myös maankäytön ja lii-
kenteen kehittämistoimien parempaa yhteensovittamista, esimerkiksi maankäytön ja 
liikenteen yhteisten aiesopimusten muodossa. (LVM 2010.) 
 
Eri liikennemuotojen painotus 
 
Joukkoliikenneinvestointien osuus budjetista oli PLJ 2007:ssä enää 31 %, eli tiehank-
keet dominoivat rahoitusta (Metsäranta ym. 2013). 
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6.1.6 HLJ 2011 
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
HLJ 2011 –suunnitelman visiona on järjestää alueelle korkealaatuiset ja ekotehokkaat 
liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet seudun kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Visio jakautuu lisäksi osavisioihin, joita ovat: 
 

• Taloudellisuus 
• Toimivuus 
• Ympäristö 
• Sosiaalisuus 
• Maankäyttö 
• Turvallisuus 

 
Osavisioilla on omat kärkitavoitteensa, jotka on esitetty taulukossa 3 (Taulukko 3). 
(HSL 2011.) 
 
Taulukko 3 HLJ 2011:n osavisioiden kärkitavoitteet. (HSL 2011.) 

 
 
Suunnittelunäkökulmat suunnitelmassa 
 
HLJ 2011:n kehittämisohjelma jakautuu viiteen tasoon ja niiden sisältämiin toimenpitei-
siin. Tasot on esitetty kuvassa 9 (Kuva 9). Ensimmäinen kehittämistaso vastaa liikku-
mistarpeiden peruslähtökohtia ja kulkumuotojen käyttöedellytyksiä. Tasojen 2 ja 3 toi-
menpiteillä pyritään vaikuttamaan kulkumuotojen valintaan. Neljännellä tasolla varmis-
tetaan liikkumisen ja kuljetusten häiriöttömyys ja viimeisellä tasolla toteutetaan infra-
struktuurihankkeet, jotka ovat aiempien tasojen linjausten mukaisia. Ohjelman jakami-
nen tasoihin vastaa pääpiirteittäin neliporrasperiaatteen mukaista ajatusmallia. (HSL 
2011.) Visioon kuuluvat myös vahvasti muut yhteiskunnalliset suunnittelunäkökulmat.  
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Kuva 9. HLJ 2011 Kehittämisohjelma. (HSL 2011.) 
 
 
Yhteistyö ja osallistuminen 
 
Ensimmäinen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ), joka kattaa 
kaikki Helsingin seudun 14 kuntaa, laadittiin vuonna 2011. HLJ 2011 toimii lähtökoh-
tana seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimukselle (2012-2015). 
(HSL 2014.)    
 
HLJ 2011:n tavoitteena on laatia aiesopimus seudun lähivuosien kehittämistoimenpi-
teistä ja varmistaa niiden toteuttaminen ja rahoitus. Liikennejärjestelmätyötä ohjasi Hel-
singin seudun liikenteen (HSL) HLJ-toimikunta, joka koostuu HSL:n jäsenkunnista, 
KUUMA-kunnista (Keski-Uudenmaan yhteiselin), kuntaryhmä Nelosista ja valtion lii-
kenneviranomaisista. Vuorovaikutusta oli lähinnä eri viranomaistahojen välillä, mutta 
myös erilaisilla järjestöillä ja asukkailla oli mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun. (HSL 
2011.) 
 
HLJ 2011:n valmistelussa hyödynnettiin monia osaselvityksiä, joissa tarkasteltiin lii-
kennejärjestelmän eri osa-alueita. Osaselvitysten myötä syntyi kehittämislinjauksia ja 
toimenpide-ehdotuksia. Osaselvityksiin kuuluivat muun muassa:  
 

• Liikennejärjestelmätason keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä 
• Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys 
• HLJ 2011:n Tulevaisuustarkastelu 
• Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vä-

hentämisessä 
• Maankäyttö- ja raideverkkoselvitys (MARA) 
• Liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus -selvitys 
• Joukkoliikennestrategia 
• Tavaraliikenne Helsingin seudulla 
• Kävely ja pyöräily Helsingin seudulla 
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• Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys 
• HLJ 2011:n Vaikutusten arviointi  

 
(HSL 2011.) 
 
Eri liikennemuotojen painotus 
 
Joukkoliikenneinvestointien osuus kokonaisbudjetista oli HLJ 2011:ssa 68 %, eli rahoi-
tus nousi takaisin vuoden 1994 tasolle pitkän laskukauden jälkeen (Metsäranta ym. 
2013). 
 

6.1.7 HLJ 2015 
 
HLJ 2015 valmistuu vuoden 2015 aikana, ja se perustuu Helsingin seudun maankäytön, 
asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyöhön ja MAL-aiesopimuksen maankäyttösuunni-
telmaan. Edellinen koko seudun yhteinen suunnitelma HLJ 2011 on lähtökohtana uudel-
le suunnitelmalle. HLJ 2015 –suunnitelman yhteydessä laaditaan Helsingin seudun yh-
teinen maankäyttösuunnitelma (MASU), jossa sovitetaan yhteen yhdyskuntarakenteen 
ja liikennejärjestelmän kehittämisratkaisut. HLJ 2015 ja MASU kehittyvät rinnakkain ja 
ne toimivat pohjana seudun seuraavalle MAL-aiesopimukselle. (Metsäranta ym. 2013.) 
 

6.1.8 Yhteenveto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmis-
ta 

 
Helsingin seudulla raideliikennettä on painotettu käytännössä jokaisessa suunnitelmas-
sa, ja raideliikenteen hankkeet ovat tulleet tiehankkeiden jälkeen tärkeimpinä kehitys-
hankkeiden listalla. Tiehankkeiden rahoitus on säilynyt suunnilleen samansuuruisena 
kaikissa PLJ- ja HLJ-suunnitelmissa, kun taas joukkoliikennehankkeiden rahoitus on 
vaihdellut. Monet joukkoliikennehankkeet ovat myös jääneet toimenpidelistoilla mah-
dollisesti tulevaisuudessa toteutettaviksi, mikä on vähentänyt suunnitelmien myönteistä 
vaikutusta seudun kestävään liikkumiseen. HLJ 2011:ssa joukkoliikenteen osuus budje-
tista nousi ensi kertaa ohi PLJ 1994:n budjettiosuuden. Joukkoliikenne on ollut Helsin-
gin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa muuta maata enemmän läsnä seudun luon-
teen vuoksi, mutta myös siksi, että suunnittelusta vastaava organisaatio (Aluksi YTV, 
nykyisin HSL) hoitaa myös alueen joukkoliikennettä. 
 
Yhteistyö maankäytön suunnittelun kanssa on kehittynyt suunnittelukierrosten myötä ja 
Helsingin seudun liikennejärjestelmäprosessi on laajentunut kohti koko seudun maan-
käytön ja liikenteen yhteistä suunnittelua (HSL 2013). Helsingin seudun liikennejärjes-
telmäsuunnitelmat ovat vuoden 1994 suunnitelmasta alkaen perustuneet vahvaan seu-
dulliseen yhteistyöhön, liikennetutkimuksiin ja –ennusteisiin ja vaikutusten arviointiin 
(Metsäranta ym. 2013).  
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6.2 Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat 

6.2.1 Tampereen seudun liikenne 2010 (TASE 2010) 
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
Tampereen seudun ensimmäinen kaikki liikennemuodot sisältävä liikennejärjestelmä-
suunnitelma laadittiin vuonna 1997 ja suunnitelman tavoitevuosi oli 2010. (Tampereen 
seutu 1997.) Suunnitelman tavoitteena oli liikenteellisin keinoin parantaa Tampereen 
seudun asukkaiden elämisen laatua ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Päätavoite 
jakautui osatavoitteisiin: 
 

• Tampereen seudun ulkoiset liikenneyhteydet paranevat (päätie- ja päärataverk-
ko) 

• Aluerakenne tiivistyy 
• Keskustojen saavutettavuus, viihtyisyys ja turvallisuus paranevat 
• Liikenteen haitat vähenevät 
• Liikennehankkeiden rahoitus tehostuu 
• Kulkumuotojen yhteistyö lisääntyy 
• Seutuyhteistyö kiinteytyy 

(Tampereen seutu 1997.) 
 

Suunnittelunäkökulmat suunnitelmassa 
 
Tavoitteista on nähtävissä erityisesti liikenneturvallisuuden ja liikennejärjestelmäajatte-
lun näkökulmat. Suunnitelmassa korostuu myös vahva yhteistyön ilmapiiri sekä sisäl-
lössä että prosessin laatimisessa.   
 
Yhteistyö ja osallistuminen 
 
Suunnitelman osallistujatahoja olivat seudun kunnat, Pirkanmaan liitto, LVM, Ympäris-
töministeriö, Ratahallintokeskus ja Hämeen tiepiiri (Tielaitos 1999). Työn aikana selvi-
tettiin perinteisten liikennetutkimusten lisäksi kansalaisten mielipiteitä liikenteestä. 
Työssä tehtiin myös osaselvityksiä, kuten vaikutustarkastelut, joukkoliikenneselvityk-
set, liikenneverkkotarkastelut, logistiikka ja rahoitus. Liikennejärjestelmäsuunnitelma 
muotoutui asiantuntijoiden, viranomaisten, asukkaiden ja päättäjien vuoropuhelun myö-
tä. (Tampereen seutu 1997.) 
 
Eri liikennemuotojen painotus 
 
Liikennejärjestelmätyön yhteydessä tehtiin erillisselvityksiä pyöräilystä, joukkoliiken-
teestä sekä autoliikenteestä. Tieverkon kehittäminen oli korkealla suunnitelman tärkeys-
järjestyksessä, mutta työssä painotettiin joukkoliikennettä ja kävelyä ja pyöräilyä.  (Tie-
laitos 1999.) Kansalaismielipiteen mukaan painotus tulisi olla erityisesti kevyessä lii-
kenteessä. Tie- ja katuhankkeet olivat vallitsevia suunnitelman budjetissa, mutta esi-
merkiksi ratahankkeille ohjattiin myös merkittävä määrä rahaa. (Tampereen seutu 
1997.) 
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6.2.2 Tampereen seudun liikenne 2025 (TASE 2025) 
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnittelua päivitettiin vuonna 2010. Päivitys-
prosessi käynnistyi vuonna 2005 liikenteen nykytilan kuvauksella ja liikennejärjestel-
män kehittämisen tavoitteilla. Kehittämisvision tavoitteeksi otettiin henkilöautoilun 
kasvun taittaminen ja joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kas-
vattaminen. Liikennejärjestelmän kehittämisohjelma tehtiin 20-30 vuoden aikatähtäyk-
sellä. (Tampereen kaupunkiseutu 2010.) 
 
Liikennejärjestelmän kehittämisvisio on: ”Liikennejärjestelmä toimii tehokkaasti ja 
laadukkaasti vahvistaen Tampereen kaupunkiseudun asemaa valtakunnan vetovoimai-
simpana alueena.” Visiota tukevat liikenteelliset päämäärät: 
 

• Kansainvälisten, valtakunnallisten ja seudun sisäisten pääyhteyksien kehittämi-
nen  

• Liikennepalvelujen käytön helpottaminen  
• Joukkoliikenne positiiviseen kierteeseen  
• Liikennejärjestelmä tehokkaampaan käyttöön  
• Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi 

 
(Tampereen kaupunkiseutu 2010.) 
 
Suunnittelunäkökulmat suunnitelmassa 
 
Tavoitteita toteuttavia toimenpiteitä luokitellaan suunnitelmassa neliporrasperiaatteen 
mukaisesti. Maankäytön kehittämisellä vaikutetaan liikkumistarpeeseen ja kulkutapojen 
käyttöön, mikä tukee ensimmäisen portaan ajatuksia. Kevyttä liikennettä edistetään en-
simmäisen, toisen ja kolmannen portaan toimenpiteillä. Tiehankkeet ovat kaikki neljän-
nen portaan toimenpiteitä, mutta osa niistä on tarpeellisia kynnysinvestointeja maan-
käyttömallille ja raitiotielle halutun yhdyskuntarakenteen saavuttamiseksi. (Tampereen 
kaupunkiseutu 2010.) Visiossa korostuvat myös muut yhteiskunnalliset näkökulmat, 
kuten liikenneturvallisuus.  
 
Yhteistyö ja osallistuminen 
 
Liikennejärjestelmätyö kytkettiin yhteen Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunni-
telmatyön kanssa, mikä varmisti, että maankäyttöratkaisuja ja liikennejärjestelmäratkai-
suja tarkasteltiin rinnakkain (Tampereen kaupunkiseutu 2010).  
 
Kehittämisohjelmasta ei laadittu liikennejärjestelmäsuunnittelun mukaista erillistä aie-
sopimusta, vaan MAL-aiesopimus (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne) seudun kuntien, 
Pirkanmaan maakuntaliiton, Pirkanmaan ELY-keskuksen, LVM:n, liikenneviraston ja 
ympäristöministeriön kesken. Seudun liikennejärjestelmätyön toimijat sopivat työn yh-
teydessä pysyvästä ja jatkuvasta liikennejärjestelmäsuunnittelun toimintamallista. 
(Tampereen kaupunkiseutu 2010.) 
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Eri liikennemuotojen painotus 
 
Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtoja vertailtiin vuoden 2007 selvityksessä ja raidelii-
kenteeseen tukeutuva joukkoliikenne sai kannatusta alueen toimijoilta. Maankäytön ja 
liikenteen yhteissuunnittelulla päädyttiin yhdyskuntarakennetta eheyttävään ratkaisuun, 
joka nojaa vahvoihin joukkoliikennevyöhykkeisiin. Ratkaisussa esitetään raitiotiejärjes-
telmää sekä kehittyvää seudullista bussiliikennettä ja lähijunaliikennettä. Bussiliikenne 
säilyy keskeisimpänä joukkoliikennemuotona. Maankäyttöratkaisu tukee joukkoliiken-
teen käyttöedellytyksiä ja takaa sille kysyntää. Se luo myös puitteet seudullisen joukko-
liikennejärjestelmän kehittämislinjaukselle. Joukkoliikenteen kehittämiselle osoitetaan 
suunnitelmassa enemmän rahaa kuin tiehankkeille (Tampereen kaupunkiseutu 2010.) 
 

6.3 Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat 
 
Oulun liikennesuunnittelu alkoi jo 1950-luvulla yleiskaavaan liittyen. Aluksi liikenne-
suunnittelu oli lähinnä tie- ja katuverkon suunnittelua, mutta vuonna 1969 tarkasteltiin 
jo kaikkia liikennemuotoja kokonaisuutena. 1970-luvulta eteenpäin Oulussa on tehty 
erillisiä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen suunnitelmia ja kuntakohtaisten liikenne-
suunnitelmien laatiminen alkoi myös samoihin aikoihin. Ensimmäinen kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma, Oulun seudun liikenne 2010 vuodelta 1992 (6.3.1), an-
toi laajan tietopohjan yhdyskuntasuunnittelulle ja päätöksenteolle. (Oulun seutu 2003.)  

6.3.1 Oulun seudun liikenne 2010 (1992) 
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
Oulun ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenne 2010 oli 
seudun yhtenäinen liikennepoliittinen ohjelma. Seudun tavoitteena oli keskustapainot-
teinen eurooppalainen kaupunkirakenne, ja liikenteen kehittämisen oli tarkoitus tukea 
yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän kehittämistyötä. (Oulun kaupunki 1992.) Seu-
dun kehittämispolitiikkaan kuului: 
 

• Keskustan vetovoimaisuuden, elävyyden ja toiminnallisuuden kehittäminen 
• Kansainvälistymiseen liittyvien vaatimusten huomioon ottaminen 
• Keskustan viihtyisyyden lisääminen asumis-, työpaikka- ja vapaa-ajan ympäris-

tönä 
• Kaupunkikuvan kehittämistä ihmisläheisemmäksi 

(Oulun kaupunki 1992.) 
 
Liikennejärjestelmätyön taustalla vaikutti toisen parlamentaarisen liikennekomitean 
mietintö ’Liikenne 2000’ vuodelta 1991 (Oulun kaupunki 1992). Liikennejärjestelmä-
työssä asetettiin tavoitteita: 
 

• Yhdyskuntarakenteelle 
• Liikenteen toimivuudelle 
• Liikenneturvallisuudelle 
• Yhteiskuntataloudelle 
• Ympäristölle 

(Oulun kaupunki 1992.) 
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Suunnittelunäkökulmat suunnitelmassa 
 
Kehittämistavoitteissa korostuivat kestävä kehitys ja ympäristönäkökulmat, liikennetur-
vallisuus sekä yhteiskuntatalous, eli yhteiskunnalliset suunnittelunäkökulmat. 
 
Yhteistyö ja osallistuminen 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä ehdotettiin tiiviimpää yhteistyötä seudun kun-
tien kesken tien- ja kadunpidossa, joukkoliikenteen hoidossa, maankäytön suunnittelus-
sa, liikennetutkimuksissa ja projektiyhteistyössä. Oulun seudun liikenne 2010 – suunni-
telma oli pohjana Oulun kaupungin ja ympäryskuntien yleis- ja seutukaavoille. Liiken-
nejärjestelmäsuunnitelma suositeltiin päivitettäväksi 7-10 vuoden kuluttua. (Oulun kau-
punki 1992.) 
 
Eri liikennemuotojen painotus 
 
Työryhmän laatimat kehittämisnäkökulmat painottivat kevyen liikenteen ja joukkolii-
kenteen toimintaedellytyksiä. Kevyestä liikenteestä pyrittiin saamaan pääliikkumismuo-
to seudun taajamissa mm. matka-aikoja lyhentämällä ja väylien hyvällä kunnossapidol-
la. Joukkoliikenteen kehittäminen sisälsi joukkoliikenne-etuisuuksia sekä suoria ja poi-
kittaisliikenteen yhteyksiä. (Oulun kaupunki 1992.) Tiehankkeet olivat liikennejärjes-
telmäsuunnitelman budjetissa kuitenkin vahvasti esillä verrattuna kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen hankkeisiin (Oulun kaupunki 1992). 
 
Suunnitelmassa ehdotettiin uudeksi rahoitustavaksi tietullikokeilua budjettirahoituksen 
rinnalle. Tulleja kerättäisiin aamuruuhkan aikaan ja tulot käytettäisiin joukkoliikenteen 
tukemiseen, väylähankkeisiin ja ympäristöhaittojen torjumiseen. (Oulun kaupunki 
1992.) 

6.3.2 Oulun seudun liikenne 2020 (2002) 
 
Suunnitelman tavoitteet ja visio 
 
Seudun ydinstrategiaan kuului mm.: 
 

• Oulun kehittäminen pohjoisen Euroopan keskuksena ja tärkeänä solmukohtana 
• Päätie- ja pääkatuverkon kehittäminen ja niiden päivittäinen liikennöitävyys, 

seudun rakenne nojaa sormimaisiin pääteihin 
• Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuksien kasvattaminen 
• Matkaketjujen sujuvuuden edistäminen, terminaalitoiminnot ja tiedottaminen 
• Liikenneturvallisuuden parantaminen 

 
 (Oulun seutu 2003.) 
 
Suunnittelunäkökulmat suunnitelmassa 
 
Seudun strategiassa näkyivät erityisesti matkaketjujen ja liikenneturvallisuuden suunnit-
telunäkökulmat. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tukemisessa oli taustalla myös 
ympäristönäkökulma.  
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Yhteistyö ja osallistuminen 
 
Oulun seudun liikenne 2020 laadittiin osana seudun kuntien yhteistä yleiskaavaproses-
sia vuonna 2002. Liikennejärjestelmäsuunnitelma oli tosin kaava-aluetta laajempi. Pro-
sessissa laadittiin liikennestrategia, sen toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, suunni-
telman aiesopimus ja sen toteutumisen seurantamenettelyt. Työn myötä havaittiin, että 
liikennejärjestelmäsuunnittelu ja kaavoitus on tärkeää liittää läheisesti toisiinsa ja että 
seudullinen yhteistyö on välttämätöntä. Liikennejärjestelmäsuunnittelun työryhmä teki 
paljon yhteistyötä kaavaa valmistelleen työryhmän kanssa, ja myös Oulun seutuliiken-
teen neuvottelukunta oli mukana suunnitelman laatimisessa. Oulun keskustaan laadittiin 
lisäksi erillinen liikenteen ja maankäytön yhteissuunnitelma, MALI. (Oulun seutu 
2003.)  
 
Eri liikennemuotojen painotus 
 
Keskeisimpien kehittämiskohteiden joukossa oli valtateiden 20 ja 4 kehittäminen, Sei-
näjoki-Oulu –rata, joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen ja kevyen liikenteen järjes-
telmän kehittäminen. Vaikka tiehankkeet olivat kiireellisyyslistan kärkipäässä, myös 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen hankkeet olivat hyvin edustettuina.  

6.3.3 Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014 
Oulun seudun uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyi vuoden 
2013 alussa ja sen oli määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoitevuotena 
uudessa suunnitelmassa on 2030. Oulun seudulle on laadittu MALPE-aiesopimus 
(Maankäyttö, Asuminen, Liikenne, Palvelut, Elinkeinot) ja liikennejärjestelmäsuunni-
telma toteuttaa sitä. Suunnitteluun osallistuvat Oulun kaupunki ja seudun kunnat, Poh-
jois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto. (Oulun 
kaupunki 2014.)  
 

6.4 Yhteenveto Case-liikennejärjestelmäsuunnitelmista 
 
Kaupunkiseutujen ensimmäiset liikennejärjestelmäsuunnitelmat laadittiin 1990-luvulla 
(poikkeuksena pääkaupunkiseudun varhaiset suunnitelmat 1960- ja 1980-luvuilta). En-
simmäiset suunnitelmat olivat paperisessa muodossa, erittäin kompakteja ja esitemäisiä 
aineistoja. Suunnittelunäkökulmista korostuivat liikenneturvallisuus, liikennejärjestel-
mäajattelu ja ympäristönäkökulmat, eli ns. yhteiskunnalliset suunnittelunäkökulmat. 
Ensimmäisten suunnitelmien myötä yhteistyömuodot alkoivat kehittyä, ja liikennejär-
jestelmäsuunnitelmien päivittämisestä sovittiin seutukohtaisesti. Suunnitelmien hanke-
listoilla painottuivat pääosin tie- ja katuhankkeet, joskin PLJ 1994 painotti voimakkaasti 
joukkoliikennettä.  
 
2000-luvun suunnitelmissa alkoi esiintyä uudempia suunnittelunäkökulmia, kuten neli-
porrasperiaatetta ja matkaketjuajattelua, mutta myös ympäristötavoitteet näkyivät entistä 
vahvemmin. Yhteistyömuodot syvenivät ja yhteistyö maankäytön kanssa alettiin nähdä 
tärkeänä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia laadittiin yhdessä kaavoituksen tai rakenne-
mallien kanssa. Myös MAL-aiesopimukset ja muut liikenteen ja maankäytön yhteis-
suunnitelmat yleistyivät. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen hankkeet saivat enem-
män huomiota, mutta pääkaupunkiseudulla niiden rahoitusosuudet laskivat suhteessa 
tiehankkeisiin. Kun 1990-luvulla tieverkon ruuhkaisuuden vähentäminen nähtiin elin-
keinoelämän ja talouskasvun moottorina, 2000-luvulla joukkoliikenteen saavutettavuus 
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alettiin yhdistää talouskasvuun mm. solmukohtien kiinteistökehityksen myötä (Metsä-
ranta ym. 2013). 
 
Neliporrasperiaate oli näkyvillä vahvasti myös 2010-luvulla ja palvelutasoajattelu alkoi 
näkyä tuoreimmissa (vuosien 2014-2015) suunnitelmissa. Vuonna 2015 valmistuvat 
suunnitelmat HLJ 2015 ja Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 painotta-
vat molemmat palvelutasoajattelua. MAL-aiesopimukset yleistyivät ja yhteistyötä kehi-
tettiin edelleen. Helsingin seudulla liikennejärjestelmäsuunnittelu laajeni vuonna 2011 
koskemaan 14 kuntaa. Joukkoliikenteen painoarvo kasvoi taas myös pääkaupunkiseu-
dulla HLJ 2011:n myötä. Tuoreimmat liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat muodoltaan 
myös aiempaa raporttimaisempia ja varsin pitkiä aineistoja. Suunnittelunäkökulmien 
lisääntyminen ja erityisesti uusimpien näkökumien huomioon ottaminen näkyy suunni-
telma-aineistojen pituudessa. Ilmastonmuutos ei ollut terminä enää 2010-luvulla niin 
pinnalla, mutta se vaikutti epäsuorasti suunnitteluun joukkoliikenteeseen panostamisen 
myötä. Yhteiskunnalliset näkökulmat ovat korostuneet suunnitelmissa kaiken kaikkiaan 
eniten, mutta käyttäjälähtöiset näkökulmat ovat saaneet enemmän huomiota viime vuo-
sina. Odotettavissa on, että käyttäjälähtöisyys pysyy pinnalla myös tulevaisuudessa. 
 

6.5 Arvioita 90-luvun ja 2000-luvun liikennejärjestelmäsuunni-
telmista 

 
Tielaitos arvioi vuonna 1999 kuutta 1990-luvulla laadittua kaupunkiseutujen liikenne-
järjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelmissa oli painotettu jalankulkua, pyöräilyä ja joukko-
liikennettä, mutta henkilöautoliikenne oli kuitenkin käytännössä vahvemmin esillä, sillä 
toimenpiteet on helppo esittää tie- ja katukohteina. (Tielaitos 1999.) Tieverkon kehittä-
mistä perusteltiin aluksi osin ympäristötavoitteilla, sillä liikennettä pyrittiin siirtämään 
päätieverkolle, jossa sen aiheuttamat ympäristöhaitat ovat pienemmät. Tiehankkeissa oli 
myös suuri suunnitteluvaranto ja pitkä kokemus, ja joukkoliikennehankkeita piti keksiä 
tiehankkeiden vastapainoksi. (Metsäranta ym. 2013.) 
 
1990-luvun suunnitelmien kehittämisehdotukset oli monin paikoin perusteltu puutteelli-
sesti, ja suunnitteluprosessien koettiin kestävän liian kauan. Vaihtoehtoisia ratkaisuja 
tarkasteltiin niukasti. Liikennejärjestelmäsuunnittelun organisaatiot koettiin myös varsin 
raskaiksi. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhdistämistä vaikeuttivat etenkin erot 
organisaatioiden rakenteissa ja erilaiset suunnitteluaikataulut. Suunnitelmista kävi myös 
ilmi, että liikenneturvallisuus ja ympäristönäkökulmat olivat suunnittelun taustalla ole-
vaa toimintaa suorien toimenpiteiden sijaan, mutta esimerkiksi kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen kehittäminen vastasi ympäristötavoitteisiin epäsuorasti. (Tielaitos 
1999.) 
 
Arvioinnissa tehtiin kehittämisehdotuksia, kuten että suunnitteluprosessit tulisi jakaa 
pienempiin osakokonaisuuksiin prosessin raskauden vähentämiseksi ja että liikennejär-
jestelmäsuunnitelmilla tulisi olla lyhyempi aikatähtäin. Suunnitelmien tavoitteet olivat 
usein liian yleisellä tasolla ja tavoitteet miellettiin usein samaksi kuin liikennepolitiikka. 
Liikennejärjestelmätyössä on olennaista liikennejärjestelmän toimivuuden parantaminen 
eikä niinkään suunnitelmien laatiminen.  (Tielaitos 1999.)  
 
Pesonen ym. tarkasteli seitsemää vuosina 2004-2007 laadittua liikennejärjestelmäsuun-
nitelmaa tai -strategiaa Tiehallinnon julkaisussa Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmä-
suunnittelun kehittäminen. Puutteena nähtiin, että suunnitelma-alueiden sisäiset alueelli-
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set erovaisuudet jätettiin monessa suunnitelmassa vähäiselle huomiolle, ja alueiden ul-
koisia yhteyksiä painotettiin. Kehittämistarpeet kuvattiin myös usein infralähtöisesti 
eikä liikkumisen tai kuljetusten ehdoilla. Tavoitteet asetettiin pääsääntöisesti liikenne-
verkkojen kannalta. Liikkumis- ja kuljetustietojen jalostaminen kehittämistarpeiksi kai-
pasi tarkastelun perusteella vielä työtä. Kehittämistarpeiden ja tavoitteiden välisessä 
kytkennässä havaittiin myös puutteita; konkreettiset kehittämistarpeet esiintyivät tavoit-
teissa sanahelinänä. (Pesonen ym. 2009.) 
 
Suunnitteluprosessien vuorovaikutusmuotoina olivat pääasiallisesti seminaarit, kyselyt 
haastattelut ja palautekanavat. Vuorovaikutusten tulosten ja vaikuttavuuden hyödyntä-
mistä tulisi kuitenkin parantaa. Neliporrasperiaate näkyi neljässä suunnitelmassa, mutta 
näkökulmaa tulkittiin eri tavoin. Käyttäjälähtöisyys näkyi erityisesti yhdessä suunnitel-
massa. Kolmen seudun suunnitelmat puolestaan laadittiin osana seutujen kaavoituspro-
sesseja. (Pesonen ym. 2009.) 
 
Suunnitelmissa tavoitteet oli esitetty lähinnä yleisellä tasolla ja sellaisina, että kaikkien 
on ne helppo hyväksyä. Maankäyttö ja yhteistyö eivät näkyneet suunnitelmien tavoit-
teissa vahvoina teemoina. Maankäyttö näkyi selvästi vain muutamissa linjauksissa. Eri-
tyisesti neliporrasperiaate lisäsi maankäytön näkyvyyttä suunnitelmissa, mutta maan-
käytön konkreettiset toimenpidesuositukset rajattiin liikennejärjestelmäsuunnitelman 
ulkopuolelle. Toimenpidekustannuksia esitettiin vain infrahankkeille, ja 1. ja 2. portaan 
pienten parannustoimien kustannukset puuttuivat monesta suunnitelmasta. Toteutusvas-
tuissa havaittiin lisäksi epäselvyyksiä. (Pesonen ym. 2009.)  
 
Suunnitelmissa vaikutusarviointi tehtiin lähinnä laadullisena ja suunnitelmien loppuvai-
heessa. Yleispiirteisyys tavoitteissa näkyi myös vaikutusten arvioinnissa. Arvioinnin 
heikkouksiin kuului se, että negatiivisia vaikutuksia ei tuotu kattavasti esille, vaan arvi-
ointi keskittyi tavoitetilan kuvaamiseen. (Pesonen ym. 2009.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



87 
 

7 Liikennejärjestelmäsuunnittelun arviointi 
 
Tässä luvussa arvioidaan liikennejärjestelmäsuunnittelua ja sen suunnitteluprosessia 
perustuen pääasiassa haastatteluaineistoihin ja liikenneviraston liikennejärjestelmä- ja 
maankäyttöasioiden ryhmäkehityskeskusteluun. Haastattelumenetelmänä oli puolistruk-
turoitu teemahaastattelu, jonka suuntaa-antavat kysymykset on esitetty liitteessä 1. 
Haastateltavina olivat Jarmo Joutsensaari liikennevirastosta ja Sini Puntanen Helsingin 
seudun liikenteestä. Haastatteluvastausten ja ryhmäkehityskeskustelun perusteella on 
havaittavissa, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa on myös suuri kehittämistarve itse 
suunnitteluprosessissa suunnitelmien sisältöjen ja suunnittelunäkökulmien lisäksi, ja 
suunnittelunäkökulmien kehittämistarpeet eivät tunnu nousevan käytännön työssä juuri 
esiin. Suunnittelunäkökulmista ei myöskään tunnu olevan selkeää käsitystä ja käsitteis-
töä. Haastattelujen jälkeen tutkimukseen päätettiin lisätä huomioita koko liikennejärjes-
telmäsuunnittelusta ja sen prosesseista.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on kehittynyt reilun 20 vuoden elinkaarensa ajan, mutta 
kehitettävää löytyy edelleen. Suunnittelu oli alussa varsin vahvasti kuntien ja valtion 
edunvalvontaa, mutta sittemmin toimijoiden yhteistyö on kehittynyt ja kytkentä maan-
käyttöön on vahvistunut etenkin kaupunkiseuduilla. Suunnittelu oli alussa monesti myös 
valtio- tai tiepiirilähtöistä, kun taas nykyään kaupunkiseudut ja maakunnan liitot vastaa-
vat suunnittelun käynnistämisestä ja koordinoimisesta. Muutosten myötä kuntasektori 
on enemmän yhteistyössä keskenään ja sopii asioista yhdessä. Valtio kuitenkin edelleen 
ohjaa suunnitteluprosessia. Yhteistyössä on tärkeää, että osapuolia on paljon, tavoitteet 
sovitetaan yhteen ja että kuunnellaan ja ymmärretään puolin ja toisin.  
 
Maankäytön ja liikenteen suunnitteluyhteistyö ei ole alan toimijoiden mielestä onnistu-
nut vielä riittävän hyvin ja sitä tulisi kehittää edelleen, vaikka MAL-aiesopimukset ja 
muut yhteistyömuodot ovatkin lisääntyneet. Molemminpuolista ymmärrystä tarvitaan 
lisää; maakäytön suunnittelijoilla ei ole tarkkaa käsitystä liikenneasioista ja liikenne-
suunnittelijoiden käsitys maankäytön suunnittelusta on usein kapea. Liikenteen ja 
maankäytön suunnittelulla on erilaiset perinteet ja erilaiset resurssit, mikä hankaloittaa 
yhteenkytkentää. Maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa on pitkä kuntien itsete-
kemisen perinne, ja panokset suunnitteluyhteistyöhön ovat maankäytön suunnittelulla 
liikennepuolta pienemmät. Halu vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön on vahva, mutta 
oikeat välineet ja työkalut puuttuvat. Maankäytön ja liikenteen välille kaivattaisiin 
enemmän konkreettista yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Maankäytön ja liikenteen yh-
teistyön puutteet havaittiin myös Tielaitoksen ja Pesosen ym. tarkastelemissa liikenne-
järjestelmäsuunnitelmissa 90- ja 2000-luvuilta (6.5). 
 
Maankäytön ja liikenteen yhteisten suunnitelmien poliittisesti sitovat päätökset ovat 
olennaisia suunnittelun pitkäjänteisyyden varmistamiseksi, sillä maankäytön ja infra-
struktuurin kehittämistä ei voi suunnata aina uudelleen, kun poliittinen valta vaihtuu. 
Tämä vaatii osapuolilta kykyä joustaa omista tavoitteistaan, mutta samalla löytää hyöty 
yhteisistä linjauksista. Alueiden kehittäminen ei ole mustavalkoisesti voittamista tai 
häviämistä, vaan kehittämisellä on laajoja vaikutuksia sekä keskuskunnasta koko seu-
dulle että seudulta muuhun maahan. (Metsäranta ym. 2013, s.83.) Osapuolten sitoutu-
minen yhteiseen työhön on tärkeää. Myös aluejako on suunnittelun tasapuolisuuden 
vuoksi tärkeää; Uudellamaalla on havaittavissa turhan selvää rajanvetoa 14 HLJ-kunnan 
ja muiden kuntien välillä. (Liikennevirasto 2015.) 
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Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on tärkeää löytää kaikkein olennaisimmat kehitys-
kohteet. Suunnittelu on kehittynyt kaikkien hankkeiden kirjaamisesta vahvempaan prio-
risointiin, mutta alueellisessa liikennejärjestelmätyössä on edelleen nähtävissä liian pit-
kiä toimenpidelistauksia ja heikkoa priorisointia. (Liikennevirasto 2015.) Suunnittelussa 
on helppo määritellä tarpeita, mutta ei ole olemassa tarpeeksi työkaluja nostamaan olen-
naiset toimenpiteet esille. Taloudelliset haasteet ja valtion vähenevä rahoitus kuitenkin 
pakottavat suunnittelun tähän suuntaan. Edellisen luvun case-tutkimuksen perusteella 
myös tiehankkeet ovat dominoineet toimenpidelistauksia, vaikka painotusta on yritetty 
suunnata joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suuntaan. Hankkeita on käytännössä 
helpompi perustella ennusteiden mukaisella liikenteellisellä kasvulla kuin liikennepoliit-
tisten tavoitteiden täyttymisen perusteella (Tiehallinto 2008). Liikennejärjestelmäsuun-
nitelmien voidaan kokonaisuudessaan katsoa toteutuneen varsin hyvin, sillä seudullises-
ti toteutuneet hankkeet ovat pääsääntöisesti olleet sellaisia, jotka on kirjattu liikennejär-
jestelmäsuunnitelmiin. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on strategista ja tavoitteellista 
suunnittelua, eikä ole mahdollista toteuttaa kaikkea. Suunnittelussa vuorottelevat vi-
siönäärisyys ja pragmaattisuus, visiot ja käytäntö. Molempia näkökulmia tarvitaan, mut-
ta tasapainon löytäminen on tärkeää. Monissa suunnitelmissa kehittämistarpeet ovat 
tuntuneet esiintyvän sanahelinänä ja turhan yleispiirteisinä (6.5).  
 
Suunnitteluprosessiin kaivataan enemmän pienryhmätyöskentelyä ja epävirallisia pala-
vereja, joissa keskusteltaisiin ratkaisuista ennen varsinaisia palavereja, joissa ratkaisut 
esitetään kommentoitaviksi (Liikennevirasto 2015). Raskaat edustukselliset kokoukset 
eivät edistä suunnitteluprosessia yhtä tehokkaasti, sillä itse työ tehdään niiden ulkopuo-
lella. Päätöksenteko on myös hyvä muistaa läpi koko suunnitteluprosessin ja päätöksen-
teon valmistelun tulisi kulkea koko prosessin ajan mukana. Suunnittelu ja asiantuntija-
työ ovat tärkeitä, mutta merkityksettömiä ilman johtajuutta ja yhteyttä päätöksentekoon. 
Haasteita päätöksentekoon tuovat esimerkiksi suunnittelualueiden kunnat, joilla on kul-
lakin oma päätöksentekonsa, jota ei ole eriytetty sektoreittain. Päätökset liikenteestä 
ovat kaikkien muiden kunnan asioiden rinnalla. Kunnan ja valtion poliittiset päättäjät 
ovat suunnitteluprosessissa yhteydessä toisiinsa virkamiestyön välityksellä. Päättäjillä 
tulisi olla enemmän yhteistyötä keskenään prosessin selkeyttämiseksi. Media on myös 
yksi osa suunnitteluprosessissa, ja suunnittelun parissa työskentelevien olisi hyvä seura-
ta, mitä hankkeista kirjoitetaan julkisessa keskustelussa. 
 
Jatkuva liikennejärjestelmätyö on muuttanut liikennejärjestelmäsuunnittelua etenkin 
2010-luvulla, ja se on monilla alueilla jo käynnissä tai alkamassa. Jatkuvan työn myötä 
suunnitelman lopputulos voi olla erinäköinen kuin mitä alkuperäiseen suunnitelmaan on 
kirjattu. Jatkuva liikennejärjestelmätyö vaatii osapuolilta jatkuvaa sitoutumista, mutta 
auttaa suunnittelua pysymään ajan hermoilla ja reagoimaan muutoksiin, sillä varsinais-
ten liikennejärjestelmäsuunnitelmien aikatähtäin voi olla 20-30 vuotta. Liikennevirasto 
on ehdottanut, että raskas HLJ-prosessi järjestettäisiin neljän vuoden sijaan kahdeksan 
vuoden välein. Raskas suunnitteluprosessi vie paljon resursseja sekä valtiolta että kun-
nilta, ja välivuosina liikennejärjestelmäsuunnittelua voitaisiin tehdä jatkuvan liikenne-
järjestelmätyön pohjalta. (Liikennevirasto 2015.) 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämiseen tarvitaan myös lisää tieteellistä tutkimus-
ta ja suunnitteluteoreettista kontekstia. Suunnittelun näkökulmia ja menetelmiä on tar-
kasteltu liian vähän suhteessa toisiinsa ja nykysuunnitteluun. Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus, kaupunkiteoriat sekä yhteistyö maankäytön suunnittelun kanssa voivat tuoda 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun myös uusia näkökulmia. (Kartimo 2014.)  
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8 Johtopäätökset 
 

8.1 Yhteenveto 
 
Tässä diplomityössä tutkittiin liikennejärjestelmäsuunnittelun suunnittelunäkökulmia 
1960-luvulta nykypäivään. Suunnittelunäkökulmat inventoitiin aikajanalle ja niitä arvi-
oitiin suhteessa liikennepolitiikkaan, suunnitteluteorioihin ja toisiinsa. Työssä tehtiin 
lisäksi lyhyt katsaus muiden maiden liikennesuunnittelusta ja painopisteenä oli Ruotsi, 
sillä Suomen ja Ruotsin suunnittelukäytännöissä on paljon samankaltaisuuksia. Suunnit-
telunäkökulmia ja suunnitteluprosessia tarkasteltiin kolmen kaupunkiseudun case-
tutkimuksessa, ja mukaan valittiin Helsingin seutu, Tampereen seutu ja Oulun seutu. 
Työn loppuvaiheessa tehtiin muutama haastattelu suunnittelunäkökulmien ja suunnitte-
luprosessin kehittymisestä. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymykseen: 

• Voidaanko liikennejärjestelmäsuunnittelua kehittää suunnittelunäkökulmia 
täsmentämällä? 

 
Vastauksen löytämiseksi tutkittiin seuraavia apukysymyksiä: 

• Mitä liikennejärjestelmäsuunnittelulla tarkoitetaan? 

• Mikä on liikennejärjestelmäsuunnittelun kytkentä liikennepolitiikkaan? 

• Millaista suunnittelu on ollut muissa maissa? 

• Mitkä ovat olleet keskeiset suunnittelunäkökulmat Suomen 
liikennejärjestelmäsuunnittelussa? 

• Miten näkökulmat ovat kehittyneet ja mihin haasteeseen ne on otettu 
vastaamaan? 

• Miten näkökulmia on sovellettu Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa? 
 
Lähtökohtana työlle oli liikennejärjestelmäsuunnittelun sisäisten suunnittelunäkökul-
mien tutkiminen, ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämisratkaisuja haettiin niiden 
täsmentämisen avulla. Suunnittelunäkökulmia saatiin tiivistettyä ja osittain karsittuakin 
niin, että suunnittelun sisällölliset yleistavoitteet toteutuvat. Työn loppua kohden kävi 
kuitenkin selväksi, että toinen suuri kehittämistarve liikennejärjestelmäsuunnittelussa on 
konkreettisessa suunnittelutyössä ja sen prosesseissa. Suunnittelunäkökulmat tuntuvat 
olevan käytännön työssä hieman epäselviä ja liikennejärjestelmätyössä suunnittelupro-
sessi ja sen kehittämistarpeet ovat selkeämpiä. Haastattelut ja ryhmätyöskentely antoi-
vat perspektiiviä liikennejärjestelmäsuunnittelun parissa työskentelevien henkilöiden 
kokemuksista ja kehittämisehdotuksista. Päätutkimuskysymykseen voidaan siis vastata, 
että liikennejärjestelmäsuunnittelua voidaan jossain määrin kehittää suunnittelunäkö-
kulmia karsimalla ja tiivistämällä, mutta käytännön kokemusten perusteella suunnittelu-
prosessin kehittämistarpeet nousevat enemmän esille.  
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8.2 Suunnittelunäkökulmat liikennejärjestelmäsuunnittelussa 
 
Työssä tarkasteltiin kahdeksaa liikennejärjestelmäsuunnittelunäkökulmaa: 
 

• Liikenteellinen palvelutaso 
• Liikenneturvallisuus 
• Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset 
• Yhteiskuntatalous ja laaja-alainen vaikutusten arviointi 
• Liikennejärjestelmäajattelu ja matka- ja kuljetusketjut 
• Käyttäjälähtöisyys 
• Neliporrasperiaate 
• Palvelutasoajattelu 

 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun suunnittelunäkökulmat ovat kehittyneet luontevasti 
yleisten arvojen muutosten seurauksena sekä yhteiskunnallisten olosuhteiden mukaan. 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu alkoi kehittyä 1960-luvulla ensin liikenteellisen palvelu-
tason ja henkilöautokeskeisyyden myötä. Liikenneturvallisuuden näkökulma oli ajan-
kohtainen liikenteen kasvun myötä etenkin 1970-luvulla. Kestävä kehitys nousi pinnalle 
1980-luvulla ja vaikutusten arviointia alettiin tehdä 1990-luvulla. Samoihin aikoihin 
liikennejärjestelmää alettiin ajatella kokonaisuutena ja nykyisenmuotoinen liikennejär-
jestelmäsuunnittelu alkoi eri puolilla Suomea. Uudet 2000-luvun suunnittelunäkökulmat 
käyttäjälähtöisyys, neliporrasperiaate ja palvelutasoajattelu toivat suunnitteluun palvelu-
ulottuvuutta, asiakaslähtöisyyttä ja vuorovaikutteisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnitte-
lua on yritetty uudistaa erityisesti 2010-luvulla liikenneviraston perustamisen myötä 
uuden liikennepolitiikan mukaisesti, mutta uudet näkökulmat ovat osaltaan monimut-
kaistaneet liikennejärjestelmäsuunnittelua. Ruotsin liikennejärjestelmäsuunnittelu on 
vaikuttanut Suomessa etenkin neliporrasperiaatteen käyttöönottoon sekä liikenneturval-
lisuuden tavoitteisiin.  
 
Liikennepolitiikka ohjaa liikenteen järjestämistä ja hoitoa. Se on osa yhteiskuntapoli-
tiikkaa ja sen arvot määräytyvät yleisen yhteiskuntapolitiikan arvojen mukaan. Tavoit-
teisto ja arvot muuttuvat ajan myötä, mutta etenkin suuret linjat ovat pysyneet samanlai-
sina jo varsin pitkään. Liikenteeseen voidaan vaikuttaa sekä välittömin että välillisin 
keinoin. Välilliset keinot ovat usein liikennesektorin toiminnan ulkopuolella, mutta pit-
källä tähtäimellä ne ovat usein tehokkaampia liikenneongelmien ehkäisyssä. Niukkene-
vat resurssit ajavat myös tilanteeseen, jossa on kehitettävä tehokkaita toimia vähemmillä 
panoksilla.  
 
Suunnitteluteoriat ovat kehittyneet yhtä aikaa suunnittelunäkökulmien rinnalla. Alussa 
suunnittelua tehtiin rationalistisen suunnitteluteorian mukaan, joka painottuu tieteellisiin 
metodeihin. Ajan myötä kuitenkin todettiin, että yhdyskuntasuunnittelun ongelmat ovat 
niin monitahoisia, ettei niitä pystytä käsittelemään tieteellis-rationalistisesti. Inkremen-
talistinen suunnitteluteoria syntyi vastareaktiona rationalistiselle suunnittelulle ja se 
pyrkii jakamaan suunnitteluprosessin pienempiin osiin ja työskentelemään visio- ja ske-
naariotyökalujen avulla lineaarisen prosessin sijaan. Kommunikatiivinen rationaalisuus 
syntyi korostamaan jatkuvan vuorovaikutuksen ja kansalaisten osallistumisen merkitys-
tä yhdyskuntasuunnittelussa. Suunnittelu nähdään jatkuvana oppimisprosessina, joka on 
täynnä epävarmuutta ja tiedonpuutetta. Kommunikatiivinen suunnittelu pyrkii vastaa-
maan liikennesuunnittelun ongelmiin, jotka ovat ns.ilkeitä ongelmia ja joiden määrittely 
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sekä syiden etsiminen on vaikeaa. Laaja-alainen yhteistyö helpottaa monipuolisen kei-
novalikoiman löytämisessä ja monimutkaisten suunnitteluongelmien ratkaisussa.   
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun sisällölliset tavoitteet saatiin liikennepoliittisen selon-
teon painopisteistä sekä maankäyttö- ja rakennuslaista: 
 

• Sujuva ja turvallinen liikkuminen 
• Elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeet 
• Kestävä kehitys ja päästöjen vähentäminen 
• Taloudellisuus ja kansainvälinen kilpailukyky 

 
Suunnittelunäkökulmat voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden pääasiallisten vaikutus-
ten kohteiden mukaan: 
 

• Yhteiskunnalliset tai kestävän kehityksen suunnittelunäkökulmat (liikennetur-
vallisuus, kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, yhteiskuntatalous ja laaja-
alainen vaikutusten arviointi ja neliporrasperiaate) 

• Käyttäjälähtöiset suunnittelunäkökulmat (liikenteellinen palvelutaso, käyttäjä-
lähtöisyys ja palvelutasoajattelu) 

• Järjestelmätasoinen suunnittelunäkökulma (liikennejärjestelmäajattelu ja matka- 
ja kuljetusketjut) 

 
Jokaisella näkökulmalla on oma painopisteensä, eikä mikään näkökulma toteuta kaikkia 
sisällöllisiä tavoitteita. Hyvään tulokseen päästään, jos kaikki kolme näkökulmaryhmää 
ovat suunnitelmissa edustettuina.  
 
Yhteiskunnalliset suunnittelunäkökulmat sisältävät kestävän kehityksen kaikki osa-
alueet (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys). Ympäristövai-
kutusten arvioinnin voidaan katsoa sisältyvän laaja-alaiseen vaikutusten arviointiin, 
jolloin näkökulmien joukko pienenisi kolmeen, kestävää kehitystä toteuttavaan näkö-
kulmaan. Yhteiskunnallisista näkökulmista etenkin neliporrasperiaatetta tulisi kuitenkin 
kehittää edelleen, jotta ensimmäisten portaiden toimenpiteet päätyisivät myös konkreet-
tisina toimenpiteinä hankelistoille.  
 
Käyttäjälähtöiset näkökulmat ovat varsin päällekkäisiä, ja niistä tuorein, palvelutasoajat-
telu, vastaa samoihin tavoitteisiin kuin aiemmat näkökulmat. Tulevaisuudessa olisi siis 
mahdollista keskittyä kehittämään palvelutasoajattelun näkökulmaa ainoana käyttäjäläh-
töisenä suunnittelunäkökulmana olettaen, että sitä kehitetään edelleen sekä teoriassa että 
käytännön suunnittelussa.  
 
Liikennejärjestelmätasoisen näkökulman tulee myös olla läsnä suunnitteluprosessissa, 
sillä se varmistaa liikennejärjestelmän toimivuuden kokonaisuutena sekä yhteiskunnan 
että käyttäjän kannalta. Matka- ja kuljetusketjuajattelua tulee myös kehittää edelleen, 
sillä se on ollut vasta tällä vuosikymmenellä enemmän esillä liikennehallinnossa ja sen 
määritelmät eivät ole täysin tarkentuneet. Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso –hanke 
2012 yhdisti myös matka- ja kuljetusketjutarkastelun palvelutasoajattelun kanssa. 
 
Suunnitteluprosessin vaatimukset löytyvät Maankäyttö- ja rakennuslaista:  
 

• Osallistumismahdollisuuksien turvaaminen 
• Suunnittelun vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus 
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• Avoin tiedottaminen 
 
Prosessivaatimusten tulee olla aina läsnä suunnitteluprosesseissa. Osallistumismahdolli-
suudet ovat korostuneet etenkin uusimmissa suunnittelunäkökulmissa, jotka toteuttavat 
kommunikatiivista suunnitteluteoriaa. Neliporrasperiaate on korostanut yhteistyön mo-
nipuolisuutta ja erilaisia toimenpidemahdollisuuksia.  
 
Case-tutkimuksen perusteella yhteiskunnalliset näkökulmat korostuivat suunnitelmissa 
eniten, mutta käyttäjälähtöiset näkökulmat ovat yleistyneet viime vuosina. Näkökulmien 
laajentuminen on myös laajentanut suunnitelma-aineistoja pitkiksi raporteiksi.  
 
Suunnittelunäkökulmien arvioiminen on vaikeaa strategisessa suunnittelussa, sillä nä-
kökulmia ei voi mitata, ja tavoitteiden toteutuminen riippuu katsontakannasta. Tärkeim-
pien näkökulmien huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa on kuitenkin 
tärkeää. Suunnittelunäkökulmia ja menetelmiä on tarkasteltu liian vähän tieteellisessä ja 
suunnitteluteoreettisessa kontekstissa, ja myös niiden keskinäiset suhteet ovat jääneet 
vähälle huomiolle alan tutkimuksissa. Suunnittelunäkökulmat tuntuvat olevan myös 
käytännön työssä hieman epäselviä. Tässä olisi jatkokehitettävää.  
 

8.3 Liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin kehittämistarpeet 
 
Haastattelujen ja ryhmäkehityskeskustelun perusteella voidaan sanoa, että liikennejär-
jestelmäsuunnittelun kehittämistarpeet ovat vahvasti myös suunnitteluprosessissa. Lii-
kennejärjestelmäsuunnittelu on kehittynyt hyvään yhteistyötä painottavaan suuntaan 20-
30-vuotisen historiansa aikana, mutta kehitettävää löytyy edelleen paljon. Kehittämis-
tarpeet on jaoteltu aihepiireittäin: 
 
Maankäytön ja liikenteen suunnitteluyhteistyön lisääminen 
Maankäytön ja liikenteen suunnitteluyhteistyö ei ole kokemusten mukaan onnistunut 
riittävän hyvin, vaikka kehitystä onkin tapahtunut etenkin kaupunkiseuduilla. Työhön 
kaivataan lisää työkaluja ja konkreettista yhteistä tekemistä alojen välillä. Halu yhteis-
työhön on vahva, ja sitä tulisi tukea selkeämmillä menettelyillä. 
 
Osapuolten sitouttaminen 
Onnistuneen suunnitteluprosessin edellytyksenä on, että kaikki asianosaiset tahot osal-
listuvat suunnitteluun ja kokevat hyötyvänsä siitä. Tämä vaatii joustamista omista ta-
voitteista, ja ymmärrystä alueiden kehittämisen seudullisista ja valtakunnallisista vaiku-
tuksista. Kuntien oma edunvalvonta ei saa muodostua esteeksi yhteiselle suunnittelu-
prosessille. Rajanvetoja tulisi suunnitteluprosesseissa myös harkita tarkkaan; Uudella-
maalla on nähtävissä liian jyrkkä rajanveto HLJ-alueen ja ulkokuntien välillä.  
 
Priorisointi 
Olennaisimpien kehityskohteiden löytäminen on liikennejärjestelmäsuunnittelussa tär-
keää, etenkin taloudellisten vaikeuksien kasvaessa tulevaisuudessa. Alueellisessa lii-
kennejärjestelmätyössä on edelleen nähtävissä liian pitkiä toimenpidelistauksia ja hank-
keiden priorisointia tehdään liian vähän. Perinteisesti myös tiehankkeita on painotettu 
suunnitelmissa enemmän, vaikka joukkoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle on yritetty 
antaa enemmän painoarvoa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on tavoitteellista suunnitte-
lua, eikä ole mahdollista toteuttaa kaikkea. Suunnittelussa on tärkeää löytää tasapaino 
visioiden ja käytännön olosuhteiden välille.  
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Päätöksentekoprosessi ja palaverit 
Pienryhmätyöskentelyt ja epäviralliset palaverit edistävät suunnitteluprosessia raskaita 
edustuksellisia palavereja enemmän, ja niiden määrää tulisi lisätä. On tärkeää, että rat-
kaisuista keskustellaan ennen varsinaisia palavereja, joissa ne esitellään kommentoita-
viksi. Päätöksenteon tulee kuitenkin olla työssä läsnä koko suunnitteluprosessin ajan, 
sillä asiantuntijatyöllä ja selvityksillä ei ole merkitystä ilman yhteyttä päätöksentekijöi-
hin.  
 
Jatkuva liikennejärjestelmätyö 
Jatkuva liikennejärjestelmätyö on käytössä monilla seuduilla ympäri Suomen, ja se tuli-
si ottaa käyttöön myös muualla. Jatkuva liikennejärjestelmätyö auttaa suunnittelua py-
symään ajan tasalla, sillä liikennejärjestelmäsuunnittelun aikatähtäin on helposti 20-30 
vuotta. Jatkuva työ myös vähentää raskaisiin suunnitteluprosesseihin uppoavia resursse-
ja, ja esimerkiksi liikennevirasto on ehdottanut, että HLJ:n neljän vuoden suunnittelu-
prosessin sijaan suunnitelmia päivitettäisiin 8 vuoden välein. Jatkuva liikennejärjestel-
mätyö voi myös muuttaa itse suunnitelmiin kirjattuja lopputuloksia. Se myös toisaalta 
vaatii osapuolilta jatkuvaa sitoutumista.  
 

8.4 Tulevaisuuden pohdintoja 
 
Liikennesuunnittelu ja liikennejärjestelmäsuunnittelu kohtaavat paljon haasteita ja muu-
toksia tulevaisuudessa. Ajoneuvokannan muutos, autonomiset ajoneuvot ja tekniikan 
kehittyminen ovat todennäköisesti muuttamassa liikenteen rakennetta muutaman vuosi-
kymmenen kuluessa. Tulevaisuuden liikennettä on spekuloitu kautta aikojen, mutta suu-
ret muutokset ovat nyt entistä paremmin näkökentässä. Smith-Polvisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma Helsinkiin 1960-luvun lopulla sisälsi myös paljon utopistisia ajatuk-
sia, kuten laajan moottoritieverkon. Liikenteen utopioita on kehitetty kautta aikojen ja 
nykyisinkin infrastruktuurin lisärakentamisen tarpeellisuutta voidaan pohtia lentävien 
ajoneuvojen potentiaalisen yleistymien pohjalta.     
 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelutasoajattelu ovat lisänneet liikenteen palvelunäkökulmaa, ja 
liikenteen palvelu-ulottuvuus myös kasvanee edelleen. Oletuksena on, että palvelutaso-
ajattelu mainitaan kehittämisen arvoisena näkökulmana myös seuraavassa liikennepo-
liittisessa selonteossa. Helsinkiin on myös esimerkiksi kaavailtu kokonaisvaltaista Lii-
kenne palveluna – uudistusta, joka yhdistäisi monipuolisesti erilaiset kulkumuodot sa-
mojen palvelupakettien alle (Heikkilä 2014). Markkinoiden rooli kasvaa liikennealalla, 
mutta yhteiskunnan tavoitteet ja arvot säilyvät kuitenkin ohjaamassa kehitystä.  
 
Lyhyen tähtäimen muutoksia on usein taipumus yliarvioida, ja helposti ajatellaan, että 
lyhyessä ajassa ehtii tapahtua suuriakin muutoksia. Tosiasiassa esim. itseohjautuvat 
ajoneuvot eivät ole ajankohtaisia vielä muutamaan kymmeneen vuoteen. Liikennejärjes-
telmäsuunnittelu on kuitenkin pitkän tähtäimen suunnittelua, jonka tulisi perustua myös 
tulevaisuuden ennusteisiin. Se on suunnittelumuotona hyvin suuripiirteistä ja epävar-
maa, mutta sen tulisi tarjota mahdollisuuksia mahdollisille kehityspoluille, vaikka kehi-
tys ei olisikaan suunnitelman laatimishetkellä vielä ajankohtaista. Liikennejärjestelmä-
suunnittelu on jatkuvasti muuttuvaa ja itsessään jatkuva oppimisprosessi, ja tulevaisuu-
den odotettavissa olevat suuret muutokset tuovat yhä enemmän kehittämispaineita lii-
kennejärjestelmäsuunnittelun alalle.   
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Liite 1. Haastattelukysymykset 
 

Haastattelut tehtiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Kysymykset pysyivät 
samansuuntaisina.  
 

Kysymykset: 
 

• Miten liikennejärjestelmäsuunnittelu on muuttunut vuosien mittaan? 
• Onko yleisissä arvoissa tai painopisteissä havaittavissa muutoksia ajan mittaan? 
• Koetaanko suunnitelmia laadittaessa, että toteutetaan jotain tiettyä suunnitte-

lunäkökulmaa? 
• Näkyvätkö suunnittelunäkökulmien muutokset työn lopputuloksessa? Miten po-

litiikka vaikuttaa lopputulokseen? 
• Mikä on tärkeää liikennejärjestelmäsuunnittelussa? 
• Miten muuttaisit liikennejärjestelmäsuunnittelua? 
• Miten hyvin suunnitelmat ovat toteutuneet? 
• Miten liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteistyö on 

onnistunut käytännössä? Pitäisikö sitä kehittää edelleen? 
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