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Tässä diplomityössä on selvitetty, miten joukkoliikenteen kehittämisstrategiat ovat 
joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen kannalta pääkaupunkisedulla 
toteutuneet ja millä tavoin strategioiden toteutumista voitaisiin edistää. Työssä on 
tutkittu miten maankäytön ja joukkoliikenteen suunnittelu, mutta erityisesti 
hankkeiden toteuttaminen, ovat tukeneet toisiaan. Samalla on tutkittu, millaisin 
toimenpitein ulkomaisissa vertailukaupungeissa on onnistuttu kehittämään 
joukkoliikenteen kilpailukykyä maankäytön ja joukkoliikennehankkeiden 
vuorovaikutusta painottaen. 

Tutkimusmenetelmänä työssä on käytetty laadullisen aineiston analyysia. 
Pyrkimyksenä on ollut tiivistää hajanaisesta kirjallisesta aineistosta ja haastatteluilla 
kerätystä suullisesta materiaalista selkeä joukkoliikenteen kehittämisstrategioiden 
toteutumista kuvaava kokonaisuus. Haastattelututkimus on toteutettu 
henkilöhaastatteluilla teemahaastattelumuodossa. Suomessa haastateltuja 
joukkoliikenteen ja maankäytön asiantuntija- tai avainhenkilöitä oli yhteensä 27 
henkeä. Ulkomailta kolmesta vertailukaupungista tutkimukseen osallistui yhteensä 
kuusi henkilöä. 

Tehdyn haastattelu- ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että 
pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen ja sen kytkeminen 
maankäyttöön on ollut jo usean vuosikymmenen ajan pitkäjänteistä ja määrätietoista. 
Viimeisten vuosikymmenten aikana pääkaupunkiseudulla on tehty useita 
toimintalinjauksia, joiden henki on pysynyt 1970-luvun alkupuolilta lähtien lähes 
muuttumattomana – pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän runkona on 
raskas raideliikenne, jonka rakennettua ympäristöä seudulla sormimaisesti 
tiivistetään. 

Investointityyppiset joukkoliikennehankkeet eivät kutenkaan ole aina toteutuneet 
suunnitellulla aikataululla, vaan ne ovat kärsineet paikoin vakavistakin viivytyksistä. 
Hankkeiden toteutuminen on viivästynyt osin kuntien välisistä maankäyttöön 
liittyvistä näkemyseroista johtuen, mutta erityisesti joukkoliikennehankkeiden 
rahoitusteknisistä kysymyksistä johtuen. 

Joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisuuden parantamiseksi voidaan 
ulkomaisista vertailukaupungeista soveltaa ideoita mm. pseudoraideliikenteestä, 
persoonallisista joukkoliikenteen runkoyhteyksiin tukeutuvista aluekeskuksista sekä 
eri alueille muuttaville yksityistalouksille ja yrityksille suunnatusta yksilöllisestä 
joukkoliikenteen informaatio- ja markkinnointipalvelusta. Oleellista on tehdä 
mahdollisimman paljon työtä sen eteen, että joukkoliikenne on todellinen vaihtoehto 
kulkutapapäätöstä tehtäessä. 
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The aim of this master’s thesis has been to find out how the strategies of developing 
public transport have been implemented from the standpoint of interaction between 
public transport and land use. The research studies how the planning of land use and 
public transport, but especially how the implementation of the plans, have supported 
each other. Also the research has focused on foreign experiences of increasing the 
competitiveness of public transport by emphasizing the interaction between land use 
and public transport projects. 

The research method used in this study is analysis of qualitative data. The objective 
has been to condense scattered literary material and the oral interview material to a 
clear entity that describes the realization of the public transport developing strategies. 
The interview study has been made as thematic personal interviews. The number of 
interviewed experts or decision makers of public transport and land use was 27 in 
Finland and six in the three foreign cities. 

According to the interviews and literature study, we can observe that the developing 
process of the public transport system, as well as its connection to land use, have 
been persevering and stable. During the last decades many major decisions have been 
made, which have had the same spirit as the decisions made in the early 1970’s – the 
core of the public transport system in the capital area is the local train (and 
underground) network, which surroundings follow the radial city structure and are 
built more dense. 

However, the public transport projects, which belong to the investment category, 
have not always come true in the planned schedule. The projects have suffered from 
some serious postponements because of different opinions of the municipalities 
concerning land use, but especially because of unsolved financing problems. 

To improve the interaction of public transport and land use one could adapt some 
ideas from the foreign comparison cities. Interesting ideas found in this study were, 
for example, a “pseudo” tramway in a new housing area, individual sub-centres 
leaning on high capacity transport services in a metropolitan area as well as an idea 
to actively market and share individual information of public transport services for 
the new households and enterprises moving to different areas. The most essential 
thing to do is to ensure that public transport would always be a real alternative when 
people decide how they travel. 
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1 JOHDANTO 

Liikennetarpeet muuttuvat ja kehittyvät yhteiskunnallisten muutosten mukana – samoin 
muuttuvat maankäytölle asetettavat vaatimukset. Toisinaan muutokset yhteiskunnassa 
saattavat tapahtua nopeastikin. Liikennettä ja maankäyttöä koskevat ratkaisut, erityisesti 
investoinnit, palvelevat yhteiskuntaa kuitenkin vuosikymmeniä, vaikuttaen siten osal-
taan tulevaisuuden elinympäristöön. Tästä syystä liikennepolitiikan on perustuttava pit-
kän aikavälin strategisiin tavoitteisiin. Tarvitaan pitkäjänteistä näkemystä ja eri osapuol-
ten sitoutumista yhteisten tavoitteiden taakse. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä on vuonna 2000 laadittu strateginen asiakirja 
”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025”, joka on tarkoitettu liikenteen pitkän aika-
välin suunnittelun pohjaksi. Siinä on sovitettu yhteen useita eri aloja ja alueita koskevia 
linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia. Asiakirjassa esitetään kestävän ja älykkään liiken-
nejärjestelmän visio vuodesta 2025 ja tavoitteet ja toimintalinjat vision saavuttamiseksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriön joukkoliikennestrategia ”Joukkoliikenne – houkut-
televa valinta” (LVM 2001a) sisältää selkeän liikennepoliittisen linjauksen, jossa paino-
tetaan joukkoliikenteen merkitystä suomalaisessa liikennejärjestelmässä. Kuten asiakir-
jaan ”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025” on kirjattu, Suomen liikennepolitii-
kan tavoitteena on älykäs ja kestävä liikkuminen ja kuljettaminen, jossa niin taloudelli-
set, ekologiset, sosiaaliset kuin kulttuuriinkin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon 
(LVM 2000). Nämä samat tavoitteet sisältyvät myös joukkoliikennestrategiaan. Erityi-
sesti strategiassa painotetaan pyrkimystä kestävän kehityksen mukaisten liikkumismuo-
tojen (jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne) markkinaosuuksien säilyttämiseen ja li-
säämiseen sekä pyrkimystä turvata liikenteen peruspalvelut. 

Liikenneministeri Luhtasen mukaan valtioneuvoston asettamissa liikennepoliittisissa 
tavoitteissa joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisätään kehittämällä sen tehokkuutta, 
turvallisuutta, laatutasoa ja esteettömyyttä. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ote-
taan väylien kehittämisessä ja ylläpidossa huomioon nykyistä paremmin. (Luhtanen 
2004b). 

Jotta asetetut tavoitteet olisivat saavutettavissa, on liikenne- ja viestintäministeriön 
mukaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten huomioonottamista väylien kehittämises-
sä ja ylläpidossa painotettava. Samoin on kasvatettava kaupunkien välisessä ja niiden 
sisäisessä liikenteessä linja-auto- ja raideliikenteen markkinaosuutta sekä parannettava 
matkaketjujen sujuvuutta (LVM 2001a). 

 

Liikennejärjestelmän kehittyminen on suoraan sidoksissa maankäyttöön. Valtakunnalli-
sella tasolla laaditaan alueidenkäyttöä koskevat yleistavoitteet, jotka ovat periaatteellisia 
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maankäyttöä ja kaavoitusta ohjaavia linjauksia. Helsingin seudun erityiskysymyksinä 
niissä painotetaan tärkeimpiä liikennehankkeita, kuten Helsinki-Vantaan lentoaseman 
liittämistä raideliikenneverkkoon ja varautumista metron laajentamiseen, Vuosaaren 
satamaa sekä ylikunnallisia virkistysalueita (YTV 2003). 

YTV:n pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2002:n yhteydessä on 
laadittu pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva PKS 2025 (YTV 2003). Siinä maankäyttöä 
koskien todetaan, että väestön ja työpaikkojen tasapainoisen kasvun ohella seudun ke-
hittämisen keskeisiä haasteita ovat yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja kestävän kehi-
tyksen mukainen kaupunkiliikenne. YTV:n ja siten pääkaupunkiseudun kuntien yhtei-
senä tavoitteena on edistää verkottuvan ja toiminnoiltaan sekoittuneen kaupunkiraken-
teen muodostumista ja samalla luoda edellytyksiä joukkoliikennekaupungin rakentami-
selle, jolloin liikkumisessa on nykyistä enemmän mahdollista tukeutua raideliikentee-
seen ja muihin hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Alueiden omavaraisuutta edistämällä 
on tarkoitus lisätä palveluiden saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen. Pääkaupunkiseu-
dun toiminnallisen alueen laajentumisen myötä on tulevaisuuden kuvaa laadittaessa 
kasvutarkastelujen ja rakentamistarvearvioiden kohteeksi otettu tarpeellisin osin koko 
Helsingin seutu, johon pääkaupunkiseudun lisäksi kuuluu kahdeksan nk. kehysalueen 
kuntaa (YTV 2003). 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä (LVM 2003a) on arvioitu, mikä osa mi-
nisteriön laatimasta joukkoliikennestrategiasta on toteutettavissa lähivuosiksi suunnitel-
lulla rahoitustasolla ja mitkä ovat vaikutukset joukkoliikennejärjestelmään, jos strategi-
assa esitettyjä tavoitteita ei kaikilta osin pystytä toteuttamaan. 

Selvityksen mukaan Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen asetettujen 
tavoitteiden suuntaan edellyttää joukkoliikenteelle vuosittain myönnetyn määrärahan 
kasvattamista vähintään 90 miljoonaan euroon. Jos määräraha jatkossakin pysyy vuoden 
2004 rahoituskehyksen tasolla (78,3 miljoonaa euroa), täytyy joukkoliikenteelle asetet-
tuja tavoitteita muuttaa. Selvityksen mukaan tiukassa rahoitustilanteessa olisi tärkeää 
suunnata raha vaikuttavimpiin, jatkuvuuden turvaaviin kohteisiin, jolloin etusijalle ase-
tettaisiin lippujärjestelmien tukeminen sekä kehittämis- ja tutkimustoiminta. 

Urbaanissa kaupunkiympäristössä edellä mainittua jatkuvuutta on kaupunkiraken-
teen pysyminen ehjänä ja hallittuna kokonaisuutena. Siksi myöskään infrastruktuuri-
investointien merkitystä ei voida sivuuttaa. Tiivis kaupunkirakenne, kävelyalueet ja 
uudet autottomat asuinalueet edistävät joukkoliikenteen käyttöä: joukkoliikenteen tar-
jonta pidetään korkeana ja monipuolisena. Pientaloalueiden joukkoliikennepalveluissa 
tarvitaan innovatiivisuutta ja luovia ratkaisuja – on tarjottava yksilöllisempää joukkolii-
kennettä (YTV 2002b). Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ekologisesti ja taloudellises-
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ti kestävällä tavalla on vahvasti sidoksissa harjoitettavaan liikenne- ja maankäyttöpoli-
tiikkaan. 

 

Suurten kokonaisuuksien menestyksekäs hallinta edellyttää osakokonaisuuksien sauma-
tonta yhteen liittämistä. Se edellyttää kykyä tunnustaa taloudelliset realiteetit, nähdä 
sosiaaliset tarpeet ja ottaa huomioon ympäristölliset näkökulmat. Ihmisten on pystyttävä 
muuttamaan joustavasti suunnittelukokonaisuuksien kulloistakin tarkastelumittakaavaa 
ja suunnittelijoiden on oltava riittävän nöyriä ja halukkaita tekemään myös ammattirajat 
ylittävää yhteistyötä. Tarvitaan vuorovaikutteisuutta.  

Edellä mainittuja taitoja pohjustetaan myös alan opetuksessa. Teknillisessä korkea-
koulussa rakennus- ja ympäristötekniikan, arkkitehtuurin ja maanmittauksen osastojen 
opiskelijoille on tarjolla yhteisiä kursseja ja opiskelijat voivat valita sivuaineensa naapu-
riosastolta. Lisäksi yksittäisten TKK:ssa pidettävien kurssien osallistujakirjoa saattavat 
toisinaan rikastuttaa myös suunnittelumaantieteilijät Helsingin yliopistolta. 

 

Työn tarkoitus 

Tässä diplomityössä selvitetään, miten joukkoliikenteen kehittämisstrategiat ovat 
pääkaupunkisedulla toteutuneet, ja millä tavoin strategioiden toteutumista voitaisiin 
edistää. Aihetta käsitellään erityisesti joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisen 
suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Lisäksi työssä tutkitaan, millaisin toimenpitein 
kolmessa ulkomaisessa vertailukaupungissa on onnistuttu kehittämään joukkoliikenteen 
kilpailukykyä maankäytön ja joukkoliikenteen vuorovaikutusta painottaen. 

Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään laadullisen aineiston analyysia. Pyrkimyk-
senä on tiivistää hajanaisesta kirjallisesta aineistosta ja teemahaastatteluilla kerättävästä 
suullisesta materiaalista selkeä joukkoliikenteen kehittämisstrategioiden toteutumista 
kuvaava kokonaisuus. Haastateltavat henkilöt ovat pääkaupunkiseudulla toimivia jouk-
koliikenteen ja maankäytön asiantuntija- tai avainhenkilöitä sekä ulkomaisia asiantunti-
joita. 

Diplomityön on tarkoitus toimia tukiselvityksenä liikenne- ja viestintäministeriön 
julkaisulle ”Arviointi Suomen joukkoliikennejärjestelmästä ja ministeriön joukkoliiken-
nestrategiasta” (LVM 2003b) sekä toimia apuna kehitettäessä Tiehallinnon joukkolii-
kenteen laatukäytäväprojekteja. 
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Dokumentin rakenne ja aiheen rajaus 

Dokumentin alkuosa on kirjallisuusselvityksenä tehty varsinaista tutkimusosaa taus-
toittava kokonaisuus. Siinä selvitetään aluksi, mitä käsite kestävä kehitys pitää sisällään 
ja mikä on joukkoliikenteen ja kestävän kehityksen mukaisten yhteiskunnallisten toi-
mintojen välinen suhde. Tämän jälkeen pureudutaan strategisen suunnittelun luontee-
seen ja tavoitteisiin. Strategista suunnittelua seuraa perehtyminen kaavoitukseen ja 
maankäyttöön sekä yleisellä tasolla tapahtuva tarkastelu kaupunkiseutujen joukkoliiken-
teestä Suomessa. 

Työn varsinaisessa tutkimusosassa tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullisen ai-
neiston analyysia. Pyrkimyksenä on ollut tiivistää hajanaisesta kirjallisesta aineistosta ja 
haastatteluilla kerätystä materiaalista selkeä kokonaisuus kadottamatta silti alkuperäistä 
ja oleellisinta informaatiota. Tutkimusosan aluksi käydään kirjallisuustutkimuksen avul-
la läpi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja maankäytön ominaispiirteitä ja kehitys-
suuntia sekä vuorovaikutteisuutta viimeisten kolmen vuosikymmenen ajalta. 

Kirjallisuustutkimusta seuraa haastattelututkimusosio, jonka alussa käydään läpi 
haastatteluissa käytetty tutkimusmenetelmä. Haastatteluiden avulla on selvitetty, mitä 
merkittäviä strategisia tavoitteita joukkoliikenteen kehittämiselle ja joukkoliikenteen ja 
maankäytön vuorovaikutukselle on haastateltujen asiantuntija- ja avainhenkilöiden mu-
kaan pääkaupunkiseudulla asetettu. Erityisesti on selvitetty, miten asetetut tavoitteet 
ovat haastateltujen henkilöiden mielestä käytännössä toteutuneet. Pääkaupunkiseutuun 
kuuluu neljä kuntaa, mutta Kaunisten kunta on rajattu pienen kokonsa takia tutkimuksen 
ulkopuolelle. Tutkimukseen valittiin pääkaupunkiseudun edustajien lisäksi haastatelta-
viksi myös henkilöitä Kirkkonummen kunnasta (kehyskuntanäkökulma), YTV:ltä, Tie-
hallinnosta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä. 

Kotimaisen aineiston rinnalla tutkimuksessa on käytetty kolmea ulkomaista vertai-
lukaupunkia, jotka ovat Göteborg (näkökulmana erityisesti raitioliikenne), Kööpenha-
mina (näkökulmana erityisesti metroliikenne) ja Wien (näkökulmana erityisesti urbaani 
raideliikenne ja aluekeskukset). Vertailukaupungeista on selvitetty, miten maankäytön 
ja joukkoliikenteen suunnittelua ja totutusta on onnistuttu integroimaan ja millaisia hal-
linnollisia ja rahoitusteknisiä rakenteita hankkeiden toteuttaminen on edellyttänyt. 

Työn pääkaupunkiseutua käsittelevän tutkimusosuuden tarkasteluaikaväli on vuo-
desta 1975 tähän päivään – ulkomaisissa esimerkeissä varsinaista ajallista tarkasteluvä-
liä ei ole.  

Dokumentin lopussa on yhteenveto- ja päätelmäosio, jossa arvioidaan joukkoliiken-
nejärjestelmän strategista päätöksentekoa ja toteutusta pääkaupunkiseudulla sekä pohdi-
taan eroja ja yhtäläisyyksiä pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien joukkoliikenne-
järjestelmien kehittämisessä. Tekstissä esitetään saatujen kokemusten pohjalta näkö-
kulmia ja ajatuksia, joiden avulla joukkoliikennehankkeita ja joukkoliikenteen kehittä-
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mistä voitaisiin tukea ja viedä tehokkaammin toteutusasteelle osana kaupunkien liiken-
nejärjestelmiä ja maankäyttöä – eli millaisia keinoja voitaisiin harkita, jotta laaditut stra-
tegiat tehokkaammin saavuttaisivat vision. 
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2 TERMISTÖÄ JA KÄSITTEITÄ 

yhdyskuntasuunnittelu 

Yhdyskuntasuunnittelu (urban and regional planning) tarkoittaa yhdyskuntien yleis-
piirteisestä suunnittelua sekä suunnittelun tiedeperustaa ja monialaisuutta (TKK 2004). 

kaupunkisuunnittelu 

Kaupunkisuunnittelu (urban design) tarkoittaa yhdyskuntasuunnittelua yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua sekä arkkitehtonista muodonantoa. Käsitteiden yhdyskuntasuun-
nittelu ja kaupunkisuunnittelu välinen ero ei välttämättä aina ole täysin selvä (TKK 
2004). 

liikennesuunnittelu 

Liikennesuunnittelulla tarkoitetaan ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen ja liikutta-
miseen tarvittavien palvelujen tuottamisen ja hallinnoimisen suunnittelua. Liikenne-
suunnittelu voidaan jakaa kolmeen eri tasoon, jotka ovat normatiivinen, strateginen ja 
operatiivinen liikennesuunnittelu (Strömmer 2002). 

 

joukkoliikenne 
Joukkoliikenne on linjaliikennettä, ostoliikennettä ja muuta säännöllistä henkilölii-

kennettä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä (lähde: laki luvanvaraisesta henkilö-
liikenteestä tiellä; 343/1991). 

julkinen liikenne 
Sisältää käsitteenä joukkoliikenteen sekä tilausperusteisen linja-auto, taksi- ja lento-

liikenteen (LVM 2002). 

tilausliikenne 
Tilausliikenne on luvanvaraista henkilöliikennettä, jota harjoitetaan vain tilauksesta 

tilaajan määräämällä tavalla, sekä muuta luvanvaraista henkilöliikennettä, joka ei ole 
linjaliikennettä eikä ostoliikennettä (lähde: laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiel-
lä; 343/1991). 
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aluekeskus 
Kaupungin sisällä oleva merkittävä kaupunginosa, joka tarjoaa kaupungin keskustan 

kanssa kilpailukykyiset palvelut ja jonne on keskittynyt asumisen lisäsi runsaasti myös 
työpaikkoja. 

joukkoliikennekaupunki 
Alue, jossa kaikkialta on hyvät yhteydet seudun pääkeskukseen ja omaan aluekes-

kukseen. Tavoitetilan mukaisessa joukkoliikennekaupungissa kaikki jokapäiväisen elä-
män edellyttämät matkat voitaisiin hoitaa vaivattomasti joukkoliikenteellä (YTV 2003). 

joukkoliikenteen laatukäytävä 
Joukkoliikenteen laatukäytävällä tarkoitetaan joukkoliikenteen korkeatasoista yhte-

yttä, joka palvelee kaupunkiseudun aluerakenteen pääsuuntaa. Laatukäytävällä joukko-
liikenteen palvelutaso on selvästi korkeampi kuin alueen muilla yhteysväleillä (Siilin-
järvi  2004.) Tässä työssä ilmaisua käytetään osin rinnakkaisena ilmaisulle joukkolii-
kenteen runkoyhteys. 

joukkoliikenteen runkoyhteys 
Joukkoliikenteen runkoyhteys on osa joukkoliikennejärjestelmän perusverkkoa. Ka-

pasiteetiltaan suuri ja palvelutasoltaan korkeatasoinen runkoyhteys, johon kapasiteetil-
taan tai merkitykseltään pienemmät joukkoliikenneyhteydet tukeutuvat. Ilmaisun rinnal-
la käytetään tässä työssä myös ilmaisua joukkoliikenteen laatukäytävä, jolloin viitataan 
erityisesti busseilla toteutettuun runkoyhteyteen. 

 

palvelutaso 
Palvelutaso on matkan kokonaislaadun mittari. Se pyrkii kuvaamaan matkustajien 

saamaa ja kokemaa liikennepalvelua. Palvelutason osatekijöitä ovat matka-aika, matkan 
laatu-tekijät sekä joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso-ominaisuudet (TKK 1999). 

kulkutapaosuus 
Kulkutapaosuus tarkoittaa tietyllä liikennemuodolla tehtyjen henkilöliikennematko-

jen prosentuaalista osuutta kaikista tehdyistä henkilöliikennematkoista. 
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kestävä kehitys 
Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaaranta-

matta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 

 

pääkaupunkiseutu 

Neljä kaupunkia: Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa (Kotus 2004). 

Helsingin seutu 

Pääkaupunkiseutu ja sen kahdeksan ympäryskuntaa; Kirkkonummi, Vihti, Nurmi-
järvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää ja Sipoo (Kotus 2004). 

Suur-Helsinki 

Ilmaisua Suur-Helsinki on joskus käytetty samassa merkityksessä kuin sanaa pää-
kaupunkiseutu. Suur-Helsinki ilmaisua pyritään kuitenkin epätäsmällisyytensä takia 
välttämään esimerkiksi viranomaiskielessä, sillä pääkaupunkiseutu on jo vakiintunut 
niin viralliseen kuin epäviralliseenkin käyttöön (Kotus 2004). 

 

Marjarata 
Martinlaakson radan jatke, joka yhdistää pääradan ja Martinlaakson radan. Kulkee 

Kehä III:n pohjoispuolella ja yhdistää myös Helsinki-Vantaan lentoaseman lähiliikenne-
junaverkkoon. Rata on toistaiseksi vain suunnitelma-asteella. 
 
Länsimetro 

Helsingin metron Ruoholahdesta Espooseen suuntautuva jatke. Rata kulkisi Tapio-
lan kautta ja mahdollisia pääteasemia ovat Matinkylä tai jopa Kivenlahti. Rata on tois-
taiseksi vain alustavien suunnitelmien asteella. 
 
HELI-rata 

Helsingin Tapanilassa pääradasta itään haarautuva rata. Esiintyi vielä 1980-luvulla 
vaihtoehtona itään suuntautuvalle paikalliselle joukkoraideliikenteelle. 
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132), tekstissä lyhennetty muotoon MRL 

MRL (kts. maankäyttö- ja rakennuslaki) 

Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991), tekstissä lyhennetty muotoon 
LHL 

LHL (kts. laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä) 

 

BSC = Balanced Scorecard 

GR = Göteborgs Regionen, Göteborgin seudun vapaaehtoisuuteen perustuva ”yhteistyö-
valtuuskunta” 

HUR = Hovedstadens Udviklingsråd, Kööpenhaminan yhteistyövaltuuskunta 

LVM = liikenne- ja viestintäministeriö 

PLJ = pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä(suunnitelma) 

YTV = pääkaupunkiseudun lakisääteinen yhteistyövaltuuskunta 
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3 KESTÄVÄ KEHITYS 

3.1 Käsitteen sisältö 

Norjan entisen pääministerin Gro Harlem Brundtlandin johdolla vuosina 1984-87 toi-
minut YK:n alainen ympäristön ja taloudellisen kasvun maailmankomissio julkaisi 
vuonna 1987 mietintönsä Our Common Future, jossa otettiin ensimmäistä kertaa käyt-
töön käsite kestävästä kehityksestä. Työryhmä märitteli kestävän kehityksen seuraavas-
ti: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaaranta-
matta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” 

Kestävän kehityksen käsite on laaja-alainen, mutta liittyy läheisesti myös liikentee-
seen. Ajoneuvoliikenteestä aiheutuvia haittoja, kuten ympäristön kuormittamista ja ajo-
väylien suurta tilantarvetta, pyritään minimoimaan kestävän kehityksen mukaisilla toi-
milla. Kestävällä kehityksellä on neljä toisiinsa kytkeytyvää ulottuvuutta: ekologinen, 
taloudellinen ja sosiaalinen, mutta lisäksi myös harvemmin mainittu kulttuurinen ulot-
tuvuus. Erityisesti kolme ensin mainittua liittyvät keskeisesti liikenteen kysyntään ja 
tarjontaan – viimemainittu tapoihin ja tottumuksiin liikkua. 

Brundtlandin komission suositukset tähtäävät paljolti globaaliin eloonjäämiseen. 
Yhteiskunnan kehittämisen ja välillisesti myös liikennesuunnittelun ja maankäytön kan-
nalta on kiinnitettävä huomiota erityisesti suosituksiin, joiden mukaan 

• luonnonperustaa on suojeltava ja kehitettävä, 
• teknologian kehityssuuntaa on muutettava ja 
• ympäristö- ja talousnäkökohdat on nivottava yhteen päätöksenteossa (Rytilä 

1993). 

3.2 Tavoitteita ja keinoja 

Tavoitteita ja indikaattoreita kestävän kehityksen mukaiselle kaupungin liikennejärjes-
telmälle on listattu mm. yhdysvaltalaisten tutkijoiden Peter Newmanin ja Jeffrey Ken-
worthyn kirjassa Sustainability and Cities – Overcoming Automobile Dependence 
(Newman, Kenworthy 1999). Liikenteen ja maankäytön näkökulmasta tärkeitä tavoittei-
ta ovat heidän mukaansa mm. (omat huomautukset kursiivilla): 

• Energian kulutuksen vähentäminen asukasta kohden 
• Vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääminen (esim. maakaasu); vrt. kau-

punkibussit ainakin Euroopassa – tekniikka on jo käytössä 
• Autojen keskimääräisten päästöjen vähentäminen 
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• Ajoneuvokannan uusiminen nykyaikaiset päästönormit täyttäviksi (tämä maini-
taan usein myös suomalaisissa tavoitteissa) 

• Väestö- ja työpaikkatiheyden lisääminen (luontaisissa) kauttakulkupaikoissa 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella (vrt. pääkaupunkiseudun aluekeskuk-
set) 

• Autonkäytön vähentäminen asukasta kohden 
• Vaihtoehtoisten liikkumismuotojen kulkutapaosuuksien kasvattaminen yksi-

tyisautoilun kustannuksella 
• Keskimääräisen työn ja kodin välisen etäisyyden lyhentäminen 
• Keskusta-alueiden pysäköintimahdollisuuksien rajoittaminen (vrt. Helsingin 

kantakaupungin varsin tiukka pysäköintipolitiikka) 

Vanha toteamus, että saavutetuista eduista ei tingitä, on kestävän kehityksen mukaisen 
liikenne- ja maankäyttöpolitiikan kannalta erityisen haasteellinen. Pelkästään kuluttajien 
mieltymyksiä tarkasteltaessa saattaa liikennepalveluiden kysyntä suuntautua entisestään 
yksityisautoilun suuntaan. Yksityisautoilun etuja ovat mm. joustavuus ajan ja paikan 
suhteen sekä joukkoliikenteeseen nähden usein korkeampi matkustusmukavuus. Kestä-
vän kehityksen kannalta täytyy pohtia, mitä erilaisia keinoja viranomaisilla ja suunnitte-
lijoilla on ohjata liikenteen käyttäjien valintoja kohti kestävän yhdyskuntarakenteen 
kannalta oikeiksi tunnistettuja suuntia. 

Kestävän kehityksen mukaiset päätökset ja ohjeistukset voidaan jakaa eri tasoihin 
toimenpiteille asetettujen tavoitteiden mukaan. Niitä ovat 

• todettujen kotimaisten haittojen vähentäminen, 

• yleisen kansainvälisen kehityksen seuraaminen, 

• kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden täyttäminen sekä 

• johtavan kansainvälisen esimerkin muodostaminen (Rytilä 1993). 
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Kuva 1: Meri ja luonto ovat pääkaupunkiseudulla lähes aina läsnä. 

Viranomaisten keinoja vaikuttaa vallitsevaan kehitykseen ovat mm. pakolliset määräyk-
set, taloudellinen ohjaus sekä asenteiden muuttaminen tiedon ja viestinnän avulla. Pa-
kottavat määräykset ja taloudellinen ohjaus lähestyvät toisiaan silloin, kun vääränä pi-
dettävään käytökseen liittyy sakkorangaistus. Määräykset ja taloudellinen ohjaus toimi-
vat myös viestinnän välineinä. Taloudellinen ohjaus voi sisältää haitalliseen toimintaan 
liittyviä palkintoja sekä subventioiden poistoja tai muutoksia. (Rytilä 1993) 

Edellä mainituilla ohjauskeinoilla voidaan luoda edellytyksiä sille, että liikenteen 
kehitykseen liittyvä päätöksenteko ohjautuu oikeana pidettyyn suuntaan. Mutta kuinka 
määritellä ja tunnistaa ”oikea suunta”? Voi olla vaikeaa hahmottaa, mikä oikeana pidet-
ty suunta on, sillä tahtomattaankin ihmisten henkilökohtaiset edut ohjaavat heidän mie-
lipiteitään ja siten esimerkiksi heidän käsitystään kulloisestakin nk. oikeasta suunnasta. 
Yhteiskunnan tai ympäristön näkökulmasta tarkasteltuna valittu ”oikea suunta” saattaa 
osoittautua virheelliseksi, vaikka se puhtaasti demokraattisesta näkökulmasta tarkastel-
tuna olisikin ollut täysin oikea. 

Kuluttajien päätökset tapahtuvat lopulta olemassa olevien vaihtoehtojen ja niistä ko-
ettujen hyötyjen ja haittojen vertailun perusteella. Pakottavilla määräyksillä voidaan 
asettaa rajat mahdollisille valinnoille ja taloudellisella ohjauksella voidaan ilmentää 
yhteiskunnan tapaa arvostaa hyötyjä ja haittoja. Viestinnällä voidaan vaikuttaa päätök-
sentekijän tapaan arvostaa erilaatuisia asioita. Näin valinnat kohti liikenteen kestävää 
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kehitystä voidaan saada tapahtumaan tavanomaisten markkinavoimien – kysynnän ja 
tarjonnan – hahmottamassa ympäristössä. (Rytilä 1993.) 

Kunnissa kestävä kehitys pyritään ottamaan kaiken aikaa yhä tehokkaammin huo-
mioon. Käytännössä tämä tarkoittaa kestävän kehityksen mukaisten arvojen sisäistämis-
tä ja noudattamista hallinnon kaikilla aloilla. Kestävän kehityksen mukaisia toimintoja 
ja toteutusvastuuta siirretään eri hallintokunnille ja erilaisilla osastrategioilla vastuuta 
voidaan jakaa, mutta uhkana on keskittyminen lyhyen tähtäimen tavoitteisiin, jolloin 
varsinainen kestävä kehitys vaarantuu. Uhkaskenaariossa erilaisia yleisiä tavoitteita, 
kuten tässä kestävän kehityksen mukaisia toimintoja, voidaan sivuuttaa vetoamalla ta-
loudelliseen tilanteeseen ja varsinaisen toiminnan ydinkysymyksiin keskittymiseen (Ka-
lajoki 2003). 

3.3 Tulevaisuus 

Kestävän kehityksen tulevaisuuden suhteen voidaan esittää lukuisia kysymyksiä. 
Kamppailu hyvistä veronmaksajista näyttää kuntien välillä vain kiihtyvän. Hyvä ympä-
ristö, ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys nousevat tärkeiksi asioiksi – ja niiden myötä 
myös kestävä kehitys. 

Voidaan kriittisesti kysyä, ovatko kuntien strategiat pohjimmiltaan papereita, joilla 
kunnat profiloituvat yritysten suuntaan erottuakseen kilpailukykyisinä kuntina edukseen 
(Laine 2003). Edelliseen kysymykseen voidaan vastata, että varmaan myös kestävän 
kehityksen strategioissa on kyse profiloitumisesta – kyynisesti ilmaistuna: jos tavoitteet 
alkavat maksaa, ne voidaan kilpailukyvyn nimissä jättää tekemättä (Aronen 2003). 

Yksi avoin kysymys kestävän kehityksen tulevaisuuden suhteen on, miten kestävää 
kehitystä tukevat strategiat saataisiin konkretisoitua kuntien toimintaa ohjaaviksi sito-
viksi toiminnallisiksi tavoitteiksi, joille olisi osoitettu tarvittavat määrärahat ja joiden 
toteutumista aktiivisesti seurattaisiin. 

 
 

3  4  3  4  3  4  3 
 

Seuraavassa luvussa käsitellään jo äsken lyhyesti mainitun käsitteen ”strategia” luonnet-
ta ja merkitystä kuntien toiminnassa erityisesti maankäytön ja (joukko)liikenteen kehit-
tämisen näkökulmasta. Maankäyttö- ja liikenneratkaisut ovat vaikutuksiltaan pitkäaikai-
sia. Tästä syystä kestävän kehityksen mukaisten arvojen ja tavoitteiden huomioon otta-
minen on niissä ensisijaisen tärkeää – ja haastavaa. 
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4 STRATEGINEN SUUNNITTELU 

On olemassa ihmisiä, jotka aloittavat eläintarhan kiertämisen kohdasta “sisään”, kävele-
vät mahdollisimman nopeasti alueen ympäri ehtiäkseen kiertää tarhan jokaisen aitauk-
sen, ja tulevat lopulta kohtaan ”ulos”. Kaikkein mukavimmat ihmiset menevät oikopää-
tä mielestään mukavimman eläimen luokse ja pysyvät siellä. Näin kirjoittaa A. A. Milne 
esipuheessaan kirjaan Nalle Puh. Tämä kohta on lainattu kirjan Strategy Safari (Mintz-
berg ym. 1998) alkusanoiksi ja siksi se sopii myös tämän diplomityön aihepiiriin. 
Maankäyttöä ja joukkoliikennettä koskevat strategiset päätökset pitävät usein sisällään 
joko taloudellisesti tai hallinnollisesti raskaita toimenpiteitä. Kaikkia tällaisia toimenpi-
teitä ei voida tehokkaasti viedä samanaikaisesti läpi, vaan strategiaa laadittaessa asioita 
on priorisoitava. Näin käytössä olevat voimavarat voidaan suunnatta kulloinkin olennai-
simpiin toimenpiteisiin sen sijaan, että puutteellisin resurssein yritettäisiin tehdä useita 
samanaikaisia toimenpiteitä, joiden kokonaisvaikutus osoittautuisi mitättömäksi. Toi-
mintaa on pohdittava kriittisesti ja tarkoitushakuisesti. Strategian ja sen toteuttamisen on 
konkreettisesti johdettava kohti visiota. 

4.1 Strategia ja visio pähkinänkuoressa 

Sana strategia on peräsin kreikan kielestä: strategos merkitsee sodan korkeinta johtoa 
(englanniksi chief-in-commander = komentaja) ja tarkoittaa  

• tietoisesti päätettyä pitkän aikavälin toiminnan suuntaa,  

• yleisesti edullisinta menettelytapaa, taitoa valita muuttuvassa ympäristössä par-
haat vaihtoehdot sekä 

• nyt tehtäviä päätöksiä tulevan menestymisen varmistamiseksi. (Johnson & 
Scholes 2002.) 

Strategia on sisäisesti johdonmukainen joukko valintoja, jotka tehdään, jotta toiminnan 
tarkoitus voidaan toteuttaa mahdollisimman menestyksekkäästi (Mantere ym. 2003). Se 
on riittävän konkreettinen asiakirja, jonka tarkoitus on seurata aikaansa ja olla toimintaa 
ohjaava työväline. 

Strategisten päätösten tekeminen edellyttää johdonmukaisuutta, sitoutumista, yhteis-
työtä ja avoimuutta (Luttinen 2002). Toteuttamalla strategia voidaan saavuttaa visio. 
Visiota voidaan kuvailla, että se on tulevaisuuden tavoitetila, jota kohti organisaation, 
tai kunnan päätöksentekoa ja toimintaa kaiken aikaa luotsataan. Vision on oltava realis-
tinen, uskottava ja haasteellinen (Houni ym. 2002). Yhteistä strategia- ja visiokäsitteille 
on, että niissä korostetaan tiettyä suuntaa ja tulevaisuutta. 
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Warren Bennis on osuvasti sanonut: ”Jos sinulla todella on visio, et koskaan unohda 
sitä.” Toisin sanoen todellista visiota ei ole edes välttämätöntä kirjata ylös! Tällaisella 
ihastuttavan yksinkertaisella tavalla voidaan testata erinäisten kovin latteiden lauseiden 
merkitys, jotka usein on kirjattu nimikkeen ”visio” alle (Mintzberg ym. 1998). 

4.2 Strategisen suunnittelun toimintamallit 

Strategisessa suunnittelussa on oltava ennalta asetetut päämäärät. Aluksi on muodostet-
tava kuva siitä maailmasta, mitä kohti ollaan matkalla. Tämän jälkeen voidaan asettaa 
tavoitteet ja suunnitella tuleva toiminta järkevästi. On helpompi keskustella esimerkiksi 
kunnan tulevaisuudesta, jos päätöksentekijöillä on pohjana yhteinen kuva siitä maail-
masta, jossa kunta tulevaisuudessa toimii (Houni ym. 2002). 

4.2.1 Tulevaisuudenkuvan muodostaminen 

Tulevaisuudenkuva eroaa strategisen suunnittelun prosessissa visiosta siinä, että tulevai-
suudenkuva on passiivinen. Visio sisältää tavoitetilan, jota kohti kunnan kehitystä pää-
töksenteossa aktiivisesti viedään (Houni ym. 2002). Visioon siis pyritään vaikuttamaan 
omalla toiminnalla tulevaisuudenkuvan pysyessä staattisena määritelmänä tietystä ajal-
lisesta poikkileikkauksesta. 

Strategiatöissä tulevaisuudenkuva muodostetaan mm. erilaisia analyyseja tekemällä. 
Yksi työkaluista on nk. SWOT nelikenttäanalyysi (Strength, Weakness, Opportunities, 
Threats), jonka avulla kartoitetaan toiminnan edellytyksiä ja siihen liittyviä mahdolli-
suuksia ja uhkia. Muita analysointityökaluja ovat esimerkiksi sidosryhmäanalyysi (kun-
nan keskeisten sidosryhmien tarpeet, toiveet ja näkemykset nykyisin / tulevaisuudessa), 
palveluanalyysi (nykyisen ja halutun tason arviointi –  joukkoliikenteen kohdalla esi-
merkiksi palvelutaso eri muuttujien kannalta) ja talousanalyysi (joukkoliikennehankkei-
den kohdalla mm. hyöty-kustannusanalyysit) (Houni ym. 2002, pois lukien suluissa 
olevat lisäykset). 

Toisinaan tulevaisuutta luodataan myös erilaisten skenaarioiden avulla. Menetel-
mässä muodostetaan erilaisia vaihtoehtoisia malleja tulevaisuudesta, jotka toteutuessaan 
vaikuttavat eri tavoin kunnan toiminnan suuntautumiseen. Skenaariotyön avulla on hel-
pompi käsittää tulevaisuuskuvan moninaisuutta ja erilaisten vaihtoehtojen määrää ja 
suhdetta (Houni ym. 2002). Maankäytössä ja liikenteen suunnittelussa tällaisen työn 
apuna käytetään esimerkiksi nk. Meplan-malleja, joiden avulla arvioidaan ja ennuste-
taan erilaisten liikenne- ja maankäyttöratkaisujen vaikutuksia toisiinsa. Meplan-
menetelmän periaatetta ja sen mahdollisuuksia liikenteen ja maankäytön vuorovaiku-
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tusmallin luomisessa on käsitelty mm. julkaisussa ”Helsingin seudun liikenteen ja 
maankäytön vuorovaikutusmalli” (Moilanen ym. 1997). 

4.2.2 Tavoiteasettelu, visio ja strategian laatiminen 

Kun tulevaisuudenkuva on selkiytynyt, on saavutettu valmius keskustella konkreettisista 
pitkän aikavälin tavoitteista. Tavoiteasettelussa voidaan erottaa toisistaan strategisen 
tason tavoitteet (toiminnan päämäärät, painotukset, linjaukset) ja operatiivisen tason 
tavoitteet (Houni ym. 2002). Joukkoliikenteen kehittäminen on tavoite, jolla tarkastelu-
tasosta riippuen on sekä strategisen että operatiivisen tason tavoitteiden piirteitä. 

Joukkoliikenteen kohdalla tavoiteasettelussa mietitään, miten kunnan tai seudun 
joukkoliikennejärjestelmää konkreettisesti halutaan parantaa, miten maankäyttösuunni-
telmat liittyvät tulevaisuuden talousnäkymiin, liikennepalveluiden kysynnän muutoksiin 
ja asuntotuotantotarpeisiin sekä miten joukkoliikennejärjestelmän operatiivisia toimin-
toja halutaan painottaa ja tehostaa. Yksinkertaistaen: mietitään millaiseksi joukkoliiken-
nejärjestelmää halutaan kokonaisuutena kehittää, eli mikä on sen haluttu tulevaisuus ja 
tavoitetila, visio. 

Visio on tila, jota kohti kunnan maankäyttöä ja (joukko)liikennejärjestelmän kehit-
tämistä kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa ohjataan. Vision on siksi oltava realis-
tinen ja uskottava, haasteellinen ja nimenomaan toteutettavaksi tehty. Vision merkitys 
kunnan muun suunnittelun, esimerkiksi kaavoituksen ja johtamisen lähtökohtana on 
merkittävä. Visio alkaa ennen pitkää ohjata ajattelua ja kunnan toimintaa, motivoi eri 
osapuolia toimimaan, kouluttaa päättäjiä ja henkilökuntaa sekä koordinoi eri toimintoja 
(Houni ym. 2002). 

Näistä lähtökohdista lähdetään luomaan strategiaa, joka sisältää keskeiset kannan-
otot siitä, miten organisaatio toteuttaa perustehtäväänsä ja etenee vision suunnassa. Stra-
tegian mukaiset tavoitteet määritetään organisaatiokohtaisesti sovittavista näkökulmista 
jäsentäen. Eräs johtamista palveleva mittaristo on organisaation (tässä kunnan) strategi-
nen viitekehys, Balanced Scorecard (BSC), joka auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa 
ja tasapainottamisessa (Määttä 2000). 

BSC:n keskeinen idea on laaditun menestysstrategian ja toiminnan kokonaistarkaste-
lu sekä niiden mittaaminen esimerkiksi seuraavista näkökulmista (mukaillen; Määttä 
2000): 

• Kuinka asiakkaat (kaupunkilaiset, joukkoliikenteen matkustajat) näkevät mei-
dät? Kuinka näemme asiakkaamme? (asiakas-/ asukasnäkökulma) 

• Missä asioissa prosesseja, rakenteita ja yrityksen (kunnan) toimintatapoja kos-
kien pitää saavuttaa erinomainen suorituskyky (sisäinen näkökulma) 
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• Kykenemmekö jatkuvaan kehittymiseen ja arvon luomiseen (parempi palvelu-
taso, arvokkaampi maa, puhtaampi ilma)? (innovaatio ja oppiminen -
näkökulma) 

• Kuinka varmistamme henkilöstömme osaamisen ja jaksamisen? (työyhteisön ja 
henkilöstön näkökulma) 

• Miltä näytämme osakkeenomistajien (veronmaksajien, maanomistajien) silmis-
sä? (talouden näkökulma) 

• Mitkä ovat yhteiskunnan ja ympäristön kannalta huomioitavat asiat? 
 

Talouden näkökulma
Miten ylläpidämme 
resurssejamme? Miten 
kohdennamme käytettävissä 
olevat resurssimme 
saavuttaaksemme tavoitteemme?

Sisäinen prosessi -
näkökulma
Missä meidän täytyy saavuttaa 
huipputaso? Miten kehitämme eri 
osapuolten välistä yhteistyötä?

Asiakasnäkökulma
Vaikuttavuus - Miten asiakkaat 
(matkustajat) näkevät meidät?

Innovaatio ja oppiminen 
-näkökulma
Kykenemmekö jatkuvaan 
kehittymiseen ja toiminnan tason 
parantamiseen?

Talouden näkökulma
Miten ylläpidämme 
resurssejamme? Miten 
kohdennamme käytettävissä 
olevat resurssimme 
saavuttaaksemme tavoitteemme?

Sisäinen prosessi -
näkökulma
Missä meidän täytyy saavuttaa 
huipputaso? Miten kehitämme eri 
osapuolten välistä yhteistyötä?

Asiakasnäkökulma
Vaikuttavuus - Miten asiakkaat 
(matkustajat) näkevät meidät?

Innovaatio ja oppiminen 
-näkökulma
Kykenemmekö jatkuvaan 
kehittymiseen ja toiminnan tason 
parantamiseen?  

Kuva 2: Kaplanin ja Nortonin BSC-sovellus (muokattu; alkup. Määttä 2000) 

4.2.3 Uhka 

Tavoiteasettelusta ja analysoinnista ei saa tulla strategiantyön itsetarkoitus. I. Wilson on 
listannut ja purkanut auki strategisen suunnittelun seitsemän kuolemansyntiä artikkelis-
saan Strategic Planning Isn’t Dead – It Changed, joka on julkaistu lehdessä Long Range 
Planning Journal, Vol 27, No. 4 (Mintzberg ym. 1998). Yksi keskeinen Wilsonin esille 
nostama ”synti” on tilanne, jossa varsinainen strategian laatimisprosessi ohjaa sen laati-
joita, eikä päinvastoin. Tullaan tilanteeseen, jossa prosessin menetelmät muuttuvat yhä 
mutkikkaammiksi ja henkilöstö alkaa painottaa liikaa analyyseja varsinaisten strategis-
ten oivallusten kustannuksella. Kirjat muuttuvat paksummiksi, tulosteet hienostuneem-
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miksi, kannet kovemmiksi ja piirustukset paremmiksi, mutta varsinaiset oivallukset 
saattavat jäädä taka-alalle. 

Erilaisten strategiatyöhön liittyvien analyysien laatimisen (ja erilaisten strategiakou-
lukuntien valinnan) ohella, ja jopa niiden sijasta, pitäisi huomio kiinnittää siihen, kuinka 
strategioilla aikaansaadaan toimintaa käytännössä. Monet strategiaprosessit kuluttavat 
kaikki voimansa (nykytila-)analyysivaiheeseen ja sen miettimiseen, ”mitä on tehty, 
miksi ja mitä voitaisiin tehdä”. Itse tekemiseen ei enää riitä voimia vaan ollaan valmiik-
si maitohapoilla. Varsin usein on vallalla harhakäsitys, jonka mukaan hyvin analysoitu 
ja suunniteltu ei ole vain puoliksi, vaan valmiiksi tehty. Ylianalysointi saattaa johtaa 
maitohappotilaan, jota kutsutaan myös paralysis by analysis -ilmiöksi. (Määttä 2000). 

4.3 Strategian toteuttaminen 

Kaija Hartiala, Turun apulaiskaupunginjohtaja, on todennut, että ei riitä jos kaupunki 
laatii strategian, vaan strategia täytyy osata myös implementoida – tuoda käytäntöön, 
toteuttaa (Hartiala 2004). Harva strategia on hyödyllinen, jos sitä ei toteuteta. Koko stra-
tegiaprosessi riippuu toteutuksesta, ja Mantereen mukaan juuri toteutus kätkee sisäänsä 
hankalimmat kysymykset. Hän kuitenkin tiivistää yksinkertaistaen: ”Strategia toteutuu 
silloin, kun organisaation jäsenet tekevät työtään yhteisten tavoitteiden eteen” (Mantere 
ym. 2003).  

4.3.1 Johtaminen 

Strategioiden toteuttaminen vaatii strategista johtamista. Johtamisen kannalta on oleel-
lista, että strategialle asetettavat tavoitteet ovat konkreettisia. Strategian toteutumista on 
seurattava ja siitä on kerättävä palautetta, jota hyödyntämällä strategiaa tarvittaessa tar-
kistetaan. Johdonmukainen johtaminen edellyttää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja 
sitoutuminen syntyy laajan yhteistyön kautta. (Luttinen 2002). 

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne- ja maankäyttökysymyksissä yhteistyö tarkoittaa 
vuorovaikutteisuutta suunnittelijoiden, poliitikkojen ja elinkeinoelämän edustajien välil-
lä. Yhtälailla se edellyttää dialogia ja yhteistä tahtotilaa pääkaupunkiseudun kuntien, 
lakisääteisen yhteistyövaltuuskunnan ja valtion välillä. Yhteistyö voi kehittyä vain 
avoimuuden ilmapiirissä. Avoimuuden tulee ulottua myös asukkaisiin tarjoamalla heille 
tietoa ja riittävät osallistumismahdollisuudet. Näin ollen kunnallista päätöksenteon 
luonnetta kuvaavia avainsanoja ovat johdonmukaisuus, sitoutuminen, yhteistyö, avoi-
muus ja osallisuus (Luttinen 2002). 

Strategian toteuttamisen kannalta on oleellista kysyä, mitä strategia tarkoittaa kunkin 
eri toimijan tavoitteissa ja työssä (Mantere ym. 2003). Kaikissa kunnan toimielimissä 

 25



toiminnan tulee tähdätä valtuuston hyväksymien strategisten linjausten ja tavoitteiden 
toteuttamiseen (Luttinen 2002). 

4.3.2 Joukkoliikennejärjestelmän ja maankäytön kannalta 

Tarkastellaan kaupunkijoukkoliikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämiseen tähtää-
viä strategioita: Eri toimijoita ovat kunnat ja niiden päättäjät, virkamiehet ja palvelujen 
käyttäjät – siis asukkaat. Jotta strategia on toteuttamiskelpoinen, sen pitäisi velvoittaa 
kaikkia, joita se toteutuessaan koskee. Organisaatiotason strategioissa voidaan kysyä, 
miten johto ja henkilöstö saadaan puhumaan ”samaa kieltä” (Mantere ym. 2003). Jouk-
koliikenteen ja maankäytön kehittämisessä edellinen kysymys voidaan asettaa kuntien 
ja valtion, mutta myös elinkeinoelämän edustajien välille unohtamatta palvelun loppu-
käyttäjiä, eli matkustajia. 

Strategioiden toteuttamisessa on olennaista luoda ja säilyttää organisaation työnteki-
jöillä mahdollisuus tehdä työtä yhteisten tavoitteiden eteen (Mantere ym. 2003). Jouk-
koliikenteen ja maankäytön näkökulmasta tarkasteltuna organisaation työntekijöitä ovat 
kuntien ja valtion virkamiehet, mutta myös konsultti- ja rakennusyritysten työntekijät 
siltä osin kuin niille strategisten toimenpiteiden suunnittelu- ja toteutusvastuuta ulkois-
tetaan. Näille strategian toteuttajille yhteisten asetettujen tavoitteiden täytyy olla linjassa 
käytettävissä olevien työkalujen kanssa. Työkaluja ovat erilaiset rahoitustekniset kuviot, 
maan omistus- ja hallintakysymykset, toteutusvastuun jakaminen ja kuntarajojen ylittä-
vässä työskentelyssä myös maankäyttö- ja liikennesuunnittelukulttuurien yhteensovit-
taminen. 

Onnistuneeseen strategiaan kuuluu, että strategia voi kehittyä toimeenpanon aikana. 
Esimerkiksi jos laaditut kaupunkiseudun kasvuennusteet eivät toteudukaan oletetulla 
tavalla, tai taloudellisten suhdannevaihteluiden takia strategian toteuttamisedellytykset 
muuttuvat, niin toimintastrategiaa on pystyttävä muokkaamaan. Tämä näkökohta tukee 
käsitystä, että strategian erottaminen toimeenpanostaan voi toisinaan olla mahdotonta. 
Strategian sanotaan määrittävän keinot, millä organisaatio saavuttaa visionsa. Onnistu-
nut strategian toimeenpano voidaan määritellä suunnitellun strategian ja operatiivisessa 
työssä toteutuvan strategian yhteensovittamisena (Mantere ym. 2003). 

Alla olevassa kuvassa on kuvattu, miten strategian toteuttaminen kehittää myös al-
kuperäistä strategiaa. Strategian suunnittelua ja muokkaamista sekä toisaalta operatiivis-
ta työtä ja toteutuvaa strategiaa voidaan kuvata kahdella keskenään kommunikoivalla 
polulla, jotka lopulta (toivottavasti) yhtyvät saavuttaen tavoitteellisen vision. 
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Kuva 3: Strategian toteuttaminen (Mantere ym. 2003) 
 
Kuvaa voi yhtä lailla soveltaa joukkoliikennettä ja maankäyttöä kokevien strategioi-

den toteuttamiseen. Esimerkiksi 1960-luvun lopulla Helsingissä oli visio, jonka mukaan 
Kannelmäen kaupunginosa liitetään muuhun kaupunkiin tehokkaalla raideliikenneyh-
teydellä. Strategisena kaavailuna yhteys esitettiin toteutettavan pian rakennettavan met-
ron yhtenä haarana. Muutamassa vuodessa hankkeen lähtökohdat kuitenkin muuttuivat. 
Vantaan maalaiskunta päätti alkaa kehittää Martinlaakson aluetta ja Ratahallintokeskus 
saatiin mukaan lähijunilla toteutettavaan kaupunkiratahankkeeseen. Visio kannelmäen 
liittämisestä tehokkaaseen raiteilla kulkevaan joukkoliikenteen runkoyhteyteen toteutui, 
vaikkakin strategia, keino saavuttaa asetettu visio, muuttui matkan varrella. 

 
 

4  5  4  5  4  5  4 
 

Edellisen perusteella voidaan pääkaupunkiseudulla laadittavia liikennejärjestelmäsuun-
nitelmia pitää ajallisesti avoimina seudun liikennejärjestelmän kehittämisstrategioina, 
joita tarkistetaan säännöllisesti neljän vuoden välein. 

Kuvainnollisesti ilmaistuna suuri laiva, pääkaupunkiseudun maankäytön ja liiken-
teen kokonaiskehitys, kulkee kohti visiota ja ajallisesti ankkuroitua, jo vuosikymmeniä 
pääpiirteiltään muuttumattomana pysynyttä tulevaisuudenkuvaa. Laivan kulkua täytyy 
kuitenkin aika-ajoin paimentaa kun tuulet, yhteiskunnalliset muutokset, puhaltavat. Lai-
van miehistö on saatava vetämään samaa köyttä samaan suuntaan. Miehistöltä, pääkau-
punkiseudun kuntien ja YTV:n virkamiehiltä, voidaan vaatia tekoja ja uhrauksia, mutta 
miehistöä on osattava myös palkita ja motivoida. 
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Seuraavassa kappaleessa pureudutaan tarkemmin kaavoituksen rooliin maankäytön 
strategisena työkaluna. Kappaleessa käydään myös läpi kaavoituksen merkitystä jouk-
koliikenteen suunnittelussa ja selvitetään, millaisia velvoitteita maankäyttö- ja raken-
nuslaki asettaa kaavoitukselle. 
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5 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 

Maankäytön suunnittelu ymmärretään nykyään aiempaa laajempana prosessina, jolla 
ohjataan yhdyskuntarakennetta, liikennettä ja luonnonvarojen käyttöä. Tätä ohjaava 
lainsäädäntö määrittelee puitteet ja luo edellytykset yhdyskuntarakenteelle, jossa palve-
lujen saatavuus ja saavutettavuus on turvattu samalla kun liikennetarve vähenee. Lii-
kennejärjestelmän suunnittelu on kiinteä osa maakuntakaavan tai yleiskaavan yhteydes-
sä tehtävää seudun rakenteen kehittämistä. (LVM 2000). 

Kaavoitusta voidaan näin ollen jopa pitää yhtenä maankäytön ja liikenteen strategi-
sen suunnittelun keskeisimmistä työkaluista. Riippumatta siitä, millä kaavoituksen ta-
solla liikutaan, täytyy kaavoittajilla olla jonkinlainen visio siitä, mihin suuntaan aluetta 
aletaan toiminnallisesti kehittää. Kaavoituksella luodaan askelmerkit tuon vision saavut-
tamiseksi. On päätettävä, mitä ympäristöteknisiä, sosiaalisia ja taloudellisia – jopa eetti-
siä ja moraalisia – arvoja pidetään tärkeinä ja tavoiteltavina. 

Laissa luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä määrätään 3§ 1 momentin mukaan, 
että joukkoliikenteen hoitaminen tulee ottaa huomioon kaavoituksessa sekä muussa 
maankäytön suunnittelussa. Tämä lain kohta on velvoittava ja joukkoliikennepalvelui-
den tuottamisen kannalta erittäin merkittävä, sillä muuten liikenteen järjestäminen ta-
loudellisesti järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti voisi olla vaikeampaa. Asuntojen, työ-
paikkojen ja palveluiden mitoituksella ja sijoittumisella toistensa suhteen luodaan edel-
lytykset joukkoliikenteen järjestämiselle sekä vaikutetaan eri toiminnot yhdistävän lii-
kenneverkon laatuun ja luonteeseen. 

Kaavoituksella on keskeinen merkitys joukkoliikenteelle niin taloudellisesta näkö-
kulmasta tarkasteltuna kuin liikennemuodon houkuttelevuudenkin kannalta. Ajoneuvo-
määrän kasvaessa yksi kaupunkisuunnittelun keskeisiä ongelmia ilmanlaatukysymysten 
lisäksi on suurten ajoväylien kasvava tilantarve ja niiden asuin-, työ- ja virkistysalueita 
erottava ja jakava vaikutus. Eiväthän esimerkiksi kahteen osaan jaetun puiston puolik-
kaat vastaa yhtä yhtenäistä puistokokonaisuutta. 

5.1 Maankäytön ja joukkoliikenteen suunnittelulle asetettavat tavoitteet 

Alueiden käytön suunnittelua ohjaa sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla 
vuonna 1999 uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki. Laki asettaa alueiden käytön 
suunnittelulle lukuisia tavoitteita. Lain mukaan (MRL 5§) pyrkimyksenä on vuorovai-
kutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää 

1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, 
kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaym-
päristön luomista, 
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2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta, 
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista, 
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä, 
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä, 
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, 
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista, 
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta, 
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, 
10) palvelujen saatavuutta sekä  
11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen 

ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. 

Oleellista on huomata, että liikenne mainitaan omana kohtanaan ja siinä painotetaan 
erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytysten edistämistä. Koh-
dan 11 maininta ”liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen” liittyy läheisesti koh-
tien 1, 2, 5, 7 ja 8 pyrkimyksiin edistää ympäristöhaittojen ehkäisyä, yhdyskuntaraken-
teen ja alueiden käytön toimivuutta ja taloudellisuutta sekä rakennetun ja rakentamatto-
man ympäristön sosiaalista viihtyisyyttä. Kohdat 9 ja 10 ovat sidoksissa liikenteen tar-
koituksenmukaiseen järjestämiseen työmatka- ja asiointiliikenteen osalta. Yllä esitettyä 
lain kohtaa voitaneen pitää myös strategisena, tosin ajallista kehystä vailla olevana lin-
jauksena, joka liittyy visioon kestävän kehityksen mukaisesta sukupolvelta toiselle säi-
lyvästä yhteiskunnasta. 

Millainen joukkoliikennejärjestelmän sitten tulisi olla, jotta se olisi houkutteleva ja 
muiden liikennemuotojen rinnalla kilpailukykyinen? Pähkinänkuoreen tiivistettynä vaa-
timukset ovat riittävän kattava linjasto, hyvä perillepääsy (riittävän lähelle ja riittävällä 
luotettavuudella) sekä mahdollisimman suorat yhteydet. Matkustajien on pystyttävä 
saapumaan pysäkeille ja asemille helposti, eikä yhteys kotoa tai työpaikalta pysäkille 
saa olla syynä joukkoliikenteen käyttämättä jättämiseen. Erityisesti liityntäasemien olisi 
sijaittava siten, että ne ovat joko valmiiksi, tai niillä on edellytykset kehittyä luonnolli-
siksi ihmisten kohtauspaikoiksi. 

Liityntäasemat ovat joukkoliikennejärjestelmän kannalta merkittäviä, sillä ne toimi-
vat yhdyspisteinä varsinaisen runkoverkon ja siitä haarautuvien syöttölinjojen välillä. 
Runkoverkko rakentuu useimmiten tehokkaiden, varsin suoraviivaisten ja kapasiteetil-
taan suurten yhteyksien varaan. Yhteydet voivat olla joko raskaita raideliikenneyhteyk-
siä (paikallisjunat ja metro), kevyempiä raideliikenneyhteyksiä (lähinnä pika-
/kevytraitiotie), tai seudun valtaväyliä liikennöiviä bussilinjoja. Bussilinjojen muodos-
tamia runkoyhteyksiä kutsutaan Suomessa joissakin tapauksissa myös joukkoliikenteen 
laatukäytäviksi (quality corridor). Nimitystä voitaisiin yhtä lailla käyttää kaikista tietyn 
kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän runkolinjoista. Pienemmillä tai harvemmin 
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asutuilla seuduilla busseilla toteutettu joukkoliikenteen laatukäytävä voi jo yksinään 
muodostaa seudun joukkoliikennejärjestelmän, eli termi ”järjestelmä” on aina suhteutet-
tava tarkasteltavan seudun kokoon. 

Joukkoliikenteen suunnittelu kytkeytyy kiinteästi maankäytön suunnitteluun, mutta 
ei yksin ohjaa maankäyttöä. Etenkin kaupunkien laidoilla kaupunkirakenne pirstoutuu ja 
leviää yhä laajemmalle. Tällainen kehitys lisää liikennepalveluiden kokonaiskysyntää – 
ihmiset joutuvat hakemaan tarvitsemansa palvelut entistä kauempaa. Samalla valitetta-
vasti joukkoliikennepalveluiden tarjoamisedellytykset heikkenevät. 

Täydennysrakentamisen merkitys on suuri tehokkaiden joukkoliikennekäytävien ai-
kaansaamiseksi. Rationaalisen suunnittelun ja joukkoliikenteen käyttöasteiden kannalta 
myös toimintojen sekoittuminen on toivottavaa (Halme, Kalenoja 2002). Itävaltalais-
saksalainen arkkitehtiprofessori Jürgen Wiegland on kehittänyt väitöskirjassaan 1970-
luvulla periaatteita työn ja asumisen yhdistämiseksi. Hän esitti vastakohtana funktiona-
listiselle kaupunkisuunnittelulle, että toimintojen erottelu synnyttää mm. turhaa liiken-
nettä, melua, saasteita ja yksipuolisia asuinalueita. Wiegland pitää työn ja asumisen yh-
distämistä jälkiteollisen kaupungin johtavana suunnitteluperiaatteena. Helsingissä sijait-
sevan Malminkartanon kaavoituksesta vastannut arkkitehti Kari Kaitera keksi lomittaa 
erilaiset toiminnot uudessa neitseellisessä kaupunginosassa. Professori Wiegland ja Kai-
tera saivat ajatuksilleen tukea toisiltaan ja niinpä Malminkartanosta tuli poikkeukselli-
nen lomitettujen toimintojen kokeilualue koko maailmassa (Mikkonen-Young, Leh-
muspuisto 2004). 

Jo rakennetuilla alueilla nimenomaan linja-autoliikenteen kehittäminen on joustava 
ja nopea tapa parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä muihin kulkumuotoihin nähden. 
Linja-autojärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet ovat kyky hyödyntää yleistä katu- ja 
tieverkkoa ja alhaiset investointikustannukset. Järjestelmä soveltuu käytettäväksi laa-
joillakin alueilla ja se on muunneltavissa varsin helposti. Toisaalta linja-
autojärjestelmän haittapuolena on houkutus ja matala kynnys tarjonnan toistuviin muu-
toksiin, mikä saattaa vaikuttaa palveluiden pysyvyyteen ja siten heikentää niiden luotet-
tavuutta. Koska bussit kulkevat muun liikenteen seassa, voi toimintaan aiheutua toisi-
naan myös häiriöitä ja epäsäännöllisyyttä (Ojala, Pursula 1994). 

Raideliikenteen lisääminen jo rakennetuilla aluilla voi olla toisinaan hankalaa, sillä 
raidejärjestelmän sovittaminen rakennettuun ympäristöön saattaa vaatia oleellisia muu-
toksia alueen rakenteeseen. Lisäksi tällaisessa tapauksessa rakennuskustannusten osit-
tainen kattaminen rakentamattomien maa-alueiden myymisellä on vaikeaa, ellei peräti 
mahdotonta. Sähköisellä raideliikenteellä uskotaan kuitenkin olevan merkittävä rooli 
etenkin suurempien kaupunkien joukkoliikenteessä. Yhdysvaltalaisten tutkijoiden Peter 
Newmanin ja Jeffrey Kenworthyn (Newman, Kenworthy 1999) mukaan vain sähköinen 
raideliikenne voi tarjota kilpailukykyisen liikennemuodon yksityisautoilulle, kun valin-
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taperusteeksi oletetaan se ehkä kaikkein yksinkertaisin ja yleisin: suhteellinen matkano-
peus. 

Vaikka nopea väestönkasvu kaupunkialueille luo hyvän potentiaalin joukkoliiken-
teelle (joukkoliikenteen matkoista n. 70 % tehdään pääkaupunkiseudulla sekä Tampe-
reen ja Turun seuduilla) (Liikenneministeriö 1998a), sen täysimittainen hyväksikäyttö 
vaatii kaupunkiseuduilla nopeaa maankäytön suuntaamista hyvien joukkoliikenneyhte-
yksien varteen – ja myös joukkoliikenteen palvelutason parantamista. 

5.2 Maakuntakaava 

Kaavoitusjärjestelmässä yleispiirteisin, eri kuntia toisiinsa kytkevä taso on maakunta-
kaavoitus (aiemmin seutukaavoitus, muuttui 1.1.2000). Maakuntakaavassa ratkaistaan 
alueidenkäyttökysymyksiä, joilla on valtakunnallista, ylimaakunnallista, maakunnallista 
tai ylikunnallista merkitystä. Aikaisempiin seutukaavoihin verrattuna maakuntakaavassa 
käsitellään harvempia, mutta sitäkin merkityksellisempiä, maakunnan ja valtakunnan 
kehittämisen kannalta tärkeitä alueidenkäyttökysymyksiä. Muun muassa valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisointi tapahtuu pitkälti maakuntakaavoituksen 
välityksellä. Seutukaavoissa tavanomaisesta hyvinkin yksityiskohtaisesta maankäytön 
ohjauksesta on luovuttu. Maakuntakaava on ohjeena kuntakaavoitukselle ja viranomais-
ten muulle alueiden käyttöä koskevalle suunnittelulle (Tiehallinto 2003). Maakuntakaa-
vassa määritellyt tavoitteet ohjaavat kuntien sisällä tehtävää yleiskaavoitusta ja muuta 
yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 § määrätään, mihin eri seikkoihin on erityisesti 
kiinnitettävä huomiota maakuntakaavaa laadittaessa. Alla olevaan listaan on poimittu 
seitsemästä yksittäisestä seikasta neljä, jotka erityisesti koskettavat liikenteen järjestä-
mistä. Lain mukaan huomiota on kiinnitettävä mm. 

• maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,  
• alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, 
• ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjes-

telyihin ja 
• maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. 
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5.3 Yleiskaava 

5.3.1 Yleiskaavan ominaisuudet 

Yhdyskunnan liikennejärjestelmän perusteet luodaan yleiskaavatasolla. Yleiskaava laa-
ditaan yhteen kuntaan tai sen osaan (osayleiskaava). Kaupunkikunnissa yleiskaavan 
laatiminen on pakollista. Sen avulla osoitetaan aluevaraukset eri käyttötarkoituksiin ja 
siten ratkaistaan mm. syntyvän liikenteen määrä ja suuntautuminen sekä liikenneyhte-
yksien sijainti ja palvelutaso. Tarvittavat aluevaraukset joukkoliikennekaduiksi sekä 
joukkoliikenteen terminaaleille ja varikoille tehdään myös yleiskaavatasolla. Aluevara-
usten toteutuminen vaikuttaa keskeisesti joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksiin 
(Saarlo ym. 1996).  

Yleiskaavoitus on varsin yksityiskohtainen yhdyskuntarakenteen kehittymistä oh-
jaavana strateginen työkalu. Yleiskaavalla on sekä fyysisiä (maastoon ja toimintoihin 
sidottuja) että ajallisia reunaehtoja ja sen toteutumista voidaan seurata ja arvioida. Poh-
jimmiltaanhan yleiskaavan avulla pyritään saavuttamaan visio, tavoitetilan mukainen 
elinympäristö, johon päästään strategisen kehitystyön, eli yleiskaavan toteutumisen 
myötä. 

Yleiskaava voi olla joko oikeusvaikutteinen (vahvistettu) tai oikeusvaikutukseton 
(vahvistamaton). Yleiskaavan oikeusvaikutuksista muuhun suunnitteluun ja viranomais-
toimintaan määrätään MRL 42 §:ssa. Sen mukaan oikeusvaikutteinen yleiskaava on 
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpi-
teisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on huolehdittava, että alueiden 
käyttöä koskevia toimenpiteitä suunniteltaessa ja niiden toteuttamispäätöksiä tehtäessä 
ei vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. 

Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, 
jollei kaavassa toisin määrätä. Asemakaava-alueella yleiskaava ei ole voimassa muul-
loin kuin edellä mainitun mukaisesti asemakaavaa muutettaessa. 

MRL 45 §:n mukaan yleiskaava voidaan laatia ja hyväksyä myös oikeusvaikutukset-
tomana, jolloin sillä, tai sen osa-alueella ei ole maarakennuslaissa tarkoitettuja oikeus-
vaikutuksia. Tällaistakin yleiskaavaa koskee kuitenkin MRL 99 §:n 3 momentti, jonka 
mukaan asianomainen ministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on 
yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yh-
dyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntake-
hitykseen. Samoin voidaan lunastaa alue, joka on tarkoitettu kunnan tai kuntayhtymän 
laitokselle tai muihin näiden tarpeisiin. Laki laajentaa lunastusoikeutta vielä siten, että 
asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen lunastettava alue voi 
sisältää myös virkistys- ja suojelualueita. 

 33



Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on 
asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan 
sisältövaatimuksista säädetään. Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
eikä asemakaavan alueella voimassa muuten, paitsi kaavojen muuttamista koskevien 
vaikutuksen osalta. 

5.3.2 Joukkoliikenne yleiskaavoituksessa 

Joukkoliikenteen merkitys on maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan sisältövaatimuk-
sia käsittelevässä 39§:ssä nostettu erikseen esille. Pykälän mukaan yleiskaavaa laaditta-
essa on otettava huomioon mm. 

• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, 
• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, 
• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, 
• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, se-

kä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäris-
tön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla sekä 

• ympäristöhaittojen vähentäminen. 

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä voidaan tehdä erillinen joukkoliikennesuunnitelma. 
Kaava-alueen nykytilan inventointiin liitetään selvitys alueella olevista joukkoliikenne-
palveluista sekä alueelle laadituista joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmista ja liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmasta (Saarlo ym. 1996).  

Yleisperiaatteena liikenteen ja maankäytön suunnitteluun voidaan pitää pyrkimystä 
liikenteen kokonaismäärän minimoimiseksi. Joukkoliikenteen näkökulmasta kaavoitet-
tavat alueet pitäisi kytkeä toisiinsa linjarakenteen kannalta mielekkäästi ottaen huomi-
oon sekä alueiden muoto että väylien sijoitus. Yhdyskuntarakenteella pitää turvata 
joukkoliikenteen taloudellinen toiminta ja hyvä palvelutaso koko taajaman alueella (Si-
säasiainministeriö 1978). 

Lain mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden halti-
jalle kohtuutonta haittaa. Toisinaan tämä saattaa olla rasite suunniteltaessa optimaalisia 
ratkaisuja liikenne- ja joukkoliikennejärjestelmien kehittämiseksi. Ympäristöministeriön 
oppaassa 3/1995 ”Joukkoliikenne kaavoituksessa” (Saarlo ym. 1996) on tarkistuslista 
seikoista, jotka joukkoliikenteen kannalta on otettava yleiskaavatasolla huomioon. Niis-
tä oleellisimpia ovat: 

• Todetaan eri alueiden kehittämisen edullisuus joukkoliikenteen kannalta. 
• Sisällytetään yleiskaavan tavoitteisiin joukkoliikennettä koskevat tavoitteet. 
• Tarkistetaan yleiskaavan osa-alueiden mitoitus joukkoliikenteen kannalta niin, 

että niiden koko on riittävä ja taloudellisesti kestävä liikenne on mahdollista. 
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• Tehdään tarvittavat varaukset joukkoliikennekaduiksi. 
• Tehdään aluevaraukset joukkoliikenteen terminaaleille ja varikoille. 

5.3.3 Osayleiskaava 

Osayleiskaava on yleiskaavan tarkennus tietyssä yhtenäisessä taajaman osassa ja sen 
tehtävänä on antaa puitteet yksityiskohtaiselle kaavoitukselle ja liikennesuunnittelulle. 
Osayleiskaavan katuverkon suunnittelu perustuu yleiskaavan verkkosuunnitelmaan. 
Kaavassa esitetään pääkadut, kokoojakadut ja kortteleiden liittyminen katuverkkoon. 
Joukkoliikenneverkko tarkistetaan ja tarvittaessa tarkennetaan yleiskaavassa esitetyn 
verkon pohjalta. Alueen sijainnista, koosta ja muista tekijöistä riippuu, miten keskeinen 
joukkoliikenteen merkitys on (Sisäasiainministeriö 1978). 

5.4 Tiiviin maankäytön edut kustannusten kannalta 

Kaupungin rakentamiseen ja ylläpitoon sisältyy liikenneväylien rakennus- ja kunnossa-
pitokustannusten sekä varsinaisten liikennekustannusten lisäksi monia muita kustannus-
eriä, joihin esimerkiksi kaupunkirakenteen tiiveys olennaisesti vaikuttaa. Kaupunkira-
kennevaikutusten kustannusmerkitys saattaa olla moninkertainen liikennehankkeiden 
kustannusvaikutuksiin verrattuna. Tämän vuoksi toteutettavien joukkoliikennehankkei-
den hyötykustannussuhde voi olla myös alle yhden. (Saarlo ym. 1996.) 

Kuten lähes kaikkien julkisten investointien kohdalla, täytyy toteutettavien liikenne-
hankkeidenkin olla yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. Tavoitteena on, että hyöty-
kustannussuhde on vähintään 1,0. Yleensä n. 80 % tiehankkeiden hyödyistä tulee ai-
kasäästöistä, mutta joukkoliikennehankkeiden kohdalla harvoin päästään vastaaviin 
säästöihin. Taloustieteilijöiden keskuudessa ei ole täyttä yhteisymmärrystä siitä, onko 
ihmisten palkkatulojen mukaan arvotettu aikasäästöjen vertailu oikea tarkastelutapa 
(Saarlo ym. 1996). 

Aikasäästöjen tarkastelu matkanopeuden muutoksen suhteen on sikäli paradoksaalis-
ta, että matkanopeuden kasvaessa myös houkutus sijoittaa erilaisia palveluita, asumista 
ja muuta kaupunkirakennetta aiempaa laajemmalle alueelle kasvaa. Käytännössä ihmi-
set eivät siis välttämättä säästäkään aikaa, vaan ainoastaan liikennesuorite kasvaa. 

Yhteiskuntataloudellisissa arviointimenetelmissä joukkoliikennehankkeiden kaikkia 
hyötyjä on vaikea arvioida objektiivisesti. Näkymättömiä, tai vaikeasti osoitettavia hyö-
tyjä ovat mm. joukkoliikennehankkeiden kaupunkirakennetta tiivistävä vaikutus ja sitä 
kautta yhdyskuntataloudessa (infrastruktuurin rakentaminen, ilmanlaatu) saatavat sääs-
töt. Liikennejärjestelmän ja kaupunkirakenteen välillä on kuitenkin selvä riippuvuus-
suhde. Nopeat liikenneväylät tuovat aikasäästöjä, mutta levittävät asutusta ja työpaikko-

 35



ja entistä laajemmalle. Tiivis kaupunkirakenne toisaalta tekee mahdolliseksi joukkolii-
kenteen hyvän palvelun, mutta ei esimerkiksi tarjoa edullista omakotitonttia kaikille. 
Valinta näiden välillä ja valinnan mukanaan tuomat seuraukset ovat paljon kiinni päättä-
jien asenteista. 

Joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta on tärkeää huomata hanke- ja järjes-
telmätasojen välinen ero. Yksittäisinä hankkeina joukkoliikennehankkeet eivät näytä 
pystyvän kilpailemaan kovinkaan hyvin tiehankkeiden kanssa. Joukkoliikennehankkei-
den merkitys selviää vasta tarkasteltaessa koko liikennejärjestelmää ja vieläpä liikenne-
järjestelmää yhdessä kaupunkirakenteen kanssa. Julkaisussa ”Joukkoliikenne kaavoituk-
sessa” (Saarlo ym. 1996) todetaan, että käytetyt arviointimenetelmät ovat ensisijaisesti 
tarkoitettu nimenomaan hankearviointeihin. Järjestelmätason arviointimenetelmiä ei ole 
erikseen juuri kehitetty ja tästä syystä järjestelmätason tarkastelut on yleensä tehty 
summaamalla yhteen hanketason tarkasteluja. Jotta joukkoliikenteen kehittämisstrategi-
oita voitaisiin viedä tehokkaammin läpi, on tulevaisuudessa tärkeää tutkia hanketason ja 
järjestelmätason eroja ja keskittyä arvioinnin perusteisiin järjestelmätasolla. 

5.5 Maankäytön vaikutus joukkoliikenteeseen ja sen palvelutasoon 

Joukkoliikenteen merkitys kaupungin liikennejärjestelmässä riippuu paljon kaupungin 
koosta ja rakenteesta sekä henkilöautotiheydestä. Liikennemuodon asemaan vaikuttavat 
myös lukuisat pienemmät osatekijät, jotka ilmenevät tässä luvussa myöhemmin käsitel-
tävässä joukkoliikenteen noidankehässä. Alle 50 000 asukkaan kaupungeissa joukkolii-
kenteen matkatuotosluvut ovat tavallisesti alle 0,2 matkaa/asukas/vuorokausi, 50 000 – 
100 000 asukkaan kaupungeissa 0,2-0,5 matkaa/asukas/vuorokausi ja yli 100 000 asuk-
kaan kaupungeissa 0,5-1,0 matkaa/asukas/vuorokausi (Ojala, Pursula 1994). 

Luvussa kolme käsiteltyä kestävää kehitystä voidaan yhdyskuntarakenteen kannalta 
lähestyä 

• vajaasti rakennettujen alueiden täydennysrakentamisella, 
• yhdyskuntien sisään jäävien joutoalueiden käyttöönotolla sekä 
• yhdistämällä eri toimintoja samoille alueille (Rytilä 1993). 

Tekniikan lisensiaatti Niina Karasmaa kiteyttää kirjaan ”Joukkoliikenne Suomen liiken-
nejärjestelmän osana” kirjoittamassaan luvussa, että mitä huonompi joukkoliikenteen 
palvelutaso nykyisellään on, sitä enemmän palvelutasoa parantamalla voitaisiin vaikut-
taa käyttäjämääriin (Karasmaa 2000). Kuitenkin käänteisesti palvelutason laatu riippuu 
myös kysynnästä, eli suuremmalla kysynnällä voidaan ylläpitää parempaa palvelutasoa. 
Syntyy joukkoliikenteen noidankehä, jossa palvelutason heikkeneminen aiheuttaa mat-
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kustajamäärien vähenemistä ja joukkoliikenteen kannattavuuden alenemista sekä yksi-
tyisautoilun lisääntymistä, mikä taas johtaa yksityisautoilua suosivaan maankäyttöön. 
Kun vaikutukset ulottuvat maankäyttöön, niin niiden joukkoliikenteen palvelutasoa hei-
kentävä vaikutus lienee selvä.  

Joukkoliikenteen noidankehä

kasvava 
autonomistus

JKL-yritysten
taloudellisen aseman 
huonontuminen liikenteen 

ruuhkautuminen

kasvava auton 
tarve

KUIHTUVA 
JOUKKOLIIKENNE

kasvava 
autonkäyttö

nousevat 
lipunhinnat

enemmän HA-
suuntautunutta
maankäyttöä

heikentyvä 
palvelutaso

matkustajamäärien 
vähentyminen

kasvava 
autonomistus

JKL-yritysten
taloudellisen aseman 
huonontuminen liikenteen 

ruuhkautuminen

kasvava auton 
tarve

KUIHTUVA 
JOUKKOLIIKENNE

kasvava 
autonkäyttö

nousevat 
lipunhinnat

enemmän HA-
suuntautunutta
maankäyttöä

heikentyvä 
palvelutaso

matkustajamäärien 
vähentyminen

 

Kuva 4: Joukkoliikenteen noidankehä. Eri värit kuvaavat erilaisia mikrokehiä yksi-
tyisautoilun, joukkoliikenteen ja lipunhintojen kannalta. Yhteisenä tekijänä 
on heikentyvä joukkoliikenne (Kuva on edelleen kehitetty sovellus – alku-
peräinen kuva; Lahelma 1992). 

Kuinka sitten tällaisesta noidankehästä voi päästä irti? Teknillistieteellisten akatemioi-
den julkaisussa ”Suomen liikenne kestävän kehityksen tielle” todetaan kyynisesti, että 
joukkoliikenne kilpailee matkustajista lähinnä kevyen liikenteen kanssa. Henkilöauton 
palvelutaso on yleensä niin paljon parempi, ettei varsinaista kilpailutilannetta synny. 
Kirjan kirjoittajien mukaan taloudellisten edellytysten salliessa henkilöauto on ensisi-
jainen liikennevälinen yhdyskuntarakenteesta riippumatta. Ainoastaan pysäköinti kes-
kusta-alueilla voi muodostua käyttöä rajoittavaksi tekijäksi. (Rytilä 1993). Karasmaa 
näkee asian kuitenkin hieman valoisammin. Hänen mukaansa kaupungin muodolla ja 
kaupunkirakenteella on vaikutusta joukkoliikenteen kysyntään ja matkojen suuntautu-
miseen. Tiiviissä kaupunkirakenteessa suuri osa matkoista on lyhyitä, jolloin ne voidaan 
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tehdä kävellen tai pyörällä, mutta tiivis kaupunkirakenne vahvistaa myös matkustajavir-
toja, jolloin joukkoliikenteen toimintaedellytykset ovat hyvät (Karasmaa 2000). 

Otollisessa kaupunkirakenteessa joukkoliikenne ei siis ainoastaan kilpaile kevyen 
liikenteen kanssa, vaan myös tukee sitä, jolloin nämä liikennemuodot yhdessä kilpaile-
vat henkilöautoliikennettä vastaan. Edellä esitetystä joukkoliikenteen noidankehästä 
voidaan tehdä myös käänteinen esimerkki: taajaman asukasmäärän ja -tiheyden kasvu 
mahdollistavat paremman palvelustason, joka edelleen lisää joukkoliikennepalveluiden 
kysyntää. 

5.6 Liikennejärjestelmän vaikutus maankäyttöön 

Maankäytöllä pyritään hillitsemään liikenteen kokonaismäärän kasvua. Merkittävät rata- 
ja tiehankkeet pääkaupunkiseudulla on tarkoitus suunnata alueille, joissa ne tukevat 
eniten uutta asunto- ja toimitilarakentamista ja lisäävät joukkoliikenteen käytön edelly-
tyksiä (YTV 2003). 

Tekniikan lisensiaatti, arkkitehti Pekka Lahti on kirjoittanut kirjaan ”Joukkoliikenne 
Suomen liikennejärjestelmän osana” luvun Joukkoliikenne ja yhdyskuntarakenne (Lahti 
2000). Luvussa on muun ohella kooste YTV:n ja liikenneministeriön vuonna 1997 teet-
tämästä selvityksestä (Huhdanmäki ym. 1997), jossa tutkittiin liikennejärjestelmän kau-
punkirakenteellisia vaikutuksia ja kehitettiin menetelmiä niiden arvioimiseksi. Pääkau-
punkiseutua tarkastelevassa selvityksessä tutkimuskohteina olivat Itämetro, Martinlaak-
son rata ja Länsiväylä. Alla olevassa listassa on esitetty keskeisimpiä Lahden esille nos-
tamia huomioita. 

Kuvaus järjestelmistä: 

• Itämetro on joukkoliikenteen raskas runkojärjestelmä, joka on rakennettu kes-
kustaa lähellä olevilla alueilla valmiiseen rakennettuun ympäristöön maan alle 
ja kauempana keskustasta maan päälle merkittävän autoliikenneväylän (Itä-
väylä) välittömään tuntumaan. Rakentamisen aikataulusta johtuen Itämetro on 
ehtinyt vaikuttaa kaupunkirakenteen muotoon ja rakenteeseen lähinnä radan 
itäpäässä. 

• Martinlaakson rata on myös joukkoliikenteen raskas runkojärjestelmä, jossa lii-
kennöintikalustona ovat VR:n lähiliikennejunat. Rata on suunniteltu pääosin 
samanaikaisesti ympäröivän kaupunkirakenteen kanssa, jolloin joukkoliiken-
teen runkojärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutuksella on ollut merkittävä 
rooli heti suunnitteluprosessin alusta lähtien. 

• Länsiväylä on edellisistä esimerkeistä poiketen henkilöauton käyttöön ja bussi-
järjestelmään perustuva raskas tieliikennejärjestelmä (moottoritie), joka on ra-
kennettu Helsingin niemeltä Etelä-Espoon alueelle vaiheittain, kuitenkin pää-
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osin ennen kaupunkirakenteen muodostumista. Länsiväylän vaikutus alueen ra-
kentamiseen on ollut voimakas, sillä vaikka se on rakennettu melko varhain, se 
on silti käytännössä jäänyt ainoaksi kokoavaksi liikennejärjestelmäksi Helsin-
gin ja Etelä-Espoon välillä. 

Edellä kuvattujen kolmen järjestelmän välillä voitiin mitata mm. seuraavia eroja (Lahti 
2000): 

• Liikennejärjestelmän vaikutusalueen rakentamistehokkuus on ratavaihtoehdossa 
(ea = 0,15 – 0,17) suurempi kuin moottoritievaihtoehdossa (0,13) 

• Rakentamattomia alueita (rakennuksettomia 100m*100m ruutuja) on enemmän 
rata- (46 - 49 % koko alueesta) kuin moottoritievaihtoehdossa (35 % koko alu-
eesta) 

• Moottoritievaihtoehdossa rakennuskanta on pientalovaltaisempaa (29 % ker-
rosalasta) kuin ratavaihtoehdoissa (10 - 18 %) 

• Keskimääräinen etäisyys lähimpään elintarvikemyymälään on ratavaihtoehdois-
sa pienempi verrattuna moottoritievaihtoehtoon (318 - 358 m / 448 m) 

Raideliikenteeseen perustuva liikennejärjestelmä edellyttää asemien ympäristöön jalan-
kulkuetäisyydelle maankäyttökeskittymiä. Tämän toteuttamiseksi maankäytön suunnit-
telu ja raideliikenteeseen perustuvan liikennejärjestelmän suunnittelu ovat olleet lähei-
sessä yhteistyössä. Raideliikenteeseen perustuva liikennejärjestelmä ohjaa tätä kautta 
maankäyttöratkaisuja voimakkaasti kohti taloudellisia yhdyskuntaratkaisuja. (Huhdan-
mäki ym. 1997). 

Raideliikenteeseen perustuvan liikennejärjestelmän keskeinen hyöty vaikuttaa ole-
van järjestelmän vaikutuspiiriin kuuluvien alueiden yhdyskuntakustannuksissa saavutet-
tava säästö. Kun kaupunkirakenne radan tuntumassa muodostuu tiiviimmäksi, hyödyn-
netään kallis yhdyskuntatekninen infrastruktuuri mahdollisimman tehokkaasti. Säästöt 
voivat olla huomattavia, noin 100 000 asukkaan kaupunkiyhteisössä markoissa lasket-
tuna jopa miljardiluokkaa (reilusti toista sataa miljoonaa euroa) (Huhdanmäki ym. 
1997). 

Alhaisesta rakennustehokkuudesta (mitattuna aluetehokkuudella ja siitä johdetulla 
talokoolla) johtuvat ylimääräiset yhdyskuntakustannukset infrastruktuurin (liikenne-, 
vesi-, ja energiahuollon verkkojen) rakentamisessa ja kunnossapidossa ovat moottori-
tievaihtoehdossa yhteensä n. 0,9 – 1,7 mrd. mk (150 – 285 milj. euroa) suuremmat kuin 
ratavaihtoehdossa (Lahti 2000). 

Moottoritievaihtoehdon heikkous on nimenomaan sen solmukohtien suuri tilantarve 
(tilaa vaativat liittymät ympäröivään tie- ja katuverkkoon), jolloin erilaisille toiminnoil-
le niiden luontaisissa paikoissa liikennevirtojen risteyksissä on vähän tilaa. Estevaiku-
tuksen takia jalankulkutiheydet jäävät pieniksi ja vastaavasti jalankulkuetäisyydet kas-
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vavat. Tämä ohjaa toimintojen sijoittumiseen alueille, joihin henkilöautoilla on helppo 
saapua, mikä taas levittää kaupunkirakennetta entistä laajemmalle alueelle (Lahti 2000). 
 

 
5  6  5  6  5  6  5 

 

Tässä kappaleessa käsitellyt kaavoitustekniset seikat ja maankäytön periaatteet voivat 
arvovalinnoista riippuen tarjota edellytykset laadukkaille joukkoliikennepalveluille. 
Joukkoliikennepalveluiden tarjoamiseen pureudutaan kappaleessa kuusi, jonka aihe on 
kaupunkiseutujen joukkoliikenne Suomessa. Kappaleessa käsitellään joukkoliikenteen 
merkitystä, luonnetta ja nykytilaa sekä lain asettamia velvoitteita joukkoliikennepalve-
luiden tarjoamiselle. Kappaleessa seitsemän syvennytään tarkemmin joukkoliikenteen 
rooliin pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä. 
 

 40



6 KAUPUNKISEUTUJEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUT 

Joukkoliikenne on merkittävin osa julkista liikennettä, joka käsitteenä sisältää myös 
tilausperusteisen linja-auto, taksi- ja lentoliikenteen. Joukkoliikennettä ja sen järjestä-
mistä säätelevät laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä, myöhemmin tämän teks-
tissä lyhenteellä LHL, ja siihen liittyvät asetukset. 

Henkilöliikennelaissa määritellään joukkoliikenteen tarkoittavan linjaliikennettä, os-
toliikennettä ja muuta säännöllistä henkilöliikennettä, jonka palvelut ovat yleisesti käy-
tettävissä ja jonka reitin liikennelupaviranomainen vahvistaa. Lain 1§:ssä täsmennetään, 
että tietyin osin laki koskee myös raide-, vesi- ja ilmaliikennettä. Tällaisia kohtia ovat 
mm. myöhemmin tässä tekstissä käsiteltävät henkilöliikennelain pykälät. 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan henkilöliikenneyksikkö vastaa 
Suomessa kansallisen henkilöliikennepolitiikan koordinoinnista. Ministeriö ohjaa jouk-
koliikenteen kehittämistä yleisellä tasolla – detaljisuunnittelu on kuntien ja liikennöitsi-
jöiden harteilla. Valtio osallistuu myös rajoitetusti joukkoliikenteen hoidon kustannuk-
siin. 

6.1 Keskeisiä lain kohtia joukkoliikennettä koskien  

Henkilöliikennelain 3§ 2 momentin mukaan liikennetarpeet ja -palvelut on aina pyrittä-
vä sovittamaan yhteen. Liikennettä suunniteltaessa viranomaisten vastuulla on selvittää 
ja hyödyntää joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet. Säännöksen laatimisen taustalla 
on valtioneuvoston päätös, jonka perusteella vähennetään erilliskuljetuksia ja koor-
dinoinnin keinoin haetaan säästöjä julkiseen liikenteeseen (Saarlo ym. 1996). 

Edellä mainittu on selkeästi yhteydessä henkilöliikennelain 3§ 3 momenttiin, joka 
velvoittaa kuntia toimimaan yhteistyössä toistensa kanssa ja ottamaan huomioon eri 
väestöryhmien tarpeet. Lakitekstinä velvoite on yksiselitteinen, mutta käytäntö asettaa 
lain toteutumiselle omat haasteensa. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan tehtä-
vistä joukkoliikennettä suunniteltaessa säädetään laissa erikseen. 

Lääninhallituksen tehtävänä on edistää kuntien liikennesuunnittelua ja luoda edelly-
tyksiä niiden yhteistyön onnistumiselle (LHL 3§ 4 momentti). Saman pykälän viidennen 
momentin mukaan liikenneministeriön (nyk. liikenne- ja viestintäministeriön) tehtävänä 
on sovittaa yhteen eri henkilöliikennemuotojen palveluita ja edistää joukkoliikenteen 
käyttömahdollisuuksia parantavaa liikennesuunnittelua ja -tutkimusta. 

Henkilöliikennelain yhtenä tavoitteena ja päämääränä on päästä tilanteeseen, jossa 
liikenneministeriö ja läänit ottavat osaa valtakunnallisen ja alueellisen joukkoliikenteen 
suunnitteluun ja kunta tai kunnat yhdessä suunnittelevat liikennejärjestelmänsä siten, 
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että se suosisi erityisesti joukkoliikennettä ja toimisi kiinteänä osana valtakunnan lii-
kennejärjestelmää. 

6.2 Joukkoliikennepalvelut kysynnän ja tarjonnan kannalta 

Liikennepalveluiden kysyntää tarkasteltaessa käyttäjien tarpeiden tunnistaminen on 
usein helpompaa kuin itse tarpeisiin vastaaminen. Liikennepalveluiden tarpeellisuutta ja 
niiden kehityssuuntaa sekä erilaisten investointien arviointia ohjaavat muiden muuttuji-
en ohella myös markkinatalouden peruspilarit; kysyntä ja tarjonta. Pelkästään kysyntää 
ja kuluttajien mieltymyksiä tarkasteltaessa näyttää liikennepalveluiden painopiste siirty-
vän valtakunnallisessa liikenteessä entisestään yksityisautoilun suuntaan (kts. Kuva 5). 

 

Kuva 5: Kotimaan henkilöliikenne, mrd. henkilökilometriä. (Tiehallinto 2001.) 

Liikenneneuvos Petri Jalasto on todennut, että erään arvion mukaan ainakin kolme 
kymmenestä Euroopan kaupungeissa tehdystä automatkasta voitaisiin korvata ympäris-
töystävällisemmällä kulkumuodolla, kuten joukkoliikenteellä, polkupyörällä tai kävel-
len. Hänen mukaansa muutos liikenteen kulkutavoissa ja jatkuvan autoistumisen trendin 
katkaisu edellyttää yhtenäisiä ja laadukkaita julkisia liikennejärjestelmiä integroituine 
lippu- ja informaatiojärjestelmineen sekä käyttäjän tarpeiden tunnistamista ja huomioon 
ottamista (Jalasto 2000). 

Samansuuntaisia tavoitteita on kirjattu myös liikenneministeriön laatimassa julkai-
sussa Suomen liikennejärjestelmä 2020, jonka mukaan joukkoliikennettä pyritään kehit-
tämään järjestelmänä, jossa raide-, lento-, linja-auto- ja taksiliikenne tukevat toisiaan ja 
muodostavat matkaketjuja myös henkilöautomatkojen kanssa. Joukkoliikenteen osuutta 
pyritään kasvattamaan kaupunkiseutujen sisäisessä ja taajamien välisessä liikenteessä. 
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Haja-asutusalueilla joukkoliikenteen tehtävänä on turvata ihmisille liikkumisen perus-
palvelut (Liikenneministeriö 1998b). 

 

Palvelutaso on matkan kokonaislaadun mittari, joka pyrkii kuvaamaan matkustajien 
saamaa ja kokemaa liikennepalvelua. Tarjottavalla palvelutasolla on suuri merkitys ih-
misten tehdessä kulkumuotovalintaa yksityisautoilun ja joukkoliikenteen välillä. Mat-
kustajalle on olennaista päästä haluamaansa paikkaan tiettynä ajankohtana. Pelkästään 
liikennepalvelujen olemassaolo ja kattavuus eivät siis riitä, vaan matkapäätökseen vai-
kuttavat myös matkan kesto, hinta, kävelymatkat, odotusajat, mukavuus sekä tiedon-
saanti matkustusmahdollisuuksista ja oheispalveluista (YTV 2002b). 

Harvemmin asutuilla seuduilla, missä joukkoliikenteellä pyritään turvaamaan edes 
välttävät kulkuedellytykset myös autottomille kotitalouksille, jo yksittäisten vuorojen 
ylläpito saattaa edellyttää subventioita. Palvelutason turvaamiseksi onkin alettu kehittää 
ja kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten kutsubussijärjestelmää. 

Kaupunkirakenteen, jopa sen kehityssuunnan muuttaminen on kuitenkin hidasta. 
Vaikka tässä työssä keskitytäänkin erityisesti joukkoliikenteen ja maankäytön väliseen 
suhteeseen, on hyvä todeta, että joukkoliikenteen kysyntään voidaan vaikuttaa muillakin 
toimenpiteillä, joista osalla vasteaika on lyhyempi. 

Etenkin suurilla tiheään asutuilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenne voi tarjota kus-
tannuksiltaan ja matka-ajaltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautoliikenteelle. 
Jotta matkustajiksi voitaisiin realistisesti tavoitella myös autollisten kotitalouksien jäse-
niä, täytyy palvelutasotavoitteiden olla henkilöautoilun kanssa kilpailevia. Kulkutapa-
osuuksissa tapahtuvien negatiivisten muutosten pysäyttämiseksi ja liikennepalveluiden 
turvaamiseksi yhteiskunta voi tukea joukkoliikennettä ja investoida esimerkiksi parem-
piin matkustajainformaatiojärjestelmiin. 

Kuntien taloustilanteen epävakaisuus on viime vuosina hidastanut suurempia inves-
tointeja, mutta silti monet kunnat ovat satsanneet voimakkaasti joukkoliikenteen kehit-
tämiseen. Esimerkiksi Espoon sisäisillä linjoilla linja-autovuoroja on lisätty viimeisen 
kymmenen vuoden aikana (1990 -2000) 65 % ja samalla linjakilometrimäärä on kasva-
nut 80 %:lla. Vaikka Espoon asukasmäärä on kasvanut vastaavalla kymmenen vuoden 
aikavälillä ainoastaan noin viidenneksellä, ovat joukkoliikenteen matkustajamäärät li-
sääntyneet 76 % (Karasmaa 2000). 

Yksi ehkä hieman vähemmälle huomiolle jäänyt toimenpide joukkoliikenteen kulku-
tapaosuuden nostamiseksi on tehokas markkinointi. Joukkoliikenteen markkinointi on 
toistaiseksi ollut melko vähäistä, eikä siinä ole hyödynnetty liikennemuodon kaikkia 
positiivisia ominaisuuksia (Halme, Kalenoja 2002). Liikenne- ja viestintäministeri Lee-
na Luhtanen on eräässä poliittisessa puheessaan todennut, että joukkoliikenteen edistä-
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misessä mielikuvilla on keskeinen rooli. Hänen mukaansa se, millainen kuva ihmisillä 
on joukkoliikennevälineistä ja niillä matkustavista ja niissä työskentelevistä ihmisistä, 
on yksi keskeinen tekijä pyrittäessä lisäämään joukkoliikenteen käyttöä (Luhtanen 
2004a). 

6.3 Joukkoliikennepalvelut kestävän kehityksen kannalta 

Liikkumista ja liikennettä harvoin automaattisesti mielletään osaksi sosiaalista elämää. 
Liikenteeseen kuitenkin kuuluu ihmisten välinen kanssakäyminen niin matkojen alku- ja 
loppupisteissä kuin matkan aikanakin. Kevyt liikenne on perinteisin ja ekologiselta kan-
nalta ystävällisin liikennemuoto, jolla on jopa kansanterveydelle positiivista vaikutusta 
(LVM 2001b). Koska valtaosa liikkumistarpeista kuitenkin tyydytetään erilaisilla moot-
toriajoneuvoilla, on vahvoja sosiaalisia aspekteja sisältävän joukkoliikenteen rooli mm. 
ympäristön kannalta merkittävä etenkin taajaan asutuilla kaupunkiseuduilla. 

Joukkoliikenne mielletään yleisesti yhteiskunnan peruspalveluksi, jonka tulisi olla 
kaikkien saatavilla. Kun vielä muutama vuosikymmen sitten ajateltiin, että joukkolii-
kennettä tarvitaan täydentämään henkilöautoon perustuvaa liikennejärjestelmää, on ajat-
telutapa nykyisin päinvastainen. Katsotaan, että joukkoliikenne on yhdyskunnan perus-
liikennejärjestelmä, vaikka sen liikennesuoriteosuus olisikin vähäisempi (Karasmaa 
2000). Pitkällekään autoistuneessa yhteiskunnassa kaikki eivät voi itse ajaa autoa – tai 
heillä ei ole siihen varaa tai halua. Nuorten, vanhusten ja invalidien liikkumismahdolli-
suuksien turvaamiseksi joukkoliikenne on välttämätön osa liikennejärjestelmää. 

Kasvavien suomalaisten kaupunkiseutujen, joihin pääkaupunkiseudunkin kunnat 
kuuluvat, uudet asukkaat ovat yleensä nuoria, jotka aluksi asettuvat asumaan kaupunki-
en keskustoihin. Monet heistä alkavat kuitenkin melko pian hakeutua suurempiin asun-
toihin kauemmaksi keskustoista. Kaupunkien kasvu painottuu taajamien reunoille ja 
tämän vuoksi joukkoliikenne ei kasva samassa mitassa kuin henkilöautoliikenne (Lii-
kenneministeriö 1998a). Kestävän kehityksen mukaisen joukkoliikennepolitiikan mu-
kaisesti olisi ensiarvoisen tärkeää, että uudisasuntotuotannon sijoittamisessa ja toteutta-
misessa joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä huolehdittaisiin jo alkuvaiheessa. Jos 
joukkoliikennetarjontaa aloitetaan vasta alueiden rakentumisen jälkeen, ovat asukkaat 
usein jo tehneet ratkaisunsa auton omistuksesta ja hankinnasta (Halme, Kalenoja 2002), 
jolloin liikkumistottumusten muuttaminen jälkikäteen on paljon hankalampaa. 
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6.4 Tilastoja ja suoritteita viime vuosilta 

Liikennesuoritteet ovat Suomessa kokonaisuudessaan kasvussa. Vuoteen 2010 mennes-
sä kasvun ennustetaan olevan n. 10 %. Silti samalla joukkoliikenteen kulkumuoto-
osuudessa ennakoidaan tapahtuvan merkittävä noin kolmen prosentin lasku. Joukkolii-
kennemuodoista ainoastaan rautateille ennustetaan 1970- ja 80-lukujen taantuman jäl-
keen nousujohteista kehitystä. Linja-autoilla on ollut suomalaisessa joukkoliikenteessä 
merkittävä ja vahva asema, mutta kehityssuunta osoittaa niiden markkinaosuuden pie-
nenevän (LVM 2003b). 

Vuonna 2001 Suomen julkisen liikenteen käytössä oli 17 200 ajoneuvoa, jotka tarjo-
sivat 553 900 matkustajapaikkaa. Ajoneuvokilometrejä kertyi yhteensä 1,4 miljardia, 
joista joukkoliikenteen osuus oli 49 %. Loppuosa oli tilausliikennettä, eli tilausajoa tai 
taksiliikennettä. Julkinen liikenne keräsi yhteensä n. 577 miljoonaa matkustajaa (LVM 
2002). 

Alla olevissa kahdessa taulukossa on esitetty Suomen julkisen liikenteen liikenne-
muotojen suoritteiden kehitys noin viimeisen vuosikymmenen ajalta. Tarkasteltavina 
muuttujina ovat ajoneuvo- ja henkilökilometrit. 

Taulukko 1: Julkisen liikenteen ajoneuvokilometrit Suomessa 1993-2001 (LVM 2002) 
 
Ajoneuvokilometrit, milj. km) 

 Rautatie Raitiovaunu Metro Linja-
auto 

Taksi Lento-
liikenne 

SL 
lautta 

Yhteensä

1993 163,0 5,1 8,3 404,3 480,6 10,0 0,1 1071,4 
1995 166,0 5,2 8,6 407,0 529,3 10,3 0,1 1126,5 
1997 175,4 5,4 8,9 433,9 655,4 20,3 0,1 1299,4 
1999 178,1 5,3 11,1 443,2 689,7 21,9 0,1 1349,5 
2001 178,1 5,5 11,7 455,6 703,1 23,4 0,1 1377,4 

Taulukko 2: Julkisen liikenteen henkilökilometrit Suomessa 1993-2001 (LVM 2002) 
 
Henkilökilometrit, milj. km 

 Rautatie Raitiovaunu Metro Linja-
auto 

Taksi Lento-
liikenne 

SL 
lautta 

Yhteensä

1993 3036,7 99,3 258,1 4456,0 645,3 828,8 3,0 9327,2 
1995 3205,6 109,1 278,5 4461,7 710,7 920,0 3,0 9688,6 
1997 3376,0 116,2 300,6 4666,6 847,1 1133,4 3,3 10443,2 
1999 3414,0 120,5 359,8 4661,4 889,4 1247,1 3,8 10696,0 
2001 3282,0 119,3 385,3 4732,0 915,4 1332,8 3,8 10770,6 
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6.5 Joukkoliikenteen julkinen tuki 

Kattavan ja kilpailukykyisen joukkoliikennejärjestelmän ylläpitäminen ei välttämättä 
ole ilman julkista tukea täysin kannattavaa, sillä lipputulot eivät aina yksin riitä katta-
maan kaikkia laajan järjestelmän ylläpitokuluja. Jotta liikkumisen peruspalvelut voidaan 
turvata, kunnat joko yksin tai yhdessä valtion kanssa tukevat tappiota tuottavia linjoja ja 
maksavat yleistä tukea, jonka turvin joukkoliikenteen lipunhinnat voidaan pitää riittävän 
alhaisina. Vastineeksi antamalleen taloudelliselle tuelle ne saavat hyötyjä teihin ja ka-
tuihin kohdistuvan investointitarpeen ja ympäristöhaittojen vähenemisenä. 

Yhteiskunnan julkiselle liikenteelle myöntämä rahoitus voidaan tarkoituksensa mu-
kaan jakaa seuraaviin luokkiin (LVM 2002): 

• Tarjontaa lisäävää rahoitusta ovat liikenteen ostot, valtionavut sekä liikennelai-
tosten alijäämien korvaukset. Rahoituksella aikaansaatu lisätarjonta voidaan 
tunnistaa lähinnä liikenteen ostojen osalta. 

• Kysyntää lisäävää rahoitusta ovat erilaiset erityisryhmien matkakustannusten 
korvaukset sekä taksa-alennusten ostot. Rahoitus näkyy liikennöitsijälle matka-
lipputuottoina ja kasvavina matkustajamäärinä. Useimmiten rahoituksella ai-
kaansaatujen matkojen määrä voidaan selvittää. Tariffitukea on käsitelty tässä 
yhteydessä kysynnän puolella, mutta rajanveto tarjontaan tai kysyntään vaikut-
tavaan rahoitukseen on usein vaikeaa. 

Osana Suomen valtakunnallista liikennepolitiikkaa, joka tähtää alueelliseen tasa-arvoon 
sekä sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävään liikenteeseen, liikenne- ja viestintämi-
nisteriö ostaa VR:ltä tarpeellisiksi arvioituja, kannattamattomia alueellisia ja kauko-
junavuoroja, jotta joukkoliikennepalveluiden saatavuus olisi turvattu harvemmin asu-
tuilla seuduillakin. (LVM 2003b.) 

Vuonna 1991 säädetyn henkilöliikennelain mahdollistama joukkoliikenteen kilpai-
luttaminen on tuonut selviä säästöjä liikennöintikustannuksiin. Saavutettu taloudellinen 
hyöty ei kuitenkaan ole tuonut merkittävää parannusta joukkoliikennepalveluihin, sillä 
taloudellisten haasteiden edessä kunnat ovat joutuneet vähentämään joukkoliikenteelle 
osoitettuja tukia ja siten säästyneet eurot ovat siirtyneet pääosin muualle kuntatalouteen 
(LVM 2003b).  

Julkisen liikenteen subventioaste (julkishallinnon suora rahoitus yhteensä jaettuna 
liikevaihdolla) vuonna 2001 oli 10,7 % lentoliikenne mukaan luettuna ja 12,4 % ilman 
lentoliikennettä (LVM 2002). Alla olevassa taulukossa on esitetty julkisen liikenteen 
valtiolta tai kunnilta tulleen rahoituksen jakautuminen Suomessa vuonna 2001. Suoralla 
rahoituksella tarkoitetaan valtion ja kuntien liikenteen ostoja, valtionapuja ja suurten 
kaupunkien alijäämäkorvausten nettoa. Matkakustannusten korvauksiin sisältyvät kor-
vaukset erityisryhmille ja erityisryhmien alennusliput. 
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Taulukko 3: Julkisen liikenteen valtiolta tai kunnilta tulleen rahoituksen jakaantuminen 
vuonna 2001. (LVM 2002.) 

 
RAHOITUS vuosi 2001 joukkoliikenteen osuus 
Suora rahoitus  201 (milj. euroa) 98 % 
Matkakustannusten korvaukset  262 (milj. euroa) 50 % 
YHTEENSÄ  463 (milj. euroa) 71 % 

Joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeisiin saatava valtion osuus harkitaan tapauskoh-
taisesti. Toistaiseksi se on ollut pääkaupunkiseudun kaupunkiratahankkeissa (lähi-
junaliikenne) noin 70 % ja muissa hankkeissa 30-40 %. 
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7 JOUKKOLIIKENNE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 

7.1 Kuvaus alueesta 

Pääkaupunkiseutu rajautuu maantieteellisesti etelässä Itämereen. Helsingin keskusta 
sijoittuu karkeasti puoliympyrän muotoisen sektorin keskipisteeseen toimien samalla 
alueen merkittävimpänä toiminnallisena keskuksena. Kantakaupunkia tukevat useat 
Helsingin, Espoon ja Vantaan aluekeskukset, jotka sijoittuvat Helsingin niemeltä sor-
mimaisesti alkavien valtakunnallisten pääväylien, tai raskaiden raideyhteyksien varsille.  

 

Kuva 6: Pääkaupunkiseutu sijaitsee Suomen etelärannikolla. Helsingin keskusta on 
meren ympäröimä kolmessa ilmansuunnassa. (alkuperäinen kuva: Vuolan-
to 2003.) 

Vuoden 2002 lopussa pääkaupunkiseudun asukasluku oli 972 000. Väestön määrä on 
kasvanut 1960-luvun puolivälistä likimain 50 %. Katujen ruuhkaisuuden ja pysäköintiti-
lan kannalta ongelmallisimman Helsingin kantakaupungin asukasluku on kuitenkin pie-
nentynyt lähes kolmanneksella ollen nykyisin n. 170 000 (YTV 2002a). Väestömäärän 
kasvu on keskittynyt Helsingin esikaupunkialueille, mutta erityisesti Espooseen ja Van-
taalle, missä asukasluku on kolminkertaistunut.  

Pääkaupunkiseudun työpaikkojen määrä on nykyään noin 590 000, eli 270 000 
enemmän kuin 1960-luvun puolivälissä (YTV 2002a). Lähes kolme neljännestä seudun 
työpaikoista sijaitsi 1960-luvulla Helsingin kantakaupungissa. Lamavuosia lukuun ot-
tamatta kantakaupungin työpaikkamäärä on pysynyt melko vakaana ja on nykyisin hie-
man pienempi kuin 1960-luvulla. Helsingin esikaupunkialueiden työpaikkamäärä sitä 
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vastoin on kasvanut 35 vuodessa lähes kolminkertaiseksi ja Espoon, Kauniaisten ja 
Vantaan peräti 5–6-kertaiseksi. Myös työpaikkaomavaraisuus on tasapainottunut (Hel-
sinki 2003). 

Tulotason kasvaessa Suomessa on autonomistuksen lisääntymisen ohella myös asu-
misväljyys kasvanut. Väestönkasvu ja tarve asumisväljyyden lisäämiseen ovat aiheutta-
neet kaupunkirakenteen leviämisen entistä laajemmalle. Autokannan kasvaessa henkilö-
autolla tehtävien matkojen määrä on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla 1960-luvun puo-
livälistä nelinkertaiseksi. Joukkoliikennematkojen määrä on kasvanut vain noin nelisen-
kymmentä prosenttia, eli hitaammin kuin väestön määrä. Joukkoliikenteen osuus seudun 
sisäisistä moottoriajoneuvoliikenteen matkoista on laskenut kahdesta kolmasosasta 39 
prosenttiin. Tätä kehitystä on tukenut erityisesti Espoon ja Vantaan kasvualueilla lisään-
tynyt maankäyttö, joissa lisääntyvä liikenne on hyvin henkilöautovoittoista. Helsingin 
keskustassa, missä suurin osa moottoriajoneuvoliikenteen matkoista tehdään joukkolii-
kenteellä, liikenteen kasvu on ollut melko vähäistä (vuodesta 1980 vuoteen 2001 Hel-
singin niemen rajalla vain n. 12 %) (Helsinki 2003). 

7.2 Kuvaus joukkoliikennejärjestelmästä 

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkko muodostuu laajasta bussilinjastosta, lähinnä 
Helsingin kantakaupungin alueella toimivasta raitioliikenneverkosta, Helsingin sisäises-
tä metrolinjasta sekä säteittäisistä lähiliikennejunayhteyksistä, jotka yhdistävät useita 
Helsingin, Espoon ja Vantaan aluekeskuksia toisiinsa. Lisäksi Kauppatorin ja Suomen-
linnan välillä on säännöllistä lauttaliikennettä. Suurin osa bussilinjoista alkaa esikau-
punkialueilta ja päättyy säteittäisiä pääväyliä pitkin joko Helsingin keskustaan, tai mer-
kittävimpiin aluekeskuksiin. Lähijunayhteydet palvelevat myös useita pääkaupunkiseu-
dun kehyskuntia. Niiden ansioista matka-ajat Helsingin keskustaan eivät ole kohtuutto-
man pitkiä. 

Eri joukkoliikennevälineiden merkitys vaihtelee alueittain; esimerkiksi Helsingin 
kantakaupungissa raitiovaunuliikenne on ensisijainen joukkoliikenteen kuljetusmuoto. 
Keskustaan päättyvien metron ja lähijunien suurta kuljetuskapasiteettia käytetään hy-
väksi esikaupunkialueilla liityntälinjojen avulla. Pääkaupunkiseudun perinteistä joukko-
liikennejärjestelmää täydentävät palvelubussit, jotka liikennöivät aluekeskusten tuntu-
massa ja joiden palvelut on erityisesti suunnattu iäkkäille tai liikuntaesteisille matkusta-
jille. 
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Kuva 7: Raitiolinjan 10 toinen pääteasema on 1980- ja 90-lukujen taitteessa ra-
kennetussa Pikku-Huopalahdessa. 

Aluekeskusten (esimerkiksi Tapiola, Leppävaara, Itäkeskus, Malmi, Tikkurila, Myyr-
mäki) välillä poikittaiset bussilinjat täydentävät joukkoliikenneverkkoa. Nimenomaan 
poikittaisyhteydet on kuitenkin koettu etenkin pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjes-
telmän pullonkaulaksi. Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteestä on Kehä I:n tasolla 
olevalla vyöhykkeellä tällä hetkellä vain n. 33 % ja Kehä III:n tasolla kulkevalla vyö-
hykkeellä vieläkin alhaisempi, noin neljännes (YTV 2002a).  

Vuosina 1975 – 1977 pääkaupunkiseudulla tehtiin suuri liikennetutkimus, johon pe-
rustuen vuosina 1978 – 1980 laadittiin pääkaupunkiseudun liikennesuunnitelma. Lii-
kennesuunnitelman yhteenvedossa todettiin, että pääkaupunkiseudun joukkoliikenne-
verkko kattaa hyvin seudun tiheään asutut alueet. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin 
myös silloin linjaston puutteelliset poikittaisyhteydet. Päätieverkon todettiin kattavan 
varsin hyvin sen hetkiset liikenteen yhteystarpeet, mutta kehämäisessä poikittaisliiken-
teen verkossa todettiin olevan ongelmia (YTV 1980b).  

Kuljettaessa 1980-luvulta kohti 2000-lukua haasteet seudun liikennejärjestelmää 
kohtaan ovat kasvaneet mm. autoistumisen ja väestönkasvun myötä. 1990-luvulle tulta-
essa syntyi tarve aiempaa säännöllisemmälle liikenteen, joukkoliikenteen, mutta myös 
maankäytön seudulliselle suunnitelma-asiakirjalle – strategiselle asiakirjalle, johon kir-
jatut tavoitteet sitoisivat kaikkia osapuolia ja jota määräajoin voitaisiin tarkistaa. Aika 
oli kypsä PLJ-suunnitelmille, eli pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmille. 
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7.3 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat 

Varsinaisia PLJ-suunnitelmia on laadittu neljän vuoden välein vuodesta 1994 alkaen. 
Niitä edelsivät erinäiset pääkaupunkiseudun tai Helsingin liikennetutkimukset ja -
suunnitelmat. PLJ-suunnitelmien strategialuonne on vuosien varrella vahvistunut. Alun 
perin suunnitelma sisälsi yksinkertaistaen ilmaistuna vain karkean pääkaupunkiseudun 
tulevaisuuskuvan ja sille asetetut tavoitteet sekä hankekorityyppisen listauksen erilaisis-
ta suurista liikennehankkeista, jotka oli jaoteltu arvioidun toteuttamisajankohdan mu-
kaan yleensä kolmeen ryhmään. Nykyään PLJ-suunnitelmien sisältö on monipuolisempi 
sisältäen lukuisia merkittäviä rinnakkaisprojekteja, kuten esimerkiksi vuoden 2002 PLJ-
suunnitelman yhteydessä laadittu joukkoliikenteen strategiasuunnitelma.  

Tuoreen joukkoliikenteen strategiasuunnitelman keskeinen tavoite on joukkoliiken-
teen kulkutapaosuuden nostaminen yhdellä prosenttiyksiköllä 10 vuodessa. Strategia-
suunnitelman pääpaino on pääkaupunkiseudun sisäisessä näkökulmassa ja tarkastelu-
tasossa. Suunnitelmaan kerättiin ja ideoitiin 36 erityyppistä kehittämistoimenpidettä, 
jotka jakautuivat neljään osa-alueeseen: joukkoliikenteen infrastruktuuri, palvelutaso, 
informaatio ja uusi tekniikka sekä neljäntenä rahoitus ja hallinto (YTV 2002b). 

Joukkoliikennestrategian tavoitteen mukainen kulkutapaosuuden nostaminen edel-
lyttää, että matkustajien matka-ajat ovelta ovelle ovat kilpailukykyiset henkilöautolii-
kenteen kanssa. Siksi uusimmassakin joukkoliikenteen strategiasuunnitelmassa todetaan 
totuus, joka on tuttu myös aikaisemmista pääkaupunkiseudun liikennesuunnitelmista – 
raskaan raideliikenteen rataverkon laajentaminen ja nykyisen verkon liikenteenvälitys-
kyvyn lisääminen on joukkoliikenteen kilpailukyvyn kannalta ehdottoman tärkeää 
(YTV 2002b). 

7.4 Matkustuskäyttäytyminen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuudet 

Ihmisten liikkumistottumuksiin vaikuttavat lukuisat asiat, kuten elämänvaihe, tulotaso, 
työssäkäynti ja liikenneyhteydet. Autonomistus vaikuttaa myös selvästi liikkumistottu-
muksiin – jotta auton pitäminen olisi kannattavaa, on sillä ajettava jo pelkkien autoon 
liittyvien kiinteiden kustannusten takia. 

Pääkaupunkiseudulla yksityisten talouksien käytössä olevien henkilöautojen määrä 
on nelinkertaistunut 1960-luvun puolivälistä 1990-luvulle tultaessa. Samassa ajassa 
seudun asukasluku on kasvanut noin puolitoistakertaiseksi. Pääkaupunkiseudun kotita-
louksista 59 % omisti vuonna 2000 ainakin yhden henkilöauton, 11 %:lla kotitalouksista 
autoja oli vähintään kaksi ja 41 % oli autottomia. Helsingin kantakaupungissa autotto-
mia talouksia oli enemmistö, 59 %, kun vastaava luku Espoossa ja Kauniaisissa oli 26 
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% ja Vantaalla 30 %. Autolliset kotitaloudet olivat keskimääräistä suurempia (Helsinki 
2003). 

Vuonna 2000 pääkaupunkiseudun 18 vuotta täyttäneestä väestöstä 77 prosentilla oli 
ajokortti. Nuorilla naisilla ajokortin omistus on nykyään lähes yhtä yleistä kuin miehillä, 
mutta vanhimmissa ikäryhmissä se on miehillä selvästi yleisempää kuin naisilla. Koko 
seudulla 69 prosentilla väestöstä oli käytössään jonkinlainen joukkoliikennelippu ja 
suhteellisesti vähiten liputtomia oli Helsingissä (Helsinki 2003). 

7.4.1 Matkustuskäyttäytyminen 

Helsingin tietokeskuksen tilastojen (Helsinki 2003) mukaan Helsingissä tehdään keski-
määrin hieman alle yksi joukkoliikennematka vuorokaudessa asukasta kohti (n. 320 
matkaa vuodessa). Matkalla tarkoitetaan tässä yhteydessä siirtymistä lähtöpaikasta A 
määräpaikkaan B, jolloin yksi matka sisältää myös mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot. 
Merkittävä osa matkoista on työmatkaliikennettä. Helsingin keskusta-alue, nk. Helsin-
gin niemi, on työpaikka-alue, jonne tullaan myös alueen ulkopuolelta töihin. Tehtyjen 
matkustustapatutkimusten mukaan vielä 1980-luvun vaihteessa Helsingin niemen rajan 
ylittävästä henkilöliikenteestä joukkoliikennettä käyttäneiden osuus oli aamuruuhkassa 
75 % ja koko vuorokauden osalta 67 %. Vuoden 1986 jälkeen joukkoliikenteen matkus-
tajamäärissä tapahtui kuitenkin selvä notkahdus. Syy tähän oli henkilöautokannan ja 
henkilöautoliikenteen voimakas kasvu 80-luvun lopun ”hulluina vuosina”. 

Koko Suomea 1990-luvun alussa ravisuttaneen taloudellisen notkahduksen jälkeen 
joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet jälleen nousussa ja joukkoliikenteen kul-
kutapaosuuden lasku näyttää 1990-luvun puolivälin jälkeen pysähtyneen. Helsingin 
niemellä aamu- ja iltaliikenteessä joukkoliikennettä käyttävien määrä alkoi nousta vasta 
vuonna 1998, sillä taloudellisen laskusuhdanteen takia alueen työpaikkojen määrä pie-
neni 1990-luvulla merkittävästi (Helsinki 2003). Alla olevasta kuvasta selviää, että pää-
kaupunkiseudun joukkoliikennematkustajat ovat kansainvälisen vertailun mukaan sel-
västi keskimääräistä tyytyväisempiä tarjottuun palveluun. 
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Kaupunkilaisten tyytyväisyys joukkoliikenteeseen
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Kuva 8: Helsinki (pääkaupunkiseutu) menestyi joukkoliikenteensä osalta erittäin 
hyvin BEST-projektin kansainvälisessä tyytyväisyysvertailussa. (BEST 
2003.) 

Suurin osa joukkoliikenteen matkustajista on niin sanottuja vakioasiakkaita, jotka mat-
kustavat joukkoliikenteellä lähes päivittäin. Näiden matkustajien osuus Helsingin sisäi-
sessä joukkoliikenteessä on noin 66 %. Satunnaisesti, korkeintaan 2-3 kertaa kuukau-
dessa joukkoliikenteellä kulkevia on n. 10 % matkustajista (Helsinki 2003). 

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen matkustajarakenne poikkeaa ikä- ja sukupuoli-
jakaumaltaan huomattavasti vastaavasta väestöjakaumasta. Naisten osuus Helsingin 
väestöstä on 54 % ja miesten vastaavasti 46 %. Kuitenkin joukkoliikenteen matkustajis-
ta valtaosa, eli 65 %, on naisia. Samoin nuorten osuus joukkoliikenteen käyttäjistä on 
suurempi kuin heidän osuutensa väestöstä yleisesti. (Helsinki 2003.) 

7.4.2 Kulkutapaosuudet 

Joukkoliikenteen asema Suomessa on kokenut huomattavan muutoksen viimeisten n. 30 
vuoden aikana. Pääkaupunkiseudulla 1960-luvun hurjat visiot autoistumisen tuomista 
muutoksista kaupunkirakenteeseen sekä varsin räikeästi yläkanttiin menneet arviot seu-
dun asukasluvun kehityksestä leimasivat 1960- ja 70-lukujen taitteen liikennesuunnitte-
lua. Elettiin aikaa, jolloin elintaso kasvoi Suomessa voimakkaasti ja autoistuminen oli 
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vahvaa ja väistämätöntä. Vielä 1960-luvun alussa joukkoliikenteen asema pääkaupunki-
seudulla oli henkilöautoiluun nähden varsin vahva, mutta autokannan kasvaessa henki-
löautolla tehtävien matkojen määrä on 1960-luvun puolivälistä lisääntynyt nelinkertai-
seksi ja samalla joukkoliikenteen kulkutapaosuus liikennesuoritteesta on laskenut (YTV 
2002a). 

 

Kuva 9: Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden muutos 1966-2000. (YTV 2002a.) 

Yleisesti joukkoliikenteen kasvuun ovat vaikuttaneet taloudelliset olosuhteet (monille 
oman auton hankkiminen ja ylläpito on ollut liian kallista), kohtuulliset tariffit ja eri-
koisliput (mm. raitiovaunulippu), raideliikenteen lisääntyminen (metron laajentuminen 
Vuosaareen ja Tikkurilan kaupunkiradan valmistuminen) sekä kaupungin harjoittama 
tiukempi pysäköintipolitiikka. Kasvavien ruuhkien vaikutusta joukkoliikenteeseen 
myönteisesti suhtautuvien määrään ei myöskään voida väheksyä. Oma vaikutuksensa 
kehitykseen on myös sillä, että Helsingin kantakaupunkiin on rakennettu lisää asuntoja 
lähes samassa suhteessa kuin seudulla keskimäärin. Vuonna 2001 joukkoliikennettä 
käyttävien osuus oli niemen rajan ylittävässä aamuruuhkassa 70 % ja vuorokauden ai-
kana keskimäärin 63 % (Helsinki 2003).  
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Kuva 10: Helsingin niemen rajan ylittänyt henkilöliikenne aamuruuhkassa klo 6-9 
keskustaan vuosina 1979, 1986, 1991 ja 2001. (Helsinki 2003.) 

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen kokonaistarjonnasta bussiliikenteen osuus matkus-
tajapakoissa mitattuna on noin puolet (50 %), metron osuus on 28 % ja raitioliikenteen 
22 %. Tehtyjä joukkoliikennematkoja hiukan pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa 
voidaan todeta, että bussiliikenteen käyttö Helsingissä on vähentynyt 1980-luvun puoli-
välistä, kun taas raideliikenteen käyttö on lisääntynyt. Liikennetarjonnan kehitys onkin 
painottunut koko pääkaupunkiseudulla viime vuosikymmenten aikana juuri juna- ja 
metroliikenteen lisäämiseen. Noin 11 % alueen joukkoliikennematkoista tehdään paikal-
lisjunilla. Raideliikenteelle ja sen syöttö- / liityntäliikenteelle annetaan tulevaisuudessa 
entistä tärkeämpi rooli (LVM 2003b).  

Vuonna 2001 raideliikenteen osuus Helsingin arkipäivän matkoista oli 53,7 %, bus-
siliikenteen osuus 45,9 % ja vesiliikenteen osuus 0,4 %. Matkustajamäärät ovat lisään-
tyneet kaikissa raideliikenteen kuljetusmuodoissa.  Metrossa muutos on ollut dramaatti-
sin, sillä sen päivittäiset käyttäjämäärät alkavat pian olla jo samaa luokkaa kuin raitio-
liikenteessä (Helsinki 2003).  

Metron käyttäjämäärän nopeaan kasvuun ovat vaikuttaneet hyvä palvelutaso ja uusi-
en asemien rakentaminen. Edellisten lisäksi erittäin oleellinen tekijä käyttäjämäärän 
kasvuun on runsas uudis- ja täydennysrakentaminen, jota on toteutettu metron itäosissa 
niin Vuosaaren ja Rastilan kuin Kontulankin asemien ympäristössä. Näin toimien met-
ron laajennus ja maankäytön tehostaminen ovat kulkeneet käsi kädessä ja lopputulokse-
na on ollut joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvaminen. Uusimalla metroradalla 
Vuosaaressa metroliikenteen käynnistyminen nosti joukkoliikenteen kulkumuoto-
osuutta Vuosaaren rajalla 39 %:sta 45 %:iin ja vastaavasti henkilöauton kulkumuoto-
osuus laski 61 %:sta 55 %:iin (Helsinki 2003). 
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7.5 Matkustamiseen kuluva aika Helsingissä 

Kulkutapaa valittaessa henkilöauto on usein houkutteleva valinta, sillä sen etuna jouk-
koliikenteeseen nähden on riippumattomuus aikatauluista. Lisäksi henkilöautolla pääsee 
monin paikoin lähemmäksi matkan lopullista kohdetta ja monet kokevat myös matka-
aikojen olevan henkilöautolla joukkoliikennettä lyhyempiä. Matka-ajoissa ei Helsingin 
tietokeskuksen tilastotietojen (Helsinki 2003) mukaan kuitenkaan ole merkittäviä eroja 
kuin muutamilla mitatuista keskustan ja esikaupunkialueen välisistä reiteistä. Etenkin 
aamuruuhkassa bussi on kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle. Mitatuista kahdek-
sasta reitistä aamuruuhkassa pääsee Länsiväylän, Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän 
suunnilta bussilla henkilöautoa nopeammin keskustaan. Turunväylän suunnalta keski-
määräinen matka-aika on sama. Muilla reiteillä henkilöauto on vain 1-2 minuuttia bus-
sia nopeampi, lukuun ottamatta Paloheinää, josta siirtyminen keskustaan sujuu henkilö-
autolla huomattavasti nopeammin. 

Iltaruuhkassa tilanne on hieman toinen – silloin bussi on henkilöautoa nopeampi ai-
noastaan Länsiväylän suuntaan matkustettaessa. Muilla reiteillä keskimääräinen matka-
aika keskustasta on henkilöautolla 1-4 minuuttia lyhyempi ja matka keskustasta Palo-
heinän suuntaan vie bussilla jopa 7 minuuttia kauemmin (Helsinki 2003). 

Helsingissä siis pääsee pääsääntöisesti henkilöautolla bussia nopeammin keskustaan 
ja sieltä pois. Bussien matkaa hidastavat pysäkkipysähdykset, jotka ovat 10 – 15 % nii-
den kokonaismatka-ajasta ruuhka-aikana. Toisaalta bussien matkaa nopeuttavat joukko-
liikennekaistat, joiden ansiosta joillakin osuuksilla bussit ovat jopa henkilöautoja nope-
ampia. Bussilla liikuttaessa sujuvin vaihtoehto Helsingin alueella ovat seutubussit, jotka 
pysähtelevät kaupungin sisäisiä busseja vähemmän ja ovat siten nopeampia. Bussien 
matka-ajat vaihtelevat henkilöautoja enemmän mm. siksi, että ruuhka-aikoina matkusta-
jamäärät ovat suuria ja siten pysäkeillä kuluva aika hiljaiseen liikenteeseen nähden mer-
kittävästi pidempi. Toisaalta bussien ja muiden joukkoliikennemuotojen etuina henkilö-
autoihin nähden ovat riippumattomuus pysäköintipaikoista ja -maksuista, jolloin erot 
kokonaismatka-ajoissa tasoittuvat (Helsinki 2003). 

7.6 Liikennesektorin rahavirrat 

Pääkaupunkiseudulla on tuettu joukkoliikenteen käyttöä jo vuosikymmeniä edullisella 
lippujen hinnoittelulla. Noin 50 % menoista saadaan katettua lipputuloilla ja loput mak-
setaan verovaroista tariffitukena. Lippujen hintojen korotukset ovat pääkaupunkiseudul-
la olleet maltillisia, mutta paineita uusille korotuksille on kaiken aikaa olemassa. Kan-
sainvälisessä vertailussa joukkoliikenteen hinta matkustajalle on pääkaupunkiseudulla 
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silti yhä hyväksyttävä, sillä matkustajat kokevat saavansa rahalleen hyvää vastinetta 
(BEST 2003). 

Parhaat arvosanat BEST-projektin vuoden 2003 vertailussa
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Kuva 11: Parhaat arvosanat BEST-projektin vuoden 2003 vertailussa. Helsingissä 
matkustajat kokevat tehdyistä säästötoimenpiteistä huolimatta saavansa 
lipunhinnalleen vastinetta.(BEST 2003.) 

Helsingissä joukkoliikenteen lipputulot jakautuivat vuonna 2001 lippulajeittain seuraa-
valla sivulla olevan kuvan mukaisesti: 
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Kuva 12: Helsingin sisäisen joukkoliikenteen lipputulot lippulajeittain vuonna 2001. 
(Helsinki 2003.) 

Noin puolet joukkoliikenteen menoista on henkilöstökuluja – kuljetusmuodoittain kus-
tannusrakenne tosin vaihtelee voimakkaasti (Helsinki 2003). Metro on pääomavaltaisin 
(investointikustannukset ovat suuret ja poistoajat pitkiä, mutta liikennöintikustannukset 
ja muut juoksevat kulut ovat alhaisia) ja bussiliikenne työvaltaisin menorakenteeltaan 
(yhden bussin kapasiteetti on n. 60 matkustajaa, kun se kolmen vaunuparin metrossa on 
n. 300). Perusrakenteen (ratojen, asemien, pysäkkien ja terminaalien) investoinnit ja 
ylläpito vievät joukkoliikenteen budjetista noin neljänneksen (Helsinki 2003). Kalusto-
hankinnat ovat myös suuri menoerä. Bussiliikenteessä kalustohankinnat ovat kertainves-
tointina raideliikenteeseen nähden edullisempia, mutta kaluston uusimistarve on vastaa-
vasti merkittävästi tiheämpi. 

Alla olevasta kuvasta näkyy, miten Helsingin kaupungin liikennesektorin investoin-
timenot ovat kehittyneet vuosina 1990 - 2001. Joukkoliikenteen osalta kuvassa näkyvät 
siis infrastruktuuri-investoinnit, mutta ei esimerkiksi investoinnit kalustoon. 
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Kuva 13: Helsingin liikennesektorin investointimenojen kehitys vuosina 1990-2001. 
(Helsinki 2003.) 

 

7  8  7  8  7  8  7 

Edellisissä kappaleissa on käsitelty teoreettiselta ja tilastolliselta kannalta kestävää kehi-
tystä, strategisen suunnittelun luonnetta, joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikut-
teisuutta ja joukkoliikenteen merkitystä suomalaisessa kaupunkiliikenteessä ja erityises-
ti pääkaupunkiseudulla. Luvussa kahdeksan käydään kirjallisen aineiston avulla läpi 
joukkoliikenteen ja maankäytön kehittämisstrategioiden toteutumista pääkaupunkiseu-
dulla. 
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8 JOUKKOLIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISSTRATEGIAT 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 

8.1 Ennusteet, strategiset suunnitelmat ja toteutuminen 

Tässä luvussa esitettävät numeeriset arvot on kerätty YTV:n pääkaupunkiseudun julkai-
susarjoista A 1980:C1, A 1980:C2, B 1991:7, A 1994:1, A 1999:2 ja A 2003:1. 

8.1.1 Maankäyttö 

Pääkaupunkiseudun asumisen painopisteen oletettiin vuonna 1980 muuttuvan tulevai-
suudessa siten, että Helsingin asukasluku vähenee entisestään, erityisesti kantakaupun-
gissa, kun taas Espoon ja Vantaan asukasluvut kasvavat (YTV 1980b). Ennusten on 
osoittautunut varsin hyvin paikkansa pitäväksi, kuten alla olevassa kuvasta voidaan pää-
tellä: 

 

Kuva 14: Helsingin seudun väestönmuutos 1980-2000 [250m*250m ruudut]. Punai-
set värit kuvaavat kasvanutta väestöä. (Ristimäki ym. 2003) 

Vaikka asumisen painopiste-ennusteet ovat toteutuneet, menivät pääkaupunkiseudun 
asukaslukuennusteet neljännesvuosisata sitten alakanttiin. Vuonna 1976 pääkaupunki-
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seudulla oli n. 744 400 asukasta ja n. 400 000 työpaikkaa. 1970-luvun lopulla Helsingin 
seutukaavaliiton väestö- ja työpaikkasuunnitteen mukaan pääkaupunkiseudun asukaslu-
vun oletettiin kasvavan 1990-luvun alkuun mennessä 33 600 ja vuoteen 2000 mennessä 
54 000 hengellä. Todellisuudessa pääkaupunkiseudulla asui vuonna 1988 jo 813 000 
asukasta ja kymmenen vuotta myöhemmin peräti 935 000. 

Vuonna 1980 laaditun pääkaupunkiseudun liikennesuunnitelman osana tehtiin suosi-
tuksia asumisen ja työpaikkojen seudulliselle sijoittumiselle. Todettiin, että on erityisen 
epäedullista sijoittaa työpaikkoja pääkaupunkiseudun reuna-alueille kauas asutuksesta, 
koska silloin työmatkat muodostuisivat pitkiksi ja henkilöauton käyttö muodostuu val-
litsevaksi kulkutavaksi. Käsitys kaupunkirakenteen ja työmatkaliikenteen välisestä yh-
teydestä oli, että mitä lähemmäs Helsingin kantakaupunkia asukkaita voidaan sijoittaa, 
sitä edullisempaa se on joukkoliikenteellä tehtävien työmatkojen kannalta (YTV 
1980a). Ajateltiin, että merkittävä osa työpaikoista säilyy kantakaupungissa, vaikkakin 
niiden määrää siellä suositettiin vähennettävän (YTV 1982). Työpaikkojen määrää eh-
dotettiin lisättävän 

• Helsingin esikaupungeissa lukuun ottamatta Lehtisaari – Munkkiniemi – Etelä-
Haaga – Käpylä välisen akselin eteläpuoleisia alueita,   

• Vantaalla pääradan, Martinlaakson radan ja Vihdintien varressa sekä Ha-
kunilassa ja 

• Espoossa länsiväylän ja rantaradan varressa (YTV 1982). 

Annetuissa suosituksissa todettiin, että sekä asukkaat että työpaikat on sijoitettava hyvi-
en joukkoliikenneyhteyksien varteen. Suosituksen mukaan Helsingin kantakaupungin 
ulkopuolella liikenteellisinä solmupisteinä toimivat pääkaupunkiseudun aluekeskukset. 
Maankäytön suunnittelussa painotettiin toimintojen sekoittumista siten, että ympäristöl-
le vaarattomia työpaikkoja sijoitettaisiin kävelyetäisyydelle asuinalueista (YTV 1982). 

Seuraavalla sivulla esitettävästä ku-
vasarjasta nähdään, miten kerrostalo-
asutuksen, toimisto-rakennusten ja toi-
mitilarakennusten sijoittuminen on ke-
hittynyt vuosien 1975 ja 2000 välillä 
Kehä I:n sisäpuolella. 

Kaikkien tässä diplomityössä esitet-
tävien vastaavien maankäyttökuvien 
värikoodit selviävät viereisestä väritau-
lukosta. 

 

 

 

TehokkuusTehokkuusTehokkuusTehokkuusTehokkuusTehokkuusTehokkuusTehokkuusTehokkuus
111111111,24,24,24,24,24,24,24,24,24  - - - - - - - - -
000000000,64,64,64,64,64,64,64,64,64  -  -  -  -  -  -  -  -  - 111111111,24,24,24,24,24,24,24,24,24
000000000,32,32,32,32,32,32,32,32,32  -  -  -  -  -  -  -  -  - 000000000,64,64,64,64,64,64,64,64,64
000000000,16,16,16,16,16,16,16,16,16  -  -  -  -  -  -  -  -  - 000000000,32,32,32,32,32,32,32,32,32
000000000,08,08,08,08,08,08,08,08,08  -  -  -  -  -  -  -  -  - 000000000,16,16,16,16,16,16,16,16,16
000000000,04,04,04,04,04,04,04,04,04  -  -  -  -  -  -  -  -  - 000000000,08,08,08,08,08,08,08,08,08
000000000,02,02,02,02,02,02,02,02,02  -  -  -  -  -  -  -  -  - 000000000,04,04,04,04,04,04,04,04,04
000000000,01,01,01,01,01,01,01,01,01  -  -  -  -  -  -  -  -  - 000000000,02,02,02,02,02,02,02,02,02
000000000,005,005,005,005,005,005,005,005,005  -  -  -  -  -  -  -  -  - 000000000,01,01,01,01,01,01,01,01,01
000000000,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025  -  -  -  -  -  -  -  -  - 000000000,005,005,005,005,005,005,005,005,005
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Kuva 15: Kerrostalorakentamisen tonttitehokkuus Kehä I:n sisäpuolella vuosina 
1975 ja 2000. (Vuolanto 2003.) 

    

Kuva 16: Toimistorakentamisen tonttitehokkuus Kehä I:n sisäpuolella vuosina 1975 
ja 2000. (Vuolanto 2003.) 

    

Kuva 17: Toimitilarakentamisen tonttitehokkuus Kehä I:n sisäpuolella vuosina 1975 
ja 2000. (Vuolanto 2003.) 
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Kuvista nähdään, että kerrostaloasutuksen tiivistymistä on tapahtunut lähinnä Pukinmä-
en sekä Pohjois-Haagan, Lassilan ja Kannelmäen alueilla lähijunayhteyksien varsilla. 
Varsinaisen kantakaupungin alueella rakentamistehokkuus on asuintalojen suhteen ollut 
jo 1970-luvun puoli välissä hyvin tehokasta. Sitä vastoin toimisto- ja toimitilarakenta-
miselle on ollut kysyntää ja mahdollisuuksia. Kuvia tarkastelemalla voidaan todeta, 
toimisto- ja toimitilarakennukset ovat pitkäjänteisen kaupunkirakenteen kehittämisstra-
tegian mukaisesti keskittyneet kantakaupungin alueelle sekä liikenteellisesti muuten 
edullisiin kohtiin, kuten Pasilaan ja rantaradan varteen erityisesti Haaga-Pitäjänmäki -
akselille. Hyvien bussi- ja raitiovaunuyhteyksien varrella sijaitseva kolmio Sörnäinen-
Vallila-Arabia on tiivistynyt 25 vuodessa erityisesti toimitilojen osalta. 

8.1.2 Tiehankkeet ja bussiliikenne 

Bussiliikenne on riippuvainen tieverkon välityskyvystä. Vielä vuonna 1980 kantakau-
pungin liikenneongelmien ratkaisuksi esitettiin keskustan kehäväylän (Ruoholahti; 
Porkkalankatu – Pohjoinen Rautatiekatu – Kaisaniemenranta – Pohjoisranta) ja Vapau-
denkadun (Rautatieasemalta junaradan rinnalla Hakamäentielle) rakentamista (YTV 
1980a).  Edellä mainitut hankkeet ovat sittemmin jääneet suunnitelmissa taka-alalle, tai 
ne on vaihtoehtoisten suunnitelmien myötä jopa kokonaan hylätty. 

Uutena keskustelun avauksena on vakavasti pohdittu keskustatunnelia, joka kulkisi 
Ruoholahdesta Sörnäisten rantatielle ja noudattaisi siten osittain vanhaa Keskustan ke-
häväylän linjausta. Keskustatunnelista on tehty useita selvityksiä, esimerkiksi Helsingin 
kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston teettämä keskustatunnelin ympäristövaikutusten 
arviointi (Pietarila ym. 2000). Vanha ajatus Pasilan orresta Turunväylältä (VT 1) Lah-
denväylälle (VT 4) on myös soveltuvin osin edelleen hengissä. Hakamäentien peruspa-
rannus on yksi osa Pasilan orsi -hanketta ja päässee näillä näkymien alkamaan vuoden 
2005 aikana. 

Kuten nykyään, myös vuonna 1980 todettiin, että pääkaupunkiseudun tieverkon 
keskeisin kysymys on seudullisten poikittaisyhteyksien parantaminen. Ratkaisuiksi lue-
teltiin Kehä I:n kapasiteetin lisääminen, Kehä II:n rakentaminen (esitettiin jopa yhteyttä 
Länsiväylältä (KT 51) aina Tuusulantielle (KT 45) asti) sekä edellä mainitun Pasilan 
orren rakentaminen. (YTV 1980a). Näistä Kehä II on toteutunut Vanhalle Turuntielle 
(MT 110). Kehä I:n, mutta myös Kehä III:n kapasiteetteja on kasvatettu tasaisesti vuo-
sien varrella. Erityisesti Kehä III:n ympäristö on kehittynyt viime vuosikymmeninä val-
tavasti. Väylän ympärille on keskittynyt erityisesti teollisuus- ja varastotoimintaa (kts. 
Kuva 18). 
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Kuva 18: Teollisuus- ja varastorakennusten tonttitehokkuus pääkaupunkiseudulla 
vuosina 1975 ja 2000. (Vuolanto 2003.) 

Noin 25 vuotta sitten keskusta-alueella pohdittiin joukkoliikennekatujen tarjoamia mah-
dollisuuksia (YTV 1980a ja 1980b). Merkittäviä joukkoliikennekatuja, vaikkakaan ei 
keskusta-alueelle, on sittemmin toteutettu ainakin bussijokerin yhteydessä Etelä-
Haagaan (Eliel Saarisen tie) sekä Oulunkylän ja Viikin välille. 

8.1.3 Raidehankkeet 

1960-luvun lopulla tehdyt päätökset, jotka johtivat sähköisen lähijunaliikenteen aloitta-
miseen ja siihen liittyvien infrastruktuuri-investointien toteuttamiseen, ovat ehkä mer-
kittävimpiä strategisia päätöksiä, mitä pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä ja kaupun-
kirakennetta koskien on viimeisen puolen vuosisadan aikana tehty. Ensimmäiset sähkö-
junat otettiin liikenteeseen Helsingin ja Kirkkonummen välillä vuonna 1969. Pääradalla 
sähköinen lähijunaliikenne aloitettiin vuonna 1970 ja Martinlaakson rata vihittiin käyt-
töön kesällä 1975. Martinlaakson rata on esimerkki kahden kunnan ja valtion välisestä 
onnistuneesta ja tehokkaasta yhteistyöstä. Siksi kyseistä suurhanketta käsitellään tar-
kemmin tämän luvun kohdassa 8.2. 

Raideinvestoinnit ovat mittavia ja aikaa vieviä ja siksi moni suunnitelma ehtii hau-
tautua eikä välttämättä koskaan pääse toteutusasteelle. Yksi tällainen strateginen linjaus 
on HELI-rata, eli Helsingin Tapanilassa pääradasta itään haarautuva rata, joka vielä 
1980-luvun alun raideliikennesuunnitelmissa esiintyi vaihtoehtona itään suuntautuvalle 
paikalliselle joukkoraideliikenteelle. Ideana oli, että radalla voisi kulkea kaukoliikenteen 
lisäksi myös lähijunaliikennettä Helsingin ja Porvoon välillä (YTV 1980a). Sittemmin 
vakavammaksi vaihtoehdoksi Helsingistä itään vieväksi raideliikenneyhteydeksi on 
kaavailtu nykyisen metron jatkamista Sipooseen ja mahdollisesti aina Porvooseen asti.  

Marjarata on nk. länsimetron ohella hanke, johon on varauduttu jo vuosikymmeniä. 
Vielä vuonna 1982 Marja-radan suhteen ei päätetty tehdä muuta kuin säilyttää sille teh-
dyt aluevaraukset. Sittemmin hanke on edennyt metrohankkeeseen nähden paljon jou-
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tuisammin ja se on tällä hetkellä rakentamisvalmiudessa odottamassa lopullista raken-
tamispäätöstä. 

Vuonna 1982 lähiliikennejunien paikkatarjontaa päätettiin kasvattaa olemassa ole-
van raidekapasiteetin puitteissa ja esitettiin, että 1980-luvun lopussa rakennettaisiin 
kaksi lisäraidetta Pasilasta Huopalahteen ja yksi lisäraide Pasilasta Tikkurilaan. Lisäksi 
päätettiin tehdä tarvittavat lisäraidejärjestelyt päärautatieaseman ja Pasilan välillä ja 
säilyttää aluevaraus lisäraidetta varten Tikkurilasta Keravalle (YTV 1982). Nämä hank-
keet ovat myös toteutuneet: Helsinki-Hiekkaharju kaupunkirata (nk. Tikkurilan kaupun-
kirata) valmistui vuonna 1995 ja jälkimmäinen osuus Hiekkaharjun ja Keravan  välillä 
(nk. Keravan kaupunkirata) vihittiin käyttöön elokuussa 2004. Lisäksi vuonna 2001 
saatiin päätökseen Helsingin ja Leppävaaran välisen kaupunkiradan rakennustyöt. 

Metro, joka avattiin liikenteelle vuonna 1982, on laajentunut vuosien varrella seu-
raavasti: Itäkeskus-Kontula 1986, Kontula-Mellunmäki 1989, Kamppi-Ruoholahti 1993 
sekä metron toinen itäinen haara Itäkeskus-Vuosaari 1998. Metron jatkamisesta lännes-
sä Espooseen on puhuttu pitkään, mutta tämä länsimetrona tunnettu hanke on yhä mo-
nilta osin alkutekijöissään. 

8.2 Martinlaakson rata 

”Haaga-Vantaan rakentaminen on osa Suomen kaupunkirakentamisen historiaa. Kau-
punkirakenteelliseksi selkärangaksi rakennettiin Martinlaakson kaupunkirata, jossa 
kolme osapuolta, kaksi kuntaa ja aiemmin jähmeänä valtion laitoksena tunnettu Valti-
onrautatiet toteuttivat hankkeen ennätysnopeasti. Radan rakentaminen kesti vain neljä 
vuotta. Haaga-Vantaan eteläosassa Lassilassa tehtiin Suomessa melko ainutkertaisesti 
alueen yksityisten kiinteistönomistajien kanssa sopimus, jossa maanomistuksen suhtees-
sa mutta kiinteistörajoista välittämättä tasattiin alueelle tuleva rakennusoikeus.” 

Edellä kirjoitettu on suora lainaus kirjan ”Miljoona kerrosneliömetriä radan varteen – 
Haaga-Vantaan suunnittelu ja rakentaminen” osan kaksi johdantokappaleesta (Harmaa-
järvi ym. 1991). 

8.2.1 Ajatuksen kehitys 

Kirjan Miljoona kerrosneliömetriä radan varteen – Haaga-Vantaan suunnittelu ja raken-
taminen (Harmaajärvi ym. 1991) alussa kerrataan lyhyesti Haaga-Vantaan alueen esiin-
tymistä eri vuosina Helsingin yleiskaavatasoisessa suunnittelussa. Helsingin ensimmäi-
sessä yleiskaavassa, Jung-Saarisen Suur-Helsingin asemakaavassa vuodelta 1915 Haa-
ga-Vantaan alue ei vielä ollut mukana., mutta kolme vuotta myöhemmin esiteltyyn Saa-
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risen yleiskaavaan, eli Suur-Helsingin asemakaavaehdotukseen vuodelta 1918 alue jo 
sisältyi. 

Vielä 1950-luvulla Helsingin kiinteistöviraston asemakaavaosastolla laadittiin esi-
kaupunkialueiden sijoittamiskaavio, jonka pohjana oli luonnos esikaupunkiradoista (kts. 
Kuva 19). Sodanjälkeisen Helsingin asukasluvun kasvaessa vilkkaasti, asetti kaupunki 
1960-luvun lopulla tavoitteeksi 600 000 asukasta vuoteen 1980 mennessä. Tavoitetta 
asetettaessa Helsingin asukasluku oli n. 520 000. Aiemmin, vuoden 1960 yleiskaava-
luonnoksessa, arvio asukasluvun kehittymisestä oli ollut vielä suurempi, lähes 700 000 
asukasta. Todellisuudessa Helsingin asukasluku vuonna 1980 oli hieman yli 480 000. 

 

Kuva 19: Helsingin kiinteistöviraston asemakaavaosastolla vuonna 1953 laadittu 
esikaupunkialueiden sijoittamiskaavio, jonka pohjana on esikaupunkirato-
jen luonnos. (Harmaajärvi ym. 1991.) 

Usko kaupungin ja kaupunkiseudun kasvuun oli 1960-luvun lopulla joka tapauksessa 
vankka. Alettiin laatia uutta yleiskaavaa. Helsingin vuoden 1970 yleiskaavan liikenne-
suunnittelun lähtökohtana oli raskaan raideliikenteen (metro ja rautatie) muodostama 
joukkoliikenteen runko, jota täydentävät linja-autot ja raitiovaunut. Haaga-Vantaan ja 
Etelä-Vantaan yleiskaavoitus perustui arvioon noin 130 000 asukkaan asukaspohjasta. 
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8.2.2 Konkreettista toimintaa 

Vielä vuonna 1968 valmistuneessa Helsingin suuressa liikennetutkimuksessa (Smith, 
Polvinen 1968) esitettiin Haaga-Vantaan julkisen liikenteen rungoksi metroa ja sitä täy-
dentävää linja-autoliikennettä. Metro oli linjattu olemassa olleiden lähiöiden Kannelmä-
en ja Kaarelan kautta Kaivokselaan – ei siis Myyrmäen ja Martinlaakson suuntaan. 

Huopalahden-Martinlaakson suuntainen rautatie tuli esille, kun Helsingin maalais-
kunta yhteistyössä valtion rautateiden kanssa ryhtyi suunnittelemaan Martinlaakson 
asemakaavaa siten, että kaavailtu Huopalahden-Ojakkalan(Vihti)-Salon yhdysrata voi-
taisiin ottaa asemakaavassa huomioon. Samalla alettiin pohtia mahdollisuutta tehdä 
sähköistetyistä lähiliikennejunista alueen joukkoliikenteen runko (Harmaajärvi ym. 
1991). 

 

Kuva 20: Martinlaakson rata erkanee rantaradasta Huopalahdessa ja sukeltaa tun-
neliin (kuvassa vasemmalla). U-juna saapuu Leppävaarasta Huopalahden 
asemalle. 

Arkkitehti Pertti Meurman totesi Irmeli Harmaajärven haastattelussa (Harmaajärvi ym. 
1991): 
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”Oleellinen ero metrosuunnitelmiin nähden oli, että se alue (Kannelmäki – 
Malminkartano – Martinlaakso) tarjosi edellytykset raideliikenteen raken-
tamiseen pääosin rakentamattomalle alueelle ja siten alusta alkaen voitiin 
raideliikennejärjestelmää suunnitella rinnan maankäytön kanssa.” 

Huopalahden-Martinlaakson rautatien suunnittelu uusien alueiden joukkoliikenteen sel-
kärangaksi aloitettiin rautatiehallituksessa keväällä 1968 yhteistoiminnassa Helsingin 
kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan (nyk. Vantaa) kanssa. Valtioneuvosto vahvisti 
radan suunnan kesällä 1970, eikä Huopalahden-Ojakkalan(Vihti)-Salon yhdysrata enää 
ollutkaan radan linjauksen perustana. Sopimus Huopalahden-Martinlaakson rautatien 
rakentamisesta allekirjoitettiin rautatiehallituksen, Helsingin maalaiskunnan ja Helsin-
gin kaupungin välillä tammikuussa 1971 ja valtioneuvosto teki radan perustamispäätök-
sen kesäkuussa 1971. Samalla se hyväksyi muutoksen radan linjaukseen Huopalahden-
Kannelmäen välillä. Radan yleissuunnitelma valmistui vuoden 1971 elokuussa ja valmis 
rata otettiin käyttöön 1. kesäkuuta 1975 (Harmaajärvi ym. 1991). 

8.2.3 Visiosta todellisuudeksi – sujuvasti 

Miksi sitten Martinlaakson rata onnistuttiin tuomaan ideasta todellisuuteen ennätysno-
peassa aikataulussa? Yhden varsin kuvaavan, tosin hieman kärjistävän tulkinnan on 
esittänyt radan ideointivaiheessa Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjoh-
tajana toiminut pääjohtaja Ylermi Runko (Harmaajärvi ym. 1991). Hänen mukaansa VR 
oli käytännöllisesti katsoen ”mustasukkainen” siitä, että Helsinki päätti toteuttaa met-
ronsa itsenäisesti, jolloin VR:llä ei ollut hankkeessa osaa eikä arpaa. Tästä johtuen Run-
gon mukaan VR halusi kilpailla Helsingin metron kanssa ja osoittaa pystyvänsä raken-
tamaan kaupunkiliikennerataa. 
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Kuva 21: Moderni SM-4 kaupunkijuna Huopalahden asemalla matkalla Vantaan-
koskelle. 

Helsingin silloinen ylipormestari Teuvo Aura on todennut, että Martinlaakson ratahanke 
hyötyi myös siitä, ettei siitä tullut metron kaltaista poliittista kysymystä. Auran mukaan 
yleinen hämmästys oli suuri, kun VR yhtäkkiä olikin innolla mukana toteuttamassa 
pääkaupunkiseudulle uutta kaupunkirataa1 (Harmaajärvi ym. 1991): 

Martinlaakson ratahanke henkilöityi voimakkaasti kolmen eri osapuolen, Helsingin, 
Helsingin maalasikunnan ja VR:n johtajiin. Jouko Rantanen, Helsingin kaupungin met-
rotoimiston päällikkö vuosilta 1966-1973 ja kaupungin rakennusviraston rakennuttaja-
päällikkö vuosilta 1973-1979 kertoo Kimmon Röngän haastattelussa (Harmaajärvi ym. 
1991) ratasopimuksen syntymisen taustalla olleiden henkilöiden, Teuvo Auran, Lauri 
Lairalan ja Esko Rekolan merkityksestä: 

”Joukkue oli merkillinen, koska ei ollut tavanmukaisesti niin, että jotkut 
valtion ja kaupunkien ylimmät elimet olisivat lähettäneet toisilleen kirjeitä 
ja pyytäneet nimeämään edustajia. Oli vain kolme tuttua poikaa, jotka sat-
tuivat tapaamaan toisensa suotuisasti yhteisten intressien ympärillä. 

                                                 
1 Teuvo Aura: ”Ei oltu odotettu, että Valtionrautatiet on niin nopeasti saatavissa mukaan tällaiseen uuteen 
hankkeeseen. On puhuttu aina vuosikymmeniä jostakin valtion uudesta ratahankkeesta ja -suunnitelmasta, 
mutta tämä meni niin kuin suitsait” (Harmaajärvi ym. 1991). 
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Homma oli epämuodollista, kaikki olivat hyvin kokeneita ja he tiesivät 
päämäärän. Oli kyllä aika paljon suotuisia tekijöitäkin, eihän sopimusta 
edes tehty kovin kauaa. Siinä ei ollut ongelmia, enemmän oli työtä selvit-
tää, millainen rata olisi ja paljonko se maksaisi. VR:llä oli oma roolinsa, 
kun se oli ainut, jolla oli paljon kokemusta.” 

 

8  9  8  9  8  9  8 
 

Luvussa yhdeksän esitellään tehdyn asiantuntija- ja avainhenkilöhaastattelun tutkimus-
menetelmä ja haastattelututkimuksen tulokset. Siinä käsiteltävät aiheet ovat monilta 
osin samoja kuin luvussa kahdeksan, mutta tarkastelutapa on erilainen. Tehtyjen haas-
tattelujen avulla on selvitetty, mitä merkittäviä strategisia tavoitteita joukkoliikenteen 
kehittämiselle ja joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutukselle on pääkaupunki-
seudulla asetettu ja ennen kaikkea miten nämä tavoitteet ovat haastateltujen asiantuntija- 
ja avainhenkilöiden mielestä käytännössä toteutuneet. 
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9 HAASTATTELUTUTKIMUS KEHITTÄMISSTRATEGIOIDEN 
TOTEUTUMISESTA 

9.1 Haastattelututkimuksen metodi ja toteutus 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tutkimusta. Laadulli-
sessa tutkimuksessa pyritään joko kirjallisen tai suullisen aineiston analyysin avulla 
tuottamaan uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Aineistoa tiivistämällä hajanaisesta aineis-
tosta luodaan selkeä kokonaisuus kadottamatta silti alkuperäistä informaatiota. Osallis-
tuvuus on keskeistä suurelle osalle laadullista tutkimusta (Eskola, Suoranta 1999). 

Tehty tutkimus käsittelee erityisesti joukkoliikenteen kehittämisstrategioiden toteu-
tumista, mutta lisäksi joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta pääkaupunki-
seudulla vuodesta 1975. Pääkaupunkiseutuun kuuluu neljä kuntaa, mutta Kauniainen 
päätettiin rajata pienen kokonsa takia tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimussuunnitelmaa 
laadittaessa päätettiin, että pääkaupunkiseudun kolmen suuren kaupungin lisäksi tutki-
mukseen otetaan mukaan myös Kirkkonummen kunta, joka edustaa tutkimuksessa pää-
kaupunkiseudun kehyskunnan näkökulmaa. 

Kotimaisen aineiston lisäksi tutkimuksessa päätettiin käyttää kolmea ulkomaista ver-
tailukaupunkia. Vertailukaupungeiksi valittiin Göteborg, Kööpenhamina ja Wien, koska 
kaksi ensin mainittua ovat pohjoismaisia rannikolla sijaitsevia noin Helsingin tai pää-
kaupunkiseudun kokoisia suurkaupunkeja ja viime mainittu on erittäin tunnettu mitta-
vasta joukkoraideliikenteen historiastaan. Lisäksi tutkimuksen tekijä on viettänyt yhden 
lukuvuoden Wienissä opiskelemassa, joten kaupunki oli hänelle tuttu jo entuudestaan. 

Tutkimus toteutettiin henkilöhaastatteluilla teemahaastattelumuodossa. Valittuun 
tutkimusmetodiikkaan päädyttiin, koska oletettiin, että haastateltavat henkilöt saattaisi-
vat suullisessa haastattelussa innostua kertomaan jopa jotakin sellaista, mitä haastattelija 
ei ennalta olisi osannut edes kysyä, tai mitä haastateltavat itse eivät kirjallisessa vasta-
uksessa välttämättä toisi esille. Lisäksi perusteluna suulliselle haastattelulle käytettiin 
sen tuomaa mahdollisesti alempaa kynnystä lupautua haastatteluun. 

Haastateltavien henkilöiden valinnassa käytettiin harkinnanvaraista otantaa. Haasta-
teltaviksi valittiin mahdollisimman monipuolinen asiantuntija- ja avainhenkilöiden 
joukko niin ammatillisesta kuin poliittisestakin näkökulmasta. Alkujaan suomalaisten 
haastateltavien henkilöiden lukumääräksi kaavailtiin 26, mutta lopullinen haastateltujen 
lukumäärä oli 27. 

Suurimman yksittäisen ammatillisen ryhmän kotimaisissa haastatteluissa muodosti-
vat pääkaupunkiseudun kolmen suuren kaupungin ja kehyskuntia edustaneen Kirk-
konummen kunnan joukkoliikenteen ja maankäytön virkamiehet. Virkamiespuolelta 
haastatteluun valittiin lisäksi edustajat YTV:ltä, Tiehallinnosta ja liikenne- ja viestintä-
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ministeriöstä. Poliittisia päättäjiä haastatteluissa edustivat Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupunginhallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajat sekä Kirkkonummen kunnanhalli-
tuksen ja -valtuuston puheenjohtajat. Kirkkonummi otettiin tutkimukseen mukaan, jotta 
saatiin näkökulmia myös pääkaupunkiseudun kehyskunnasta. 

Edellä kuvattuun haastateltavien henkilöiden kokoonpanoon päädyttiin, koska jouk-
koliikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksesta ja kehittämisstrategioiden toteutumises-
ta haluttiin saada mahdollisimman monipuolinen kuva niiden ihmisten näkökulmasta 
tarkasteltuna, jotka ovat valmistelemassa ja tekemässä suurimpia aiheeseen liittyviä 
päätöksiä. 

Ainoastaan Helsingin kaupungin maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja 
Pekka Korpinen kieltäytyi haastattelusta työkiireisiin vedoten. Vantaalta joukkoliiken-
nepäällikkö Leila Gröhnin sijasta haastatteluun osallistui liikenneinsinööri Leena Viilo 
Vantaan joukkoliikenneyksiköstä. Helsingistä haastatteluun osallistui alun perin kaa-
vailluiden henkilöiden lisäksi myös kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelu-
osaston toimistopäällikkö Paavo Vuonokari, joka tosin vastasi kysymyksiin vain kirjal-
lisesti. Vuonokarin vastaukset luovutti Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Olli-
Pekka Poutanen omassa haastattelussaan. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen 
YTV:ltä haastateltiin Suoma Sihton ja Reijo Teeriojan lisäksi myös YTV:n yhteistyö-
johtajaa Hannu Penttilää, jotta myös YTV:n organisaatiosta saatiin haastatteluihin mu-
kaan korkein virkamiesjohto. 

Ulkomaisia haastateltuja henkilöitä oli yhteensä kuusi kappaletta. Heidät valittiin 
pääsääntöisesti heidän alaan liittyvän ammatillisen kokemuksen ja sitä kautta saadun 
laajan yleisnäkemyksensä perusteella. Haastateltavien henkilöiden valinnassa auttoi DI 
Björn Silfverberg, jonka henkilökontaktien ja suositusten avulla pohjoismaiset haasta-
teltavat henkilöt oli tavallista helpompi valita. Ainoastaan Andreas Rauter Wienistä oli 
ennestään täysin tuntematon henkilö. 

Lopullinen haastateltujen henkilöiden lista on esitetty liitteessä 2. 

Kotimaassa tehdyissä haastatteluissa, jotka kestivät n. 45 minuuttia, oli tavallisesti läsnä 
haastattelija ja yksi haastateltava (kolmessa tapauksessa läsnä olivat haastattelija ja kak-
si haastateltavaa samanaikaisesti ja yksi haastattelu käytiin vain kirjallisesti). Haastatte-
luissa käytiin teemaluontoisesti läpi 16 kysymyksen haastattelukehikko, eli ennalta laa-
ditut kysymykset ohjasivat vapaamuotoisempaa keskustelua. Tästä syystä kysymysai-
heet painottuivat haastatellun henkilön mielenkiinnon mukaan jokaisessa haastattelussa 
yksilöllisesti. 

Haastattelija teki kirjallisia muistiinpanoja haastattelun aikana ja haastattelut nauhoi-
tettiin varmuuden vuoksi myös ääninauhalle, jotta yksityiskohdat voitiin tarvittaessa 
myöhemmin tarkistaa. Haastateltaessa kahta henkilöä samanaikaisesti oli haastattelun 
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kesto noin puolitoistakertainen yhden henkilön haastatteluun verrattuna. Haastattelutut-
kimuksen ensisijaisena tavoitteena oli kerätä näkemyksiä ja tietoa mahdollisimman mo-
nesta näkökulmasta. Tästä syystä ryhmä- ja yksilöhaastatteluiden välinen ero (useam-
man samanaikaisen haastateltavan mahdollisuus keskustella keskenään ja täydentää 
toistensa vastauksia) on hyvin pieni ja merkityksetön. 

Haastateltavat henkilöt tiesivät ennalta, että he eivät joudu itse kirjoittamaan vas-
tauksiaan paperille. Oletuksena oli, että kun haastateltava henkilö varaa kalenteristaan 
ajan haastattelulle, on hänellä varsinaisessa haastattelutilanteessa aikaa vastata kysy-
myksiin koko varatun ajan puitteissa. 

Vaikka ulkomaisillekin haastatelluille henkilöille lähetettiin kysymykset ennalta, ei 
heidän haastattelunsa varsinaisesti noudattanut ennalta laadittua kysymysrunkoa. Sen 
sijaan keskusteluissa keskityttiin niihin aihepiireihin, jotka kyseisen kaupungin kohdalla 
vaikuttivat erityisen mielenkiintoisilta ja joihin haastateltavilla henkilöillä oli paras asi-
antuntemus. Ulkomailla tehdyt haastattelut kestivät kotimaassa tehtyjä pidempään, noin 
kaksi tuntia. Andreas Rauter Wienistä vastasi kysymyksiin (liite 7) kirjallisesti.  

Teemahaastattelua ohjannut kysymysrunko ja sen rinnalla haastateltaville ennalta lähe-
tetyt saatekirjeet on esitetty liitteissä 3-8. 

9.2 Tutkimusaineiston analysointi 

Haastatteluissa tehdyt kirjalliset muistiinpanot ja niitä tukeneet tarkistushavainnot nau-
hoilta on yhdistetty aihepiireittäin teemahaastatteluja ohjanneen kysymysrungon mukai-
sesti. Tiettyjä saman aihepiirin kysymyskohtia on yhdistetty toisiinsa, jotta kokonaisuus 
olisi eheämpi ja paremmin hallittavissa. 

Tutkimustulosten analysoinnissa havaintojen pelkistetty esittäminen on tehty luvuis-
sa 9 ja 10. Haastatteluaineisto on jaettu aihealueittain alakappaleisiin.  Laadullisen ai-
neiston tutkimuksessa tapahtuva niin kutusuttu ”arvoituksen ratkaiseminen” (Alasuutari 
1999) on esitetty työn päätelmä- ja yhteenveto-osiossa luvussa 11. Käytettyä aineiston 
analysointitapaa voidaan pitää sekoituksena perinteistä mallia (aineistosta etsitään yhtä-
läisyyksiä ja samanlaisuutta) ja modernimpaa analysointitapaa, jossa analyysissä tuo-
daan esille aineiston eroja ja moninaisuutta (Eskola, Suoranta 1999). 

 

Validiteetti ja reliabiliteetti 

Aineiston analysoinnissa on hyödynnetty saman aihepiirin useita eri näkökulmia 
(kirjallisuusnäkökulma, virkamiesnäkökulma, poliittinen näkökulma, kuntien näkökul-
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ma, valtion / YTV:n näkökulma). Niiden tulokset ovat monessa mielessä samansuuntai-
sia, eli tutkimuksessa esiintyy aineistotriangulaatio. 

Tutkimuksen toistettavuus on sikäli hankalaa, että haastattelut olivat vuorovaikuttei-
sia haastattelijan ja haastateltavan keskusteluja, joiden etenemiseen vaikutti oleellisesti 
haastattelijan ja haastateltavan välille kehittynyt ilmapiiri ja keskusteluyhteys. Oletetta-
vasti haastatellun (ja myös haastattelevan) henkilön vireystilasta ja kiireestä riippuen 
haastattelun anti voi vaihdella ja tästä syystä tutkimusta toistettaessa esimerkiksi tietyt 
detaljit saattaisivat jäädä mainitsematta, tai uusia näkökulmia saattaisi nousta aivan sat-
tumalta esille. Tutkimuksen kokonaiskuva olisi silti varsin todennäköisesti nyt tehdyn 
tutkimuksen kaltainen. 

Tehdyn tutkimuksen tarkkuutta voitaisiin parantaa mm. vähentämällä käsiteltävien 
kysymyskohtien lukumäärää, jolloin käytettävissä olevan haastatteluajan puitteissa voi-
taisiin keskittyä entistä tarkemmin vastausten yksityiskohtiin ja vastaajien motiiveihin. 
Lisäksi tarkkuutta voitaisiin parantaa litteroimalla kaikki haastattelut äänitetyiltä nau-
hoilta detaljikohtaisesti – nyt tehdyssä tutkimuksessa nauhat toimivat varmistuskeinona 
ja niiltä tarkistettiin epäselviksi jääneet keskeiset yksityiskohdat, mutta niitä ei siirretty 
aluksi kokonaisuudessaan kirjalliseen muotoon. Valinta oli kuitenkin harkittu, sillä käy-
tettävissä olleet henkilöresurssit olivat rajalliset ja toisaalta koska haastateltavia henki-
löitä oli melko paljon, haluttiin tutkimuksessa keskittyä totuuden mukaisen yleiskuvan 
muodostamiseen. 

 

Koska haastattelutilanteet olivat tunnelmaltaan varsin rentoja ja suurin osa haastatelluis-
ta henkilöistä alallaan erittäin kokeneita, kerrottiin haastattelijalle joitakin asioita myös 
luottamuksellisesti ikään kuin ”neuvoina kokeneemmilta ihmisiltä nuorelle diplomi-
insinöörin alulle”. Luottamuksellisina esitettyjä kommentteja ei ole käsitelty tutkimustu-
losten analysoinnissa. 

Haastattelujen tavoitteena oli nostaa esille näkökulmia pääkaupunkiseudun joukko-
liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisuudesta ja kehittämisstrategioiden toteutumi-
sesta. Tästä syystä vastausten merkitystä ei ole juurikaan painotettu tarkoilla lukuarvoil-
la tyyliin ”85 prosenttia vastaajista piti paikallisjunaliikenteen aloittamista…”. 

Koska tilastollisessa mielessä haastateltuja henkilöitä oli kuitenkin melko vähän ja 
heidät oli erityisesti valittu tähän tutkimukseen, ja lisäksi koska jokainen haastattelu oli 
yksilöllinen tapahtuma riippuen haastateltavan henkilön tavasta ja halusta esittää näke-
myksiään, on yksittäisiä asioita nostettu tutkimuksen analysointivaiheessa esille pi-
kemminkin niiden sisällön kannalta, en niinkään niiden ”esiintymistiheyden” mukaan. 
Eri aiheet ja niihin liittyvät vastaukset on kuitenkin käsitelty siten, että lukijalle selviää, 
onko jokin esille nostettu ajatus vain tietyn ammattikunnan, kaupungin tai organisaation 
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edustajan esittämä, vai mahdollisesti esimerkiksi kaikkien haastateltujen henkilöiden 
yhteinen mielipide. 

9.3 Joukkoliikenteen merkitys pääkaupunkiseudulla 

Liikenneministeri Luhtasen mukaan liikenteen kasvu ei ole vääjäämätöntä. Hänen mu-
kaansa yhdyskuntarakennetta voidaan kehittää siten, että tukeudutaan tehokkaaseen 
joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen. Luhtanen painottaa, että on tärkeää lisätä 
valtion ja kuntien yhteistyötä maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Vain yhteistyöllä 
voidaan kasvavilla taajamaseuduilla, jonne liikenteen kasvu erityisesti keskittyy, löytää 
toimivia ratkaisuja (Luhtanen 2004b). 

Kaikki haastatellut 27 asiantuntija- tai avainhenkilöä pitivät joukkoliikennettä merkittä-
vänä osana pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää, mutta yhtä lailla joukkoliikenne 
koettiin tärkeäksi liikennemuodoksi myös Kirkkonummella. Haastatteluissa todettiin, 
että pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen on tukeuduttava joukkoliikenteeseen2. 
Mittavat PLJ-suunnitelmat mainittiin lähes poikkeuksetta osoituksena joukkoliikenteen 
suuresta seudullisesta merkityksestä. PLJ-suunnittelu yhdistää pääkaupunkiseudun kun-
tien lisäksi myös YTV:tä ja Tiehallintoa, sillä Tiehallinto sitoutuu osaltaan tehtäviin 
PLJ-linjauksiin. 

Noin puolet haastatelluista henkilöistä nosti vastauksissaan spontaanisti esille jouk-
koliikenteen korkean kulkutapaosuuden pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingin 
niemen rajan ylittävässä liikenteessä (vuorokauden aikana keskimäärin 62 % ja ruuhkan 
huipputunteina aamuliikenteessä peräti 71 %). Pääkaupunkiseudun (YTV-alueen) 40 
%:n kulkutapaosuutta pidettiin varsin hyvänä saavutuksena, mutta samalla todettiin, että 
joukkoliikenteen kilpailuasema ei ole viime vuosina ainakaan parantunut. Osasyy tähän 
on ollut tasainen henkilöautotiheyden kasvu. 

9.4 Joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutus 

Haastatellut henkilöt olivat yksimieleisiä siitä, että joukkoliikennettä ja maankäyttöä on 
suunniteltava ja toteutettava vuorovaikutteisesti toistensa kanssa. ”Erityisesti yleiskaa-
vatason maankäyttösuunnittelu tarvitsee voimakasta vuorovaikutusta joukkoliikenteen 
suunnitteluun niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla” (Vepsäläinen). Vastaajat 

                                                 
2 ”Pääkaupunkiseutu pärjää väestön kasvaessa vain, jos joukkoliikenne kasvaa” (Krohn). 
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pitivät vuorovaikutteisuutta pysyvänä toimintamuotona3. Esille nousi lisäksi vaatimus 
liittää vuorovaikutteisen suunnittelun ja toteuttamisen toimintakehikkoon maanarvon 
nousun ohjaaminen alueiden infrastruktuurin toteuttamiseen. 

Tiehallinnon suunnittelupäällikkö Ulla Prihan ja liikennejärjestelmäasiantuntija Mat-
ti Holopaisen mukaan koko Helsingin seudulla olisi maankäytöllisesti pyrittävä painot-
tamaan nauhakaupunkirakennetta, jotta joukkoliikenneyhteyksien järjestäminen olisi 
mahdollisimman vaivatonta. Samalla maa-alueita rakennettujen alueiden vierellä voitai-
siin jättää virkistyskäyttöön. Varsinaisen kaavoituksen suhteen ei pääkaupunkiseudulla 
sen enempää kuin Helsingin seudullakaan ole tämän suhteen merkittäviä puutteita. Priha 
ja Holopainen totesivat, että ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että kehyskunnissa 
kaavoittamattomille alueille haetaan rakennuslupia lähes yhtä paljon kuin kaavoitetuille 
alueille. Näin yleiset kaavoitustavoitteet eivät pääse toteutumaan, vaan kaupunkirakenne 
hajaantuu tasaisesti koko kunnan alueelle. 

 

Kuva 22: Haja-asutuksen leviäminen (merkitty sinisellä) Helsingin seudulla vuosien 
1980 ja 2000 välillä. (Vuolanto 2003.) 

                                                 
3 ”Ne, jotka epäilevät joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisen suunnittelun merkitystä, huo-
maavat sen viimeistään, kun tiet ruuhkautuvat” (Poutanen). 
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Muutama haastateltu virkamies kritisoi myös suurten julkisten ja kaupallisten palve-
luyksiköiden nykyistä sijoittumista joukkoliikenteen kannalta paikoin epäedulliseksi. 
Todettiin, että joukkoliikenteen saavutettavuutta ei ole aina otettu riittävästi huomioon. 
Esimerkeiksi mainittiin Jumbon kauppakeskus Vantaalla sekä Puolarmetsän ja Peijak-
sen sairaalat, joiden sijaintia joitakin satoja metrejä muuttamalla ne sijaitsisivat joukko-
liikenteen kannalta selvästi otollisemmilla paikoilla. 

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla valmistellaan YTV:n alaisuudessa uutta poikit-
taisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on tuoda parannus-
ta seudun paikoin puutteellisiin poikittaisliikenneyhteyksiin. Suunnitelmaa valmistele-
vaan projektiryhmään kuuluu liikennealan asiantuntijoiden lisäksi myös kuntien maan-
käytön suunnittelijoita, esimerkiksi kolmen suuren kaupungin yleiskaavapäälliköt. Use-
ampi haastateltu virkamies kiitteli ryhmän ammattirajat ylittävää kokoonpanoa maan-
käytön ja joukkoliikenteen vuorovaikutteisuuden kannalta onnistuneeksi. Koettiin, että 
työryhmässä hallinnon eri tasot ja toisaalta maankäytön ja liikennesuunnittelun erilliset 
ammatilliset kentät on onnistuneesti liitetty yhteen. Suunnitelman laatineen työryhmän 
kokoonpano on esitetty liitteessä 9. 

Kuten aiemmin luvussa 7.3 todettiin, ovat PLJ-suunnitelmien laajuus ja merkitys 
kasvaneet vuosien saatossa. PLJ-suunnitelmissa maankäyttö- ja liikennekysymyksiä 
lähestytään ensisijaisesti liikenteen näkökulmasta. Espoon teknisen toimen johtaja Olavi 
Louko pohti, että PLJ-suunnitelmat ovat nykyisin turhankin liikennepainotteisia, eikä 
niissä siksi oteta maankäyttöä riittävästi huomioon. YTV on aina välillä yrittänyt saada 
merkittävämpää roolia myös maankäyttöä koskevissa asioissa, mutta toistaiseksi kunnat 
ovat halunneet tiukasti pitää maankäytön varsinaisen suunnittelun (yleiskaavoitus) itsel-
lään. YTV:n liikennesuunnitteluyksikön päällikön Reijo Teeriojan mukaan yhteinen 
suunnitelma, joka sisältäisi sekä maankäytön että liikennejärjestelmän suunnittelun, 
olisi joukkoliikenteelle etu. Liikenneinsinööri Leena Viilo Vantaan joukkoliikenneyksi-
köstä esitti, että kehittämisstrategioita olisi laadittava samanaikaisesti sekä kunnassa että 
YTV:ssä. Erittäin tärkeänä hän piti huolehtimista siitä, ettei tiedonkulku katkeile siirryt-
täessä tavoitteiden laadinnasta yksityiskohtaisen suunnittelun valmisteluun. 

Haastatteluissa joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisesta suunnittelusta 
aiheutuvaksi uhkaksi mainittiin prosessien mahdollinen pitkäkestoisuus, jos laajemmis-
sa suunnitteluprosesseissa on liian monta tasa-arvoista osatekijää. Lisäksi esitettiin uh-
kaskenaario, jossa YTV valmistelee suunnittelutyötä konsultin avulla suoraan korkean 
tason virkamiehistä koostuvalle PLJ-toimikunnalle ilman, että alemman tason virkamie-
hiä kuunnellaan tarpeeksi. 
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9.5 Seudullinen yhteistyö 

9.5.1 Yhteistyö kuntien välillä 

Kuntien välistä yhteistyötä koskevaan kysymykseen helsinkiläiset haastatellut totesivat 
poikkeuksetta yhteistyön toimivan vaihtelevalla menestyksellä. Yleissävy oli kuitenkin 
pikemminkin pessimistinen4. Nimenomaan länsimetro mainittiin esimerkkinä heikosta 
kuntien välisestä yhteistyöstä. Toisaalta rantaradan lisäraiteita Leppävaaraan ja koko 
Leppävaaran aluekeskuksen rakentamista pidettiin hyvänä esimerkkejä onnistuneesta 
kuntien välisestä yhteistyöstä. Tämä siitäkin huolimatta, että Espoolla ja Helsingillä oli 
aikoinaan kiistaa sosiaalisen asuntotuotannon osuudesta Leppävaaraan rakennettavien 
asuntojen suhteen. 

Erityisesti poliittista puolta edustaneiden helsinkiläisten haastateltujen vastauksia 
leimasi niiden rajautuminen akselille Helsinki-Espoo. Vantaa koettiin Helsingin näkö-
kulmasta harmittomaksi ja joustavammaksi naapuriksi. 

Espoolaiset ja vantaalaiset suhtautuivat kuntien välisen yhteistyön toimivuuteen po-
sitiivisemmin. Tosin myös vantaalaiset kokivat, että Helsingin ja Vantaan väillä on sel-
keämpi ”henkinen yhteys” Espoon ollessa hieman erillinen ja itsenäisempi kaupunkinsa. 
Vaikka tahtotila kuntien väliseen yhteistyöhön on olemassa, muodostuu käytännön on-
gelmaksi toisinaan ajanpuute. ”Henkilöresurssit eivät aina tahdo riittää vuorovaikutta-
miseen. Esimerkiksi liikenne- ja joukkoliikenneasioihin on kuitenkin halutessaan mah-
dollista vaikuttaa myös naapurikuntien osalta niiden kaavojen laatimisprosesseissa” 
(Laakso, Viilo). Sekä Espoo että Vantaa haluavat painottaa YTV:n roolia ja merkitystä 
erityisesti joukkoliikenteen kehittämisessä. 

9.5.2 Yhteistyö kuntien, YTV:n ja Tiehallinnon kesken 

Helsingin kaupungin ja YTV:n välisen yhteistyön todettiin olevan korrektia, vaikkakin 
näkemyseroja on mm. joukkoliikenteen suunnitteluvastuusta. Helsingin ja YTV:n ta-
voitteet joukkoliikennettä koskien ovat kuitenkin yhteneviä. Myös Espoo ja Vantaa oli-
vat tyytyväisiä kuntien ja YTV:n väliseen suhteeseen. Lisäksi ne korostivat YTV:n tu-
levaa entistä merkittävämpää roolia joukkoliikenteen suunnittelijana. Liikennesuunnitte-
lijoiden välinen yhteistyö kuntien välillä koettiin yleisesti olevan hyvällä tasolla. 

PLJ -suunnittelun todettiin toimivan jo varsin hyvin – esimerkiksi suurten rakennus-
hankkeiden toteutusjärjestyksestä alkaa löytyä sopu. YTV kokee kuitenkin ongelmaksi 
sen heikot edellytykset vaikuttaa pääkaupunkiseudun maankäyttöön. Yksi keskeinen 
tekijä, johon seudullisella maankäyttötasolla pitäisi pystyä vaikuttamaan, on työpaikko-

                                                 
4 Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Sauri: ”Yhteistyössä kuntien välillä on ollut toivomisen varaa.” 
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jen sijoittuminen. ”Työpaikkojen hajautuminen olisi ehdottomasti pidettävä kurissa” 
(Penttilä). (kts. Kuva 16 ja Kuva 17, luku 8.1.1). 

Maankäytön, erityisesti yleiskaavoituksen suhteen kunnat ovat hyvin itsenäisiä. Täs-
sä piilee kuitenkin olennainen ristiriita. Yleisesti nimittäin kaikki haastatellut korostivat 
maankäytön ja joukkoliikenteen vuorovaikutuksen merkitystä. Silti maankäyttöä koske-
vissa asioissa erityisesti kuntien edustajat pitivät tiukasti kiinni kuntien itsenäisestä pää-
tösvallasta. Seudullisen tason yhteistyössä ja vuorovaikutteisuudessa on tästä syystä 
toivomisen varaa5&6. Haastatteluissa nousi esille, että maankäytöstä ja suurista joukko-
liikenteen infrastruktuurihankkeista päätettäessä YTV:n sanalla ei ole yhtä suurta paino-
arvoa kuin kuntien johtajien mielipiteillä. YTV:n rooliksi on siksi muodostunut pikem-
minkin neuvotteleva konsultti. 

Kunnat kilpailevat maankäyttöratkaisuissa niin asukkaista kuin yrityksistäkin. Es-
poon teknisen toimen johtaja Olavi Louko totesi, että itse asiassa kilpailuasetelma ei 
pääkaupunkiseudulla ole ainoastaan kuntien välillä, vaan ainakin Espoossa myös kau-
pungin eri aluekeskusten välillä. Helsingin kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Olli-
Pekka Poutanen korosti kuntien välisen kilpailun mahdollista haitallista vaikutusta pää-
tettäessä liikenneratkaisuista: ”Kilpailu maankäytön suhteen on sikäli haitallista, että 
toisinaan se johtaa liikennejärjestelmän kannalta ei-optimaalisiin ratkaisuihin.” 

Tiehallinto on seudullisessa yhteistyössä keskittynyt erityisesti liikenteellisiin kysy-
myksiin. Se on osallistunut pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeisiin mm. valta-
kunnallista tieverkkoa käyttävän bussiliikenteen ja PLJ-prosessien osalta. Ulla Priha ja 
Matti Holopainen nostivat esille Bussijokerin, jonka toteutuksessa he pitivät Tiehallin-
non panosta merkittävänä. Tiehallinnon rooli pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä on 
muutenkin kasvamassa, sillä yleisten teiden varsilla sijaitsevat pysäkkikatokset siirtyvät 
kunnilta Tiehallinnolle. Siirtymäkausi kestää vuoden 2004 loppuun. 

9.5.3 Maakuntakaava 

Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva 2025 -julkaisun seudullista suunnittelua käsittele-
vässä kappaleessa todetaan, että Helsingin seudun jakautuminen hallinnollisesti kahteen 
maakuntaliittoon hankaloittaa seudullista suunnittelua; nykyään Sipoo kuuluu Itä-
Uudenmaan liittoon, muut kunnat Uudenmaan liittoon (YTV 2003). Edellinen teksti on 
linjassa haastateltujen henkilöiden näkemysten kanssa. 

Haastatteluissa todettiin, että maakuntakaava on hyvin merkittävä seudullista maan-
käyttöä ohjaava työkalu. Siinä esitetyt pääpiirteiset linjaukset tarkentuvat yleiskaavata-
solla. Pääkaupunkiseudun kannalta maakuntakaavoitus ei kuitenkaan toimi parhaalla 

                                                 
5 ”Kaavoitus on kuntatason toimintaa ja kunnat kilpailevat keskenään niin asukkaista kuin yrityksistäkin. 
Kuntien ja YTV:n välillä joukkoliikenteen kehittäminen sujuu varsin hyvin, mutta maankäytön kehittämi-
sessä on edellä mainitun syyn vuoksi vähän tuloksia” (Vepsäläinen). 
6 ”Päättäjät ja virkamiehet kyllä tapailevat, mutta käytännössä kunnat toimivat itsenäisesti” (Jokinen). 
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mahdollisella tavalla ohjattaessa seudullista maankäyttöä. Helsingin apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Sauri ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Pajunen totesivat, että 
merkittävä seudullisen suunnittelun ongelma on se, että Sipoo kuuluu eri maakuntaan 
kuin muu osa Helsingin seutua. Yleiskaavoitusta ohjaavat maakuntakaavat eivät keskus-
tele keskenään (aiheeseen liittyen: Helsingin Sanomat 12.8.2004). Myös Vantaan apu-
laiskaupunginjohtaja Olavi Honko viittasi samaan ongelmaan. 

 

Kuva 23: Helsingin seutu kuuluu Sipoota lukuun ottamatta Uudenmaan
Idässä Helsingin rajan tuntumassa alkaa seudullisen suunnittelu
ta valkoinen erämaa.(Uudenmaan liitto 2004.) 

Maakuntakysymys on monimutkainen ja haastava. Monissa maissa pääkaupu
oma nimikkomaakuntansa. Suomessa Helsingin maakuntaa ei ole, vaan maan
punki sijaitsee kahtia jaetun entisen Uudenmaan läänin länsipuolisen osan, Uu
maakunnan, itäreunalla. Helsingin hallinnollisesta ytimestä on vain kymmen
lometriä maakunnan Itä-Uudenmaan rajalle. Sipoon erillään olo heijastuu alue
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käytön, asumisen, liikenneyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittämisen vaikeutena ja 
puuttumisena (Niemi ym. 2004). 

9.6 Poliitikkojen ja virkamiesten välinen suhde ja työnjako 

Vastaajat totesivat lähes ykskantaan, että virkamiesten ja poliitikkojen välinen suhde on 
yksiselitteinen: virkamiehet valmistelevat ehdotuksia ja tuovat esille vaihtoehtoja, joi-
den pohjalta poliitikot tekevät demokraattiset päätökset. Päätöksenteon jälkeen virka-
miesten tehtävänä on viedä asia toteutusasteelle. 

Helsingissä virkamiesten ja poliitikkojen välillä ei näyttäisi olevan merkittäviä nä-
kemyseroja, vaan vuoropuhelua käydään rakentavassa hengessä7. Asioiden painotuksis-
sa on toki eroja puolueiden tavoitteiden ja intressiryhmien mukaan. Yleiskaavatasolla 
merkittävimmät erot ovat koskeneet uusien käyttöön otettavien alueiden sopivuutta ja 
tarvetta (Koivusaari, Malmin lentokenttäalue, Santahamina). Eniten keskustelua on käy-
ty akseleilla tiivis/väljä ja keskitetty/hajautettu. 

Vantaata edustaneet henkilöt korostivat kaupungin nykyistä ja tulevaa rakentumista 
raideliikenneyhteyksien varaan8. Kaupungin poliittiset puolueet ovat tästä kehityssuun-
nasta yksimielisiä. Vantaalla myös virkamiesten ja poliitikkojen näkemykset joukkolii-
kenteen ja maankäytön kehittämisestä ovat keskenään linjassa ilman ristiriitoja 9, vaikka 
toki pieniä näkemyserojakin on toisinaan ollut. Esimerkiksi Kartanonkosken uuden 
asuinalueen paikalle maan omistaneet rakennusliikkeet halusivat alun perin työpaikka-
aluetta, mutta suunnittelijat (virkamiehet) pitivät kiinni omasta näkökulmastaan ja alue 
tuli yleiskaavaan asuntoalueeksi. Lopulta alue asemakaavoitettiin ja rakennettiinkin 
pääosin asuinalueeksi (Holopainen). 

Espoossa poliitikkojen ja virkamiesten välinen suhde, mutta erityisesti poliittisten 
puolueiden keskinäinen suhde, on Helsinkiä ja Vantaata epästabiilimpi. Samoin Kirk-
konummella. Vastaajat toisaalta korostivat, että näkemyserot kuuluvat poliittiseen elä-
mään. He painottivat, että on oleellista, että päätökset syntyvät demokraattisesti, minkä 
jälkeen virkamiehet panevat ne täytäntöön. Liikenneratkaisuja koskien Espoossa käy-
dään poliitikkojen ja virkamiesten välillä jatkuvaa keskustelua. Erityisesti kunnallisvaa-
livuosina kaupungin poliittinen kenttä on liikennettä ja maankäyttöä koskevissa asioissa 

                                                 
7 ”Virkamiespuolella ymmärretään, että joukkoliikenteeseen on panostettava. HKL on innovatiivinen ja 
osaa positiivisella tavalla miettiä laajaa kokonaisuutta” (Krohn). 
8 ”Marja-Vantaa sekä Vanaan kaksi ratasormea ovat kokonaisuus, jonka ympärille Vantaan kaupunkira-
kenne tukeutuu” (Honko). 
9 ”Onko sitten olemassa joitakin muita suurempia ongelmia, kun kerran liikenneasiat eivät juuri tunteita 
nostata” (Honko). 
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hyvin hajallaan10. Eräs syy haasteelliseen maankäyttöpolitiikkaan on se, että suurin osa 
Espoon ja Kirkkonummen maa-alasta on yksityisessä omistuksessa11. 

9.6.1 Kunnallispolitiikka, maankäyttö ja liikennesuunnittelu 

Erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien virkamiehiä haastateltaessa esille nousi seuraa-
via kunnallispolitiikkaan liittyviä ”ongelmia” maankäyttöön ja liikennesuunnitteluun 
liittyen: 

• Keskusteltaessa konkreettisesti kaupungin tulevaisuuden kehittämisestä, on pe-
riaatteellisena ongelmana vaalikauden lyhyt sykli. Poliitikoilta ei tahdo löytyä 
pitkän linjan näkemystä, vaan vastuu jää yksin virkamiehille12. 

• Harva kaava valmistuu yhden valtuustokauden aikana. Prosessi on pitkä ja mo-
nimutkainen ja yksittäinen valmisteltava kaava-alue on poliitikkojen käsittelys-
sä usean otteeseen. Tämä johtaa siihen, että poliittisten voimasuhteiden vaihtu-
essa pitkällekin viedyt hankkeet voivat kokea merkittävän muutoksen. 

• Eri aloja edustavien virkamiesten ja poliitikkojen välinen yhteistyö muuttuu en-
tistä mutkikkaammaksi kombinaatioksi, kun siirrytään kuntarajat ylittävään yh-
teistyöhön. Jopa saman puolueen näkökulmat voivat kunnasta riippuen poiketa 
toisistaan. 

• Tavoitteet pientaloasutuksen lisäämiseksi ja joukkoliikenteen parantamiseksi 
ovat paikoin epäloogisesti ristiriitaisia13. 

• Poliitikot tekevät lopulliset päätökset, mikä vaikuttaa tietysti jo asioiden valmis-
teluun. Virkamiesten kohdalla tämä kuitenkin johtaa usein siihen, että omaksu-
taan toimintatavat, joissa ei tarvitse ”lyödä päätään seinään”. Suunnittelun kan-
nalta radikaalit ehdotukset tukahtuvat usein poliitikkojen sitovaan otteeseen. 

Kunnallispolitiikkaan liittyen ehkä suurin ongelma onkin se, että haastatteluiden 
pohjalta oli ylipäänsä mahdollista laatia edellä esitetty ongelmalista. Tietyissä tapa-
uksissa virkamiehet siis kokevat poliitikkojen sitoutumisen lyhytjänteiseksi.  

                                                 
10 ”Kaikkein kauimpana toisistaan poliittisella kentällä Espoossa ovat Kokoomus ja Vihreät” (Erkama).  
11 ”Espoon ja Helsingin konkreettinen ero maankäytön lähtökohdissa on se, että Espoossa n. 70-80 %  
maasta on yksityisomistuksessa, kun Helsingissä vastaava luku on ainoastaan 20-30 %” (Louko). 
12 ”Virkamiesten linja on pidempijänteistä, kun taas poliitikot luovat näkemyksiään useimmiten selvästi 
lyhyemmälle aikavälille eivätkä välttämättä näe riittävästi kauaskantoisia seurauksia. Virkamiesten rooli 
on pitää pitkän aikavälin kurssi kohdillaan” (Penttilä). 
13 ”Joukkoliikenneasioissa poliitikkojen ja virkamiesten ajatukset menevät joskus myös ristiin. Usein 
poliitikot haluavat mieluummin pientaloalueita, vaikka se joukkoliikenteen järjestämisen kannalta onkin 
hyvin ongelmallista” (Teerioja & Sihto).  
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9.7 Joukkoliikenteen ja maankäytön kehittämisstrategioiden  
toteutuminen 

9.7.1 Joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisuuteen  
liittyvät strategiset linjaukset 

Lähes kaikki haastatellut henkilöt mainitsivat sähköistetyn lähijunaliikenteen aloittami-
sen yhdeksi merkittävimmistä strategisista linjavedoista, jolla on viime vuosikymmeni-
nä vaikutettu pääkaupunkiseudun ja osin myös Helsingin seudun kaupunkirakenteen 
kehittymiseen ja liikkumistottumuksiin. Muutaman haastatellun mielestä alkusysäys 
myönteiseen suhtautumiseen joukkoliikenteen suurhankkeita kohtaan oli vuonna 1968 
julkaistu Helsingin kaupunkiseudun liikennetutkimus, joka paremmin tunnetaan Smith 
& Polvinen -suunnitelmana (Smith, Polvinen 1968). Suunnitelman julkaisemisen jäl-
keen viimeistään havahduttiin autoistumisen mukanaan tuomiin uhkiin ja päätettiin al-
kaa panostaa yksityisautoilun sijasta joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen rooliin 
suurten ihmismassojen kuljettamisessa. 

 

Kuva 24: Karrikoiva kuva Smith & Polvisen suunnitelman mukaisesta autoistumisen 
ehdoilla tapahtuvasta kaupunkirakenteen kehittymisestä; Los Angeles, 
U.S.A. (Arthus-Bertran 2001.) 
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Martinlaakson radan syntyhistoriaa käsiteltiin seikkaperäisesti jo luvussa kahdeksan. 
Tarkempi tarkastelu onkin perusteltua, sillä Martinlaakson rata ja siihen liittynyt merkit-
tävä kahden kunnan ja valtion yhteispanos kaupunkirakenteen kehittämiseksi mainittiin 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa haastatteluissa erityisen onnistuneena 
ja poikkeuksellisena joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisena suurhankkee-
na. 

Seudullisista joukkoliikennehankkeista spontaanisti esille nousivat edellisten lisäksi 
kaupunkiratojen rakentaminen Tikkurilaan ja Leppävaaraan sekä pääradan suuntaisen 
kaupunkiradan jatkaminen Tikkurilasta Keravalle. Nämä hankkeet ovat osaltaan toteut-
taneet yleistä strategista linjausta kehittää pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestel-
mää raideliikennerungon varaan ja keskittää asutusta asemien tuntumaan. Tämä voidaan 
todeta myös alla olevista kuvista. 

   

Kuva 25: Kerrostaloasuntojen rakentamistehokkuus pääkaupunkiseudulla vuosina 
1975 ja 2000. (Vuolanto 2003.) 

 

Kuva 26: Pientaloasuntojen rakentamistehokkuus pääkaupunkiseudulla vuonna 
2000. (Vuolanto 2003.) 
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Helsinkiläiset haastatellut mainitsivat poikkeuksetta metron ja sen jatko-osuuksien ra-
kentamisen hankkeiksi, jotka ovat onnistuneesti tiivistäneet kaupunkirakennetta ja 
muuttaneet sen painopistettä sekä lisänneet joukkoliikenteen suosiota14. Vaikka metro 
sijaitsee kokonaan Helsingin alueella, sen merkitystä korostivat lähes kaikki haastatellut 
virkamiehet. Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Minerva Krohnin mukaan 
kaupunkirakenteen voimakas tiivistyminen 1990-luvulla rakennettujen metron uusien 
osuuksien varrella toi mukanaan myös kiusallisen lieveilmiön: ”Laman aikana Vuosaa-
reen rakennettiin paljon sosiaalista asuntotuotantoa suhteessa alueen muuhun asunto-
tuotantoon. Syntyi negatiivinen mielikuvalinkki samaan aikaan rakennettuun metroyh-
teyteen, minkä takia metro tarpeettomasti leimataan vain sosiaalisten asuntotuotantoalu-
eiden kulkuvälineeksi.” 

YTV:n yhteistyöjohtaja Hannu Penttilän mukaan metron jatkaminen itään on viime 
aikoina jäänyt vähemmälle huomiolle eikä siitä juuri ole keskusteltu. Penttilän mielestä 
hanke olisi syytä nostaa jälleen esille, sillä joka tapauksessa se on jollakin tasolla tule-
vaisuudessa ajankohtainen (Penttilä). 

Helsingin sisäisistä joukkoliikennehankkeista, jotka ovat tukeneet maankäytön ke-
hittymistä, mainittiin metron lisäksi raitiotieyhteyksien jatkeet uusille asuinalueille Pik-
ku-Huopalahteen ja Arabianrantaan. 

Bussiliikennehankkeista haastatteluissa 
nousivat erityisesti esille 1980-luvun puo-
livälissä aloitetut moottoriteiden bussi-
kaistojen rakentaminen ja pysäkkiparan-
nukset. Etenkin espoolaiset vastaajat 
muistivat mainita niin Turunväylän (VT 1) 
kuin Länsiväylänkin (KT 51) merkityksen 
tehokkaina busseilla toteutettuina runko-
yhteyksinä. Seudullisista hankkeista bus-
sijokerin (linja 550) todettiin tuovan mer-
kittävän parannuksen pääkaupunkiseudun 
poikittaisyhteyksiin. Samalla kuitenkin 
muistutettiin pääkaupunkiseudun yleisesti 
puutteellisista poikittaisista liikenneyhte-
yksistä.  

Viikin ekologinen kaupunginosa 

 

Vaikka bussijokeri onkin ollut hyvin terve-

tullut parannus poikittaiseen joukkoliiken-

teeseen, ei se sellaisenaan riitä palvele-

maan 1990-luvun ja 2000-luvun taitteessa 

rakennetun Viikin ekologisen kaupungin-

osan joukkoliikennetarpeita. Viikki mainittiin 

haastatteluissa nimenomaan uutena 

asuinalueena, jota rakennettaessa hyvät 

joukkoliikenneyhteydet ovat jääneet taka-

alalle. Kaupunginosa on makrotasolla tar-

kasteltuna hyvin ekologinen, mutta mikro-

tasolla tarkasteltuna puutteellisten joukko-

liikenneyhteyksien takia sen liikenteellinen

liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen 

on tarpeettoman paljon riippuvainen yksi-

tyisautoilusta. 

Uusista kaupunginosista Helsingissä 
Kontulan kupeessa sijaitseva Kivikko 
mainittiin alueena, joka on joukkoliiken-
teellisesti hiukan paitsiossa, vaikkakin 

                                                 
14 ”Joukkoliikenteen käyttö lisääntyi Vuosaaressa 20 % heti uuden metrohaaran valmistuttua. Aiemmin 
alueen joukkoliikenne oli hoidettu syöttöliikenteenä Itäkeskukseen” (Vepsäläinen). 
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sieltä on kohtuullinen liityntäliikenne Kontulan metroasemalle. Vantaalla Kartanon-
koski, Tammisto ja Pakkala sekä Ylästö poikkeavat sikäli Vantaan rakentamista koske-
vasta linjauksesta, etteivät ne sijaitse raideyhteyksien varrella ja ovat muutenkin jouk-
koliikenteen kannalta paikoin katveessa. 

9.7.2 Keskeisimmät strategiset linjaukset joukkoliikenteen kehittämiseksi 

Nyt tehdyissä haastatteluissa nousi esille mm. seuraavia strategisia linjauksia, jotka ovat 
vastaajien mukaan selvästi parantaneet joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä (ja lisän-
neet sen suosiota): 

• päätös panostaa raiteilla kulkeviin raskaisiin joukkoliikenteen runkoyhteyksiin 
(1960- ja 70-lukujen taite) 

• liikennöitsijöiden liikennekentistä luopuminen ja kunnallisten liikennelaitosten 
perustaminen 

• YTV:n seutulippu-uudistus, siirtyminen kiinteään kertamaksuun  (1986) 

• bussikaistojen rakentaminen ja joukkoliikenteen liikennevaloetuudet (1980-
luku)15 

• päätös investoida uuteen matalalattiaiseen joukkoliikennekalustoon (1990-luku) 

• Helsingin keskustan pitkäjänteinen pysäköintipolitiikka 

• joukkoliikennelipun alhainen hinta (kaupungin subventio) ja YTV-alueen yhte-
näinen lippujärjestelmä 

• luotettavampi aikataulujärjestelmä sekä pysäkkien aikataulu- ja karttatiedot.  

9.7.3 Mutkia matkassa strategisia linjauksia toteutettaessa – toisinaan ete-
neminen takkuaa 

Etelä-Espoon raideliikenneyhteys (yleisesti tunnettu nimellä länsimetro) on hanke, jota 
vuosi toisensa jälkeen on jouduttu siirtämään eteenpäin niin varsinaisen suunnittelun 
kuin toteuttamisenkin osalta. Haastatteluissa viivästymisen syiksi esitettiin mm. Helsin-
gin ja Espoon välistä kiistelyä ja poliittisen tahdon puuttumista, pelkoa suuren inves-
toinnin vaikutuksista Etelä-Espoon kaupunkirakenteeseen ja Espoon talouteen sekä val-
tion osuuden todennäköistä pienuutta rakennuskustannuksiin liittyen. Lisäksi keskustelu 
bussijärjestelmän ja raideliikennejärjestelmän välillä ja toisaalta keskustelu valittavasta 
raideliikennejärjestelmästä (metro vs. pikaraitiotie/light-rail) ovat jarruttaneet hanketta. 

                                                 
15 Päätieverkkoa parannettaessa otetaan aina huomioon joukkoliikenteen sujuvuus ja tehdään tarvittavat 
pysäkki- ja etuoikeusjärjestelyt (A 1982:3). 
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Espoon kaupunkiradasta Leppävaaran ja Espoon keskuksen välillä on myös taitettu 
peistä pitkään. Marja-radan etenemistä Vantaalla on edesauttanut se, että rata sijaitsee 
kokonaan yhden kunnan alueella, mutta tämänkin hankkeen toteuttamisen pullon-
kaulaksi on viime kädessä muodostunut puutteellinen rahoitus. 

Seudullisista tiehankkeista Kehä II:n tulevaisuus on ollut pitkään avoin. Esimerkiksi 
Vantaan ja Helsingin näkemykset hankkeen tulevaisuudesta poikkeavat toistaan 16. 

Kiireellisiä ja tärkeitä hakkeita pääkaupunkiseudulla Tiehallinnon näkökulmasta 
ovat pääkaupunkiseudun säteittäisväylien parannukset sekä Hakamäentien perusparan-
nus (Priha, Holopainen). Puheet Hakamäentien perusparannuksesta ja nk. Pasilan orres-
ta ovat eläneet jo reilusti yli 20 vuotta. Syksyllä 2004 valtioneuvosto päätti varata seu-
raavan vuoden budjettiin rahaa, jotta Hakamäentien perusparannus voidaan aloittaa. 

9.8 Jotta strategiat toteutuisivat nykyistä paremmin 

Jotta asetettavat strategiset tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin ja joukkolii-
kenne otettaisiin entistä paremmin huomioon uusia alueita toteutettaessa, haastatteluissa 
esitettiin harkittavaksi seuraavia toimenpiteitä:  

• Suurissa infrastruktuurihankkeissa valtion rahoitusosuuksia olisi kasvatettava 
(moni haastateltu totesi, että valtion osuus muualla Euroopassa etenkin EU:n 
vanhoissa jäsenvaltioissa on merkittävästi suurempi). 

• Ongelmana pidettiin sitä, että tie- ja raide-, erityisesti metrohankkeet eivät ole 
keskenään tasavertaisessa asemassa keskusteltaessa valtion osuudesta investoin-
tien rahoituksessa, vaan yleisiä teitä koskevat hankkeet saavat valtion rahoitusta 
prosentuaalisesti selvästi enemmän. 

• Pääkaupunkiseudulla pitäisi olla selkeämpi ”Örestad”-ajattelu (aiheesta tar-
kemmin luvussa 10.2.5), jossa liikennejärjestelmän ja muiden infrastruktuuri-
hankkeiden toteuttaminen kytketään valittuun maankäyttöratkaisuun osana alu-
een statusta ja markkinointia. Aluetta rakennettaessa maan arvonnousu ohjattai-
siin suoraan alueen infrastruktuurin toteuttamiseen. 

• Ajatusta ”mobility management” pitäisi kehittää, eli paras hyöty irti olemassa 
olevasta (ja kehitettävästä) joukkoliikennejärjestelmästä. 

• Sekä arkkitehtien että liikenneinsinöörien ”poikkitieteellistä koulutusta” olisi li-
sättävä. 

                                                 
16 ”Kehä II on ollut ikuisuuden paperilla. Helsingin vastahakoisuus hankkeessa kismittää” (Honko). 
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• Investoinnit kannattaisi tehdä riittävän laadukkaasti, jotta joukkoliikenteen ima-
gopuoli olisi kunnossa. Infrastruktuurin pitäisi olla yhtä laadukasta ja houkutte-
levaa kuin esimerkiksi käytössä oleva moderni bussikalusto. 

• Joukkoliikenteeseen pitäisi lisäksi tuoda ja luoda enemmän brändiajatusta, joka 
kattaa koko matkan ovelta ovelle: From Public Transport to Integrated  
Mobility. 

• (Valtakunnallisesti) olisi tiedostettava, että pääkaupunkiseudulla joukkoliiken-
teeseen tehtävät investoinnit ovat tuottavia ja niillä on potentiaalia kasvattaa 
joukkoliikenteen kulkutapaosuutta tai ainakin pitää se ennallaan. Vastauksissa 
mm. painotettiin, että Helsingin seudun on välttämättä pystyttävä kilpailemaan 
Itämeren muiden suurten kaupunkien kanssa yritysten investoinneista, mikä 
taas edellyttää toimivaa liikenneinfrastruktuuria. 

Leena Viilo esitti näkemyksen alan opetukseen: ”Supistuvan toiminnan hallinta on 
unohtunut opetuksesta, jonka suunnittelun opetusfilosofia on kasvun hallinta. Se on tär-
kein ammatillisen osaamisen haaste ja strateginen kehittämiskohde.” 

9.9 Rahoituskysymykset 
Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa 

 

Pohditaan kahden eri-ikäisen alueen 

asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa 

esimerkiksi alueensa joukkoliikennejär-

jestelyihin (A-alue: pienikokoinen ja van-

ha, B-alue: suurikokoinen ja uusi). A-

alueella asuu ihmisiä, jotka ovat asuneet 

kaupungissa pidempään ja tuntevat pa-

remmin päättävissä elimissä olevia ihmi-

siä ja päätöksentekoprosessien kulkua. 

Näin pienemmällä A-alueella on mahdol-

lisesti paremmat joukkoliikenneyhteydet 

kuin suuremmalla B-alueella, vaikka 

nimenomaan uuden B-alueen joukkolii-

kenneasioihin pitäisi osoittaa varoja ja 

saada yhteydet mahdollisimman hyviksi, 

jotta alueen uudet asukkaat saataisiin 

suhtautumaan joukkoliikenteeseen 

myönteisesti. (Korpela) 

Lähes yksimielisesti haastatellut henkilöt 
totesivat, että valtion osuudet pääkaupunki-
seudun joukkoliikennehankkeisiin ovat liian 
pieniä. Lisäksi todettiin, että valtion viime 
vuosien aikana tekemät verotusuudistukset 
(mm. yhteisöveron muutos) ovat rankasti 
nakertaneet pääkaupunkiseudun kuntien 
talouspohjaa ja siten myös niiden pitkäjän-
teistä investointipolitiikkaa. Ilmeisesti 
kommenteissa viitattiin erityisesti valtiosih-
teeri Raimo Sailaksen vetämän työryhmän 
keväällä 2001 tekemään ehdotukseen ja sen 
pohjalta käyttöön otettuun toimintamalliin, 
jossa arvonlisäveron takaisinperintä kuitat-
tiin yhteisöverosta ja verotulotasauksen 15 
prosentin kattosääntö poistettiin. Tämä hor-
jutti erityisesti Helsingin ja Espoon taloutta. 
Saadulla lisärahalla valtio kasvatti sosiaali- 
ja terveydenhuollon valtionosuuksia. Uu-
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distusten maksajiksi joutuivat suurista kaupungeista Helsinki, Espoo ja Oulu (Helin 
2003). 

 
Jotta mittavia maankäytöllisiä toimia voidaan toteuttaa ja joukkoliikenteen infra-

struktuuria kehittää, täytyy rahoitus- ja hallintokuvioiden olla järjestyksessä. Keskeinen 
PLJ 2002:n yhteydessä laaditun joukkoliikenteen strategiasuunnitelman vaatimus on, 
että liikenteelle maksettavan tuen on kohdistuttava tasapuolisesti joukkoliikenteelle ja 
muille kulkumuodoille. Suunnitelmassa todetaan, että on oleellista turvata rahoitus 
joukkoliikenteen kaikilla osa-alueilla (YTV 2002b). 

Hyöty-kustannuslaskelmat 

 

Joukkoliikenteen aseman parantamiseksi ja 

suosion kasvattamiseksi esille nousi yksi 

reipasotteinen idea: "Muutetaan hyö-

ty/kustannuslaskelmien laskentaperiaatteita 

siten, että alle minuutin aikasäästöt henkilö-

autoille jätetään ottamatta huomioon. Ni-

menomaan henkilöautoliikenteen olosuhteita 

parantavien hankkeiden hyötykustannussuh-

teet laskisivat näin useissa kaupunkiseutujen 

hankkeissa dramaattisesti. Ekonomistien 

mukaan tätä ei voida kuitenkaan tehdä, vaik-

ka Saksassa on jätetty ottamatta huomioon 

jopa alle kolmen minuutin aikasäästöjä", 

totesi Mikko Ojajärvi liikenne- ja viestintämi-

nisteriöstä. Edellisen tueksi Reijo Teerioja ja 

Suoma Sihto YTV:stä pohtivat: ”Hyöty-

kustannuslaskelmissa huomioon otettavat 

taloudelliset muuttujat ja raha- ja aikasäästöt 

ovat kokonaisuus, jonka objektiivisuutta ja 

tasapuolisuutta eri liikennemuotoja kohtaan 

on syytä selvittää perusteellisesti.” 

Yhdessä haastattelussa rahoitusteknisenä ajatuksena nostettiin esille malli, jossa 
kunnat (jopa PKS:n kehyskunnat) ja valtio maksaisivat vuosittain tietyn könttäsumman 
seudullisen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Osapuolet neuvottelisivat prioriteetti-
järjestyksen, jonka mukaan rahat eri hankkeisiin käytetään. Näin yksittäiset parannukset 
saataisiin tehokkaammin toteutettua, vaikka ne sijaitsisivatkin vain yhden kunnan alu-
eella. Hyöty liikenteen käyttäjien näkökulmasta koituisi joka tapauksessa seudulliseksi, 
koska mm. pääkaupunkiseudun työssä-
käyntialue on hyvin laaja. Haastateltu 
henkilö totesi, että valitettavasti nykyään 
kokonaisuuden kannalta edullisinta 
vaihtoehtoa ei välttämättä päästä toteut-
tamaan, sillä aina joku kunta saattaa 
kokea, ettei hanke koske sitä, koska 
hanke ei fyysisesti ko. sijaitse kunnan 
alueella. 

Joukkoliikennehankkeiden rahoitus-
teknisiä kuvioita koskien haastatteluissa 
nousi mm seuraavia seikkoja: 

• valtion osuus metron rakentami-
sessa on ollut vähäinen, 

• junien lähiliikenneyhteydet on 
toteutettu yleensä kuntien ja 
valtion välisin sopimuksin ja 

• yksityisen rahoituksen käyttö on 
ollut vähäistä. 

Kampin keskuksen rahoitusjärjestelyt 
ovat yksityisen rahoitusmallinsa takia 
poikkeava ja Suomessa uusi esimerkki. 
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Kampissa rakennusliike on ostanut maan ja sitoutunut rakentamaan siihen suunnitellut 
asuin- ja liikerakennukset sekä erityisesti joukkoliikenneterminaalin. Rakentajalle hanke 
on silti kannattava, sillä korvaukseksi se pääsee myymään tai vuokraamaan rakentaman-
sa arvoasunnot ja kaupalliset tilat. Myös Kalasataman metroasema on tarkoitus rakentaa 
osin yksityisellä rahalla elinkeinoelämän ja kunnan välisellä sopimuksella. 

Haastatteluissa esitettyjä kommentteja pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeita 
koskien on listattu erikseen liitteessä 1.  

9.10 Strategioiden ja hankkeiden toteutusaikataulujen realistisuus 

Joukkoliikenteen kehittämisstrategioita arvioitaessa todettiin, että laaditut toteutusaika-
taulut ovat usein liian optimistisia. Suurin osa vastaajista kuitenkin totesi, että optimismi 
ikään kuin ”kuuluu strategioiden luonteeseen”.  

Optimismi voisi silti olla myös realismia. Espoon teknisen toimen johtaja Olavi 
Loukon mukaan eri hankkeille ja strategisille askeleille asetetut toteutusaikataulut olisi-
vat hyvinkin realistisia, jos valtiolta saataisiin yhdessä sovitun alkuperäisen aikataulun 
mukaisesti se raha, mikä kunnille on luvattu: ”Tarvittaessa kunnat pystyvät aina irrot-
tamaan sen rahan, mikä on niiden osuudeksi kuhunkin hankkeeseen sovittu. Jos valtio ei 
pysy omissa taloudellisissa velvoitteissaan ja osallistu ajoissa sovittuihin hankkeisiin, 
voivat jotkut tärkeät hankkeet jäädä kokonaan toteutumatta, tai ainakin myöhästyä mer-
kittävästi.” Loukon ajatuksia tuki mm. Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Jussi Pajunen, joka vaati, että valtion pitäisi ehdottomasti pitää investointisuunnitelmis-
sa kiinni omista velvollisuuksistaan, joihin se on PLJ-suunnitelmia laadittaessa sitoutu-
nut. 

Yli-insinööri Mikko Ojajärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä esitti kysymyksen, 
kuinka irrallaan rahoituksesta erilaisia kehittämisstrategioita pitäisi laatia. Hänen mu-
kaansa lyhyemmän tähtäyksen (5-10 vuotta) strategiat pitäisi sitoa nykyistä tiukemmin 
realistiseen rahoituspohjaan. Pidemmälle tulevaisuuteen luotaavat visiot voisivat sitten 
olla ”vapaammin irti maasta” (vrt. professori Murolen johdolla laadittu raideliikennevi-
sio 2050, YTV; pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2002:7). Inharealistisemman mallin 
etu olisi se, että linjatut tavoitteet olisivat paremmin saavutettavissa ja siten ne olisivat 
toteuttavien henkilöiden kannalta entistä motivoivampia. YTV:n yhteistyöjohtaja Hannu 
Penttilän mukaan PLJ:n tuloksissa hankelinjaukset saavat liian suuren painoarvon ja 
laajemmat strategiset linjaukset jäävät paitsioon. ”PLJ ei ole hankelistaus, vaikka sitä 
virheellisesti usein niin luetaan” (Penttilä). 
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9.11 Käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen 

9.11.1 Säteittäin vai poikittain 

Pienin varauksin kaikkien haastateltujen mielestä joukkoliikenteen runkoyhteyksissä 
painotuksen pitää olla raideliikenteessä. Erityisesti säteittäiset runkoyhteydet pitäisi 
mahdollisuuksien mukaan siirtää raiteille17. Vastauksissa korostettiin kuitenkin talou-
dellisia tosiseikkoja. Vaikka raideinvestoinnit ovatkin hyvin houkuttelevia, muistutet-
tiin, ettei niitä pidä tehdä alueille, joissa kysyntä ei kasva riittävän suureksi. 

Bussiliikennettä ei sovi unohtaa 

 

Säteittäisten pääväylien bussiliikenteellä 

toteutettuja laatukäytäviä ja niihin syöttävää 

liikennettä ei sovi unohtaa, vaan niitä pitää 

kehittää raidehankkeiden rinnalla. Leena 

Viilo huomautti, että tällä hetkellä raidehank-

keet vievät kaiken huomion rahoitusongelmi-

neen, mutta bussiliikenteellä toteutettavat 

laatukäytävätkään eivät synny tai kehity jos 

niihin ei konkreettisesti panosteta. Hannu 

Penttilä huomautti, että kehyskunnat kytke-

tään pääkaupunkiseutuun käytännössä juuri 

bussiyhteyksien avulla, mikä tuo laatukäytä-

ville haastetta. Bussikäytävien parantaminen 

voi usein tapahtua nopeasti ja raideliikentee-

seen nähden pienemmin kertakustannuksin. 

Merkittävä osa pääkaupunkiseudun joukkolii-

kennematkoista perustuu bussiliikenteeseen, 

jossa kuitenkin riittää kehittämispotentiaalia 

hyvin paljon (bussiliikenteen yleinen palvelu-

taso, informaatiopalvelut, tiheävuoroväliset 

”metrobussit” ja bussiliikenteen brändi). 

Poikittaisyhteydet koettiin systemaattisesti pääkaupunkiseudun (jouk-
ko)liikennejärjestelmän pullonkaulaksi. Useammassa kommentissa argumentointi oli 
voimakasta; poikittaisyhteyksistä sanottiin mm. olevan ”huutava pula”. Todettiin, että 
työpaikkojen levittäytyminen entistä 
laajemmalle alueelle asettaa erittäin 
suuria haasteita joukkoliikenteen 
järjestämiselle. 

Haastattelujen mukaan käytettävissä 
olevia resursseja pitäisi alkaa pikaisesti 
siirtää poikittaisyhteyksien parantami-
seen unohtamatta kuitenkaan pitkään 
vireillä olleita säteittäisiä raideliikenne-
hankkeita Etelä-Espoossa ja rantara-
dalla18. Ulla Priha ja Matti Holopainen 
Tiehallinnosta kiteyttivät asian näin: 
”Poikittaisliikenteessä on tarve kehittää 
ja luoda itse yhteyksiä, säteittäisissä 
yhteyksissä on tarve kehittää sujuvuutta. 
Kumpaakaan ei saa laiminlyödä, jotta 
vältetään tilanne missä potentiaaliset 
joukkoliikenteen matkustajat oppivat 
pois joukkoliikenteestä”. 

Pikaparannuksina poikittaisyhteyk-
siin esitettiin bussilinjojen lisäämistä, 
mutta keskeisimmät yhteydet pitäisi 
haastattelujen mukaan rakentaa poikit-
taisessakin liikenteessä raideliikenteen, 

                                                 
17 ”Jos matkustajapotentiaalia vain on riittävästi, niin raideratkaisut ovat ylivoimaisia” (Teerioja & Sihto). 
18 ”Infrastruktuurihankkeista KT 51:n perusparannus ja rantaradan kehittäminen ovat keskeisimmät laatu-
käytävät, joita Kirkkonummen kannalta pitää kehittää” (Haapaniemi). 
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joskaan ei välttämättä raskaan raideliikenteen varaan. 
Joukkoliikennejärjestelmän rakenteen kannalta hankkeet, joissa säteittäiset päätiet 

leikkaavat poikittaiset laatukäytävät, ovat myös merkittäviä. Tällaiset hankkeet, kuten 
Lahdenväylän (VT 4) ja Tikkurilantien vaihtopysäkki, ovat usein kuitenkin liian pieniä 
tullakseen käsitellyiksi suurina liikenneinvestointeina (> ~3,4 milj. euroa), mutta liian 
suuria saadakseen rahoitusta pienemmistä pysäkki- ja pikaparannusrahoista (Viilo). 

Uusia Tiehallinnon hallinnoimia väyliä kehitettäessä joukkoliikenneasiat pyritään 
ottamaan jo suunnitteluvaiheessa hyvin huomioon, mikä poikkeaa selvästi muutaman 
vuosikymmenen takaisesta tilanteesta, jolloin moottoriteiden bussipysäkkien merkitys 
koettiin selvästi nykyistä vähäisemmäksi. Nykyään Tiehallinnon toteuttamissa hank-
keissa joukkoliikenteen kannalta ongelmaksi ovat muodostuneet hankkeet, joissa hank-
keen kustannukset ylittävät LVM:n esittämän sallitun enimmäishinnan. Silloin karsitaan 
aluksi teiden varustetasoa lähtien telematiikasta ja joukkoliikennejärjestelyistä, tämän 
jälkeen tarvittaessa karsitaan vielä kevyen liikenteen järjestelyistä (Priha, Holopainen). 

9.11.2 Priorisointi palvelutason suhteen 

Kysymykseen pitäisikö joukkoliikenteen tasainen palvelutaso turvata kaikkialla kau-
punkiseudulla, vai pitäisikö joukkoliikennejärjestelmän päävirtoihin priorisoida selvästi 
korkeampi palvelutaso, olivat vastaukset periaatteessa hyvin yksimielisiä: kaikkialla on 
turvattava peruspalvelutaso, mutta muuten resurssit on suunnattava erityisesti korkeata-
soisiin runkoyhteyksiin. Työmatkaliikenteen merkitystä painotettiin ja todettiin, että 
ainakin ruuhka-aikana palvelutason pitäisi olla koko pääkaupunkiseudulla riittävä, jotta 
joukkoliikenne voisi aidosti olla vaihtoehto henkilöautoliikenteelle. Silti taloudelliset 
resurssit ja realistisuus on tässäkin asiassa otettava huomioon. 

Yhtenä ajatuksena esitettiin, että pitäisi priorisoida joukkoliikennekaupunki-ideaa, eli 
tietyillä alueilla turvataan joukkoliikenteen korkea palvelutaso ja muualle tarjotaan pe-
ruspalvelutaso. ”Ehkä esimerkiksi tyhjää suurta bussia ei aina tarvita pientaloalueella, 
vaan voidaan harkita pienempääkin kalustoa. Huomion arvoista on lisäksi se, että tule-
vaisuudessa eläkeläisten määrä kasvaa. Heillä on enemmän aikaa käytössään ja siten 
joukkoliikenteellekin asetetut vaatimukset saattavat muuttua”, Ulla Priha ja Matti Holo-
painen Tiehallinnosta pohtivat. Yhdessä haastattelussa puututtiin myös toiseen matkus-
tuskäyttäytymiseen liittyvään seikkaan: muutos ihmisten (erityisesti nuorten) vuorokau-
sirytmissä ei ole heijastunut etenkään metron aikatauluihin, vaan junien liikennöinti 
lopetetaan tarpeettoman aikaisin. 

Vantaalla osa joukkoliikenteen etelä-pohjoissuuntaisista runkoyhteyksistä hoidetaan 
U-linjoilla, jotka kulkevat sujuvia valtaväyliä pitkin, mutta joilta monessa paikassa 
puuttuu liityntäliikenteen omainen jatkoyhteys. Vantaan kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Tapani Mäkisen mukaan Vantaalla pidetäänkin tärkeänä, että erilaisissa selvityk-
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sissä ja tutkimuksissa myös U-linjat otettaisiin mukaan, kun liityntäliikennöintiä kehite-
tään. Liityntäliikenne pelkästään rautatieasemille ei Mäkisen mukaan palvele kaikkia 
matkustajia. Tämä johtuu siitä, että useat työpaikat sijaitsevat hieman sivussa valta-
väylistä (esim. Tuusulantie, KT 45 ja Lahdenväylä, VT 4), jolloin suorat, joskin runko-
yhteyksiä hitaammat yhteydet, tai vaihtoehtoisesti toimiva ja tehokas liityntäliikenne 
ovat edellytys sujuvalle perille pääsylle19. 

9.12 Joukkoliikennettä tukevat liikennepoliittiset keinot 

Helsingin päätieverkon kehitysmahdollisuuksia arvioitaessa vuonna 1980, pohdittiin 
keinoja kantakaupungin kasvavasta liikenteestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi. 
Vaihtoehtoina olivat raskaat infrastruktuuri-investoinnit ja väkevät liikennepoliittiset 
ratkaisut, joista lyhyemmän aikavälin ratkaisuksi valittiin jälkimmäinen (YTV 1980a). 
Esimerkiksi tiukalla pysäköintipolitiikalla on kantakaupunkiin päättyvien henkilöajo-
neuvomatkojen määrä onnistuttu pitämään aina tähän päivään asti kurissa. 

Pysäköintimaksujen korotusten on oltava huomattavia, jotta henkilöautoliikenne to-
della vähenisi (vuonna 1980 laskettiin, että pysäköintimaksun nostaminen 10 % vähen-
tää ajoneuvoliikennettä 0,5 %) (YTV 1980b). Myös virheellisestä pysäköinnistä on ran-
kaistava. Nyt tehdyissä haastatteluissa selvisi, että Helsingin kaupungin tavoite on nos-
taa pysäköintivirhemaksu yhtä suureksi kuin joukkoliikenteessä perittävä tarkastusmak-
su liputta ajamisesta. Tämä muutos tosin edellyttäisi muutosta myös Suomen lakiin20. 
Toteutettaessa vähäautoisia kaupunginosia pitäisi liikenneolojen olla säädeltyjä (jous-
tamattomia), eli villin pysäköinnin mahdollistamaa joutomaata ja väylätilaa ei tällaisilla 
alueilla saisi olla ja vaihtoehtoisten kulkumuotojen – joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen – pitäisi olla hyvätasoisia (Priha, Holopainen). 

Haastatteluissa neljä henkilöä nosti esille oleellisen kysymyksen pysäköintiin ja 
asuntorakentamiseen liittyen: Kenen kuuluu maksaa autopaikkojen rakentamisesta ai-
heutuvat kustannukset? Tällä hetkellä autopaikka Helsingissä maksaa alueesta ja raken-
tamistavasta riippuen 10 000 – 20 000 euroa (Krohn). Vielä toistaiseksi osa summasta 
on ”jyvitetty” asuntojen hintaan – siis myös niiden huoneistojen hintaan, joiden omista-
jat eivät autopaikkaa käytä. 

Espoon liikennesuunnittelupäällikkö Risto Jokisen mukaan kasvavan yksityisautoi-
lun ja ruuhkien välttämiseksi on pohdittava myös todellisia (raskaita) liikennepoliittisia 
toimenpiteitä, kuten ruuhka- tai ympäristömaksuja, sillä niillä voidaan vaikuttaa kulku-

                                                 
19 ”On oleellista huomata, että käsite ”suora bussiyhteys” ei aina tarkoita, että asukkailla on suora yhteys 
Helsingin keskustaan, vaan yhtä lailla se voi tarkoittaa suoraa ihmiset jäävät bussista pois myös matkan 
varrella” (Mäkinen). 
20 ”Helsingin kaupunginhallitus on lähettänyt oikeusministeriölle lausunnon, jossa vahvasti puolletaan 
lakimuutosta. Tiettävästi tämänsuuntainen lainvalmistelu on tekeillä” (Sauri 2004). 
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tapaosuuksiin tehokkaammin kuin juuri millään raskaallakaan infrastruktuuri-
investoinnilla. Ruuhkamaksuja mietittiin jo vuonna 1980 yhtenä henkilöautoilua vähen-
tävänä liikennepoliittisena toimenpiteenä. Toistaiseksi ne eivät ole toteutuneet, joskin 
mahdollisuutta niiden käyttöön ottoon on pohdittu useaan otteeseen vuosien varrella. 
Viime vuosina ruuhkamaksut ovat nousseet Helsingissä aivan konkreettiseksi keskuste-
lun aiheeksi. Ne sisältyvät esimerkiksi HKL:n strategisiin valintoihin vuosille 2004-
2012 (HKL 2004). Tukholmassa ruuhkamaksut ollaan ottamassa koeluontoisesti käyt-
töön vuonna 2005. Helsinki aikoo seurata aktiivisesti Tukholman kokemuksia. 

9.13 Tariffi 

Tariffi- ja lippujärjestelmästä keskusteltaessa yksi mielipide yhdisti kaikkia vastaajia: 
lippujärjestelmän täytyy olla selkeä ja helppokäyttöinen. Koettiin, että ideaalisin lippu-
järjestelmä olisi sellainen, jossa uutta tekniikkaa hyödyntäen kertamaksut maksettaisiin 
ajetun matkan mukaan.  

Seutulippu ja kaupunkirakenne 

 

Voidaan kysyä, onko seutulippukaan 

maankäytön kannalta positiivinen asia, 

sillä vaikka joukkoliikenteen suosio 

onkin kasvanut, ei se välttämättä ole 

edistänyt kestävän kehityksen mukai-

sen kaupunkirakenteen syntymistä. 

Pääkaupunkiseudun yhteinen lippujär-

jestelmä lisäsi joukkoliikenteen suosio-

ta, mutta aiheutti sen, että kauempaa-

kin oli edullista matkustaa Helsingin 

keskustaan tai tiettyihin kaupunkikes-

kuksiin, jolloin ulkoinen tarve tiiviim-

mälle kaupunkirakenteelle väheni. 

(Teerioja, Sihto) 

Pelkkä vyöhykerajojen lisääminen kohdentaisi kustannuksia täsmällisemmin käytön 
mukaan, mutta toisaalta se mutkistaisi lippujärjestelmää. Koko pääkaupunkiseudun kat-
tava tasatariffi voisi helppoutensa ansiosta 
lisätä joukkoliikenteen suosiota, mutta toi-
saalta se olisi taloudellisessa mielessä epä-
realistinen vaihtoehto. Tasatariffijärjestelmä 
suosii pitkämatkaista liikkumista lyhyiden 
matkojen kustannuksella. Seudun reuna-alueet 
olisivat yleensä nettohyötyjiä. Reuna-alueilta 
alkavien tai sinne päättyvien matkojen jouk-
koliikenneosuus voisi lisääntyä keskustan 
alueiden kustannuksella. 

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka 
Sauri muistutti, että periaatteessa pääkau-
punkiseudulla on jo nyt tasatariffijärjestelmä, 
sillä seutulipulla voi tehdä matkan, joka kul-
kee kaikkien neljän pääkaupunkiseudun kun-
nan kautta ja jonka pituus on rajattu vain pää-
kaupunkiseudun ulkorajoihin. Kuntien sisäi-
sen liikenteen hinnat eivät kuitenkaan ole identtisiä. Esimerkiksi alennusryhmäkäytän-
nöissä kunnilla on näkemyseroja, jotka tekevät lippujärjestelmän monimutkaisemmaksi. 

Pääkaupunkiseudun ja mahdollisesti sen kehyskuntien yhteisellä joukkoliikenteen 
lippujärjestelmällä saattaisi olla tasatariffin kaltainen vaikutus kaupunkirakenteen le-
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viämiseen etäämmälle seudun keskuksesta. Toisaalta yhtenäinen lippujärjestelmä toisi 
peräänkuulutettua helppokäyttöisyyttä joukkoliikenteen käyttöön. Kirkkonummella koe-
taankin tärkeäksi, että kunta voisi liittyä YTV- lippujärjestelmään. Lippujärjestelmän 
merkitys kehyskuntien kannalta nousi esille myös muiden kuin kirkkonummelaisten 
haastatteluissa. Leena Viilo: ”Kehyskuntien kytkeytyminen järjestelmään on jäänyt liian 
vähälle huomiolle. Marja-radassa tätä on mietitty, mutta tariffirakenteen ja lippu-
järjestelmän kehittäminen vaatisivat lisää panostuksia.” 

Tariffiin liittyviä erityiskysymyksiä ja joukkoliikenteen lipunhinnan vaikutuksista 
on käsitelty mm. Kari Hillon diplomityössä ”Joukkoliikenteen lipunhinnan taloudelliset 
vaikutukset” (Hillo 2003). 

 

9  10  9  10  9  10  9 
 
 

Suomessa tehtyjen asiantuntija- ja avainhenkilöiden lisäksi tutkimuksessa käytettiin 
kolmea ulkomaista vertailukaupunkia. Luvussa 10 käydään läpi, miten maankäytön ja 
joukkoliikenteen suunnittelua on vertailukaupungeissa onnistuttu integroimaan ja mil-
laisia hallinnollisia ja rahoitusteknisiä rakenteita hankkeiden toteuttaminen on edellyttä-
nyt. Vertailukaupungeiksi valittiin Göteborg (näkökulmana erityisesti raitioliikenne), 
Kööpenhamina (näkökulmana erityisesti metroliikenne) ja Wien (näkökulmana erityi-
sesti urbaani raideliikenne ja aluekeskukset). 
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10 KÄYTÄNTÖJÄ JA KOKEMUKSIA ULKOMAILTA 

Tässä diplomityössä on Suomessa tehdyn haastattelututkimuksen lisäksi lyhyesti selvi-
tetty, millaisia kokemuksia kolmessa ulkomaisessa vertailukaupungissa on saatu vuoro-
vaikutteisesta joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelusta ja miten niissä strategiset 
suuret linjaukset on onnistuttu viemään toteutusasteelle. Valitut vertailukaupungit olivat 
Göteborg Ruotsissa, Kööpenhamina Tanskassa ja Wien Itävallassa. Näistä kaksi ensin 
mainittua sijaitsee pääkaupunkiseudun tavoin meren rannalla ja Wien taas on tunnettu 
panostuksestaan raidejoukkoliikenteen kehittämiseksi. Göteborgia ja Kööpenhaminaa 
koskevat tiedot on hankittu paikanpäällä tehdyillä henkilöhaastatteluilla. Wieniä koske-
va materiaali on kerätty kirjallisuudesta sekä yhdellä sähköpostihaastattelulla. 

 

Kuva 27: Göteborg, Kööpenhamina ja Wien Euroopan kartalla (CIA 2004). 
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10.1 Göteborg 

10.1.1 Kuvaus alueesta 

Göteborg on noin 475 000 asukkaan 
kaupunki, johon kuuluu 21 kaupun-
ginosaa. Kaupunkirakenne on melko 
laajalle levinnyt ja harvaan rakennettu. 
Tiivis kaupunkirakenne alkoi hajota ja 
levitä erityisesti 1970-luvulta alkaen. 
Kaupungin joukkoliikennejärjestelmä 
rakentuu kattavasta raitiovaunuver-
kosta, lukuisista bussilinjoista, lähilii-
kennejunista sekä mantereen ja saa-
riston yhdistävästä lauttaliikenteestä. (kuva: Kartena Tele Atlas) 

 

Kuva 28: Göteborgin raitiotieverkosto (kuva: Västtrafik). 
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Göteborgissa on rakennettu useita asuinalueita, jotka tukeutuvat hyvään raitiotieyhtey-
teen. Tällaisia ovat mm. 1950-luvulla rakennettu Kortedalan kaupunginosa ja 1960-
luvulla rakennettu Frölunda. Angeredin kaupunginosaa alettiin massiivisesti rakentaa 
1960-luvun lopulla. Se rakennettiin etäälle kaupungin keskustasta, mutta tiheästi liiken-
nöivän ja nopean (pika)raitiotieyhteyden ansiosta kaupunginosa on matka-ajassa mitat-
tuna vain n. 10 minuutin päässä kaupungin keskustasta. Raitiotieyhteyttä rakennettiin 
samanaikaisesti alueen rakennushankkeiden kanssa ja rata valmistui 1970-luvun alussa. 
Angeredin kaupunginosaan sijoitettiin keskimääräistä enemmän sosiaalista asuntotuo-
tantoa. Raitiotieyhteyden ansiosta alue ei kuitenkaan ole eristyksissä muusta kaupungis-
ta, eivätkä asukkaat ole riippuvaisia omasta autosta. Göteborgin asuntorakenteen ja tulo-
tason kaupunginosakohtaisia eroja on havainnollisesti esitetty GR:n arkkitehti Erik Pal-
men laatimissa kuvissa liitteessä 10. 

 

Kuva 29: Kortedalan kaupunginosa on rakentunut raitiotieyhteyden varteen. 

Kuten todettu, 1960-luvulla rakentaminen keskittyi vielä tiiviisti nimenomaan ratayhte-
yksien varsille. 1970-luvulle tultaessa Göteborgin kaupunkirakenne alkoi levitä ja au-
toistuminen lisääntyi. Joukkoliikenteen merkitys ja arvostus laskivat jopa suunnittelijoi-
den keskuudessa. Ajateltiin, että jos uudella alueella on bussipysäkki, tarkoittaa se sil-
loin myös sitä, että alueella on joukkoliikennejärjestelmä. 
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10.1.2 Yhteistyö – Göteborgs Regionen (GR) 

Göteborgin seudun yhteistyöelin on nimeltään Göterborgs Regionen, eli GR. Se vastaa 
maankäytön ja liikenteen lisäksi myös koulutus- ja terveydenhuoltoasioiden seudullises-
ta yhteistyöstä. GR:iin kuulu Göteborgin kunnan lisäksi 12 Göteborgin naapurikuntaa, 
jotka yhtä lukuun ottamatta (Kungsbacka) kuluvat Västa Götalandin lääniin. ”Yhteis-
työvaltuuskunta” perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, eikä sillä siten ole lakisääteistä 
velvoittavaa mandaattia. Esimerkiksi maankäyttöön GR antaa suuntia ja linjoja, ”suosi-
tuksia”, mutta kunnilla on itsenäinen kaavoitusmonopoli. 

Aiemmin Göteborgin joukkoliikennettä hoiti GL (Göteborg Lokaltrafik). Nykyään 
joukkoliikenteestä vastaava taho on koko läänin kattava Västtrafik (vrt. YTV pk-
seudulla). Tästä syystä toisessa läänissä sijaitseva Kungsbacka ei ole mukana joukkolii-
kenneyhteistyössä, vaikka kuuluukin GR:ään. 

Göteborgs Regionen lyhyesti: 

• Göteborg on GR:n ainoa suurkunta. Kuitenkin Göteborgilla on GR:n hallinnos-
sa pienempi edustus, kuin mihin sen asukasmäärä antaisi mahdollisuuden. Gö-
teborg on luopunut osasta omaa valtaansa vapaaehtoisesti ja pyrkii siten paran-
tamaan GR:n toimintaedellytyksiä ja -ilmapiiriä. 

• Göteborgs Regionenin alueella asuu n. 850 000 asukasta. 55 % Västa Götalan-
din ja GR:ään kuuluvan Kungsbackan asukkaista asuu n. 15 %:lla alueen maa-
alasta. 55 % Göteborgs Regionenin asukkaista asuu Göteborgin kaupungissa. 

• Vaikkakin GR koordinoi myös alueen koulutus- ja sosiaaliasioita, eivät suuret 
sairaalat kuulu GR:n alaisuuteen / piiriin. 

• GR:n jokaisella alajaostolla (esim. koulutus, liikenne, maankäyttö jne.) on oma 
poliittinen ohjausryhmänsä. 

• GR alkaa ohjata kuntien yleiskaavojen valmistelua. Ensimmäisenä on nyt alka-
va Lilla Edetin (GR:n pienin kunta) yleiskaavatyö. Tavoitteena on yleiskaavo-
jen ja yleiskaavallisten tavoitteiden harmonisointi GR:n alueella. 

10.1.3 Joukkoliikenne ja maankäyttö 

Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on Göteborgissa 26 %. Kaupungista lähtee raskas rau-
tatieyhteys viiteen eri suuntaan (sormimalli). Kahdella näistä rataosuuksista on paikal-
lisjunaliikennettä n. 40 – 50 kilometrin säteellä Göteborgin keskustasta. Maankäyttö on 
keskittynyt kaupunkiin johtavien raideliikennesormien varrelle, mutta näillä alueilla 
joukkoliikenteen kulkutapaosuus on silti vain noin 17 %. Viime aikoina Göteborg ei ole 
pienemmistä naapurikunnistaan poiketen tukenut pientaloasutusta, mistä johtuen asuk-
kaat ovat alkaneet siirtyä naapurikuntiin. Henkilöautoilla tapahtuva pendelöinti pie-
nemmistä naapurikunnista Göteborgiin aiheuttaakin merkittävän osan Göteborgin lii-
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kenneongelmista. Tästä huolimatta Göteborg on autoilijan kannalta miellyttävä kaupun-
ki. Pysäköintiongelmia kaupungissa ei juuri ole, sillä esimerkiksi keskustassa on run-
saasti maanalaista pysäköintitilaa. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kaupunki on 
suorastaan auto-orientoitunut. 

Ruotsissa Vägverket (paikallinen ”Tiehallinto”) huolehtii yleisistä teistä ja kunnat 
vastaavat paikallisen liikenteen edellyttämistä liikenneinvestoinneista. Valtakunnalli-
seen tieverkkoon kuuluvat tiet ovat 100 % valtion rahoittamia. Osa paikallisteistä (val-
takunnallista tieverkkoa tukevat päätiet) on myös valtion rahoittamia (rahoitusosuus n. 
75 %).  

 

Kuva 30: Göteborgin läpi rakennetaan uutta Västlänken- moottoritietä. 

Joukkoliikenne on Ruotsissa kuntien itse rahoittamaa. Tämä on vaikuttanut voimak-
kaasti viimeisten 30 vuoden aikana joukkoliikenteen kehitykseen, sillä valtion tukemat 
tieinvestoinnit ovat olleet kuntatalouden näkökulmasta tarkasteltuna edullisempia rat-
kaisuja. Nykyään käytäntö on kuitenkin hieman toinen. Valtio neuvottelee ”kahden kes-
ken” kolmen Ruotsin suurimman kaupungin kanssa (Tukholma, Göteborg (GR), Mal-
mö) ja sopii samanaikaisesti tietyn liikenneinvestointeihin osoitetun rahasummaan ja-
kamisesta tie-, rautatie- ja raitiotieinvestointien kesken (mukaan lukien kalustoinves-
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toinnit). Uutta käytäntöä on sovellettu vuodesta 1996 lähtien ja se mahdollistaa, että 
aiemmasta poiketen Ruotsin valtion osuus voi olla päätöksestä riippuen jopa 75 % myös 
Göteborgin alueen joukkoliikenteen investointikustannuksista. Loppuosuus kustannuk-
sista jää hankkeesta riippuen joko asianomaisen kunnan tai Västtrafikin maksettavaksi. 

Göteborgs Regionen, jolla ei ole varsinaista omaa rahaa, edustaa valtion kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa koko Göteborgin aluetta ja neuvottelee jäsenosapuoltensa kesken 
lopullisesta rahanjaosta. Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset (käyttökustannukset 
+ kalusto, ei infrastruktuuri-investointeja) katetaan 60 % lipputuloilla ja 40 % verora-
hoista kerätyllä subventiolla. 40 %:n subventio-osuus jakaantuu noin puoliksi kunnan ja 
läänin kesken, valtion osuus 40 %:n subventiosta on n. 10 %. Valtio antaa oman osuu-
tensa läänille, joka päättää rahojen jaosta läänin sisällä.  

Göteborgissa koetaan, että maankäytön painopisteiden pitää keskittyä joukkoliiken-
teen solmukohtiin. Haastateltujen asiantuntijoiden mielestä maankäytön ja liikenteen 
suunnittelu ei kuitenkaan toistaiseksi ole riittävästi toisiinsa kytköksissä. Vaikka Göte-
borgs Regionenin merkitys alueen hallinnossa 
ja kehittämisessä on merkittävä, on 
maankäytön suhteen tapahtuvan yhteistyön 
suurin ongelma silti kunnilla oleva itsenäinen 
kaavoituksen monopoli. 

Edellä mainittu kuntien itsenäisestä kaa-
voitusmonopolista koituva kaavoituksen on-
gelma on havaittavissa myös liikennesuunnit-
telussa, vaikka joukkoliikenteen operointi-
vastuu onkin GR:n alaisella Västtrafikilla. 
Göteborgin raitioliikennejärjestelmä on ainoa 
joukkoliikennemuoto, jota ei ole alistettu 
Västtrafikin alle, vaan se on niin kaluston kuin 
infrastruktuuri-investointienkin osalta yksin 
Göteborgin kaupungin vastuulla. 

Göteborgin alueella ei ole tehty liikennettä ja maankäyttöä koskevaa pitkän aikavä-
lin strategista suunnitelmaa. Tällainen strategiatyö on kuitenkin hiljattain aloitettu työ-
nimellä K2020. Sen yksi keskeisimpiä tavoitteita on saada ihmiset sitoutumaan yhteisiin 
tavoitteisiin. Samanaikaisesti laadittava HYR 2050 on tulevaisuudenkuva kestävän ke-
hityksen mukaisesta Göteborgin alueesta vuonna 2050. Sitä laadittaessa otetaan huomi-
oon kaikki aspektit; niin maankäyttö, liikenne, sosiaaliset kysymykset kuin koulutuskin. 
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10.1.4 Havaintoja kuvakerronnalla 

 

Kuva 31: Angeredin kaupunginosaan vievä raitiotie kulkee osan matkasta rakenta-
mattomien alueiden läpi muulta liikenteeltä eristettynä, välillä jopa maan 
alla. 

 

Kuva 32: Norra Elvstranden on uusi asuin- ja työpaikka-alue, joka on rakennettu 
satamalta vapautuneille maille. Nk. pseudoraitiotie (bussilinja 16) liiken-
nöi alueella kuin raitiovaunu. Myöhemmin, kun alue on valmiimpi, voi-
daan joukkoliikennekaduille asentaa myös kiskot. 
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Kuva 33: Osa bussilinjoista ja lähes kaikki raitiotielinjat kohtaavat Göteborgin kes-
kustassa rautatieaseman edustalla. 

10.2 Kööpenhamina 

10.2.1 Kuvaus alueesta 

Kööpenhamina sijaitsee Helsingin ja 
Göteborgin tavoin rannikolla. Sen 
metropolialueella asuu n. 1,9 miljoo-
naa asukasta ja itse kaupungissa n. 
800 000. Kööpenhamina muodostaa 
nykyisin, Öresundin sillan valmistut-
tua, Ruotsin puolella sijaitsevan Mal-
mön kanssa kaksoiskaupungin, joiden 
liikenteellisenä linkkinä toimii tehokas 
rautatieyhteys ja moottoritie. (kuva: 
Örestad Metro) 
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10.2.2 Yhteistyö – HUR 

Kööpenhaminan seudun maankäyttö- ja liikenneasioita koordinoi yhteistyöelin HUR, eli 
Hovedstadens Udviklingsråd, jonka strategiset tehtävät ovat 

• seudullisen joukkoliikenteen koordinointi, kehittäminen ja hallinnointi 

• maakuntakaavojen kehittäminen ja tutkiminen 

• koordinoidun liikennesuunnitelman luominen 

• alueen turismin koordinoiminen 

• seudullisen liike- ja teollisuustoiminnan koordinointi ja kehittäminen 

• toimiminen instrumenttina kehitettäessä kulttuuriympäristöä ja implementoita-
essa alueellisia suunnitelmia 

• Öresundin alueen yhteistyön harmonisointi ja toiminnan ohjaaminen. 

HUR:n osakkaita ovat Kööpenhaminan kunta, Frederiksbergin kunta, Kööpenhaminan 
lääni, Frederiksborgin lääni ja Roskilde. Kööpenhaminan ja Frederiksbergin kunnat 
eivät kuulu Kööpenhaminan lääniin. Frerderiksberg on itsenäinen erittäin tiiviisti raken-
nettu kunta Kööpenhaminan sisällä. Kööpenhaminan uudesta metrosta osuus Linde-
vang-Forum kuluu Frederiksbergiin. 

Tanskalaiset maksavat veroja kunnalle, läänille ja valtiolle. Kööpenhaminan kau-
punki on samaan aikaan sekä kunta, että oma lääninsä, eli se saa itselleen verotuloja 
kahdesta eri lähteestä. Läänit maksavat liikenneinvestoinnit ja huolehtivat mm. sairaa-
loista. Yhteistyö on koko seudun hyväksi, sillä liiallinen naapurikuntien välinen kilpailu 
näivettää ja kuluttaa resursseja, jolloin alueen kansainvälinen kilpailukyky kärsii (Ek-
lund). 

HUR 

 

Kuva 34: HUR:n poliittinen organisaatio (suluissa paikkajaot).(HUR 2004.) 

Roskilden lääni (2) 

Kööpenhaminan 
lääni (3) 

Fredriksborgin 
lääni (2) 

Kööpenhaminan 
kaupunki (3) 

Fredriksbergin 
kaupunki (1) 
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10.2.3 Liikenne ja maankäyttö 

Tanskassa valtio omistaa tieliikenteen merkittävimmät valtaväylät vastaavalla tavalla 
kuin Tiehallinto Suomessa. Kööpenhaminan joukkoliikenteessä (S-bahns, Regional 
bahns, metro, bussit) kaikilla liikennemuodoilla on oma vastuullinen viranomaistahon-
sa. HUR vastaa alueen taksapäätöksistä, kerää lipputulot ja tilaa liikenteen. Tällä hetkel-
lä hinnankorotuksiin on paineita (jopa 15 %), sillä valtion tuki joukkoliikenteelle on 
vähentynyt.  

 

Kuva 35: Paikallisjunat toimivat Kööpenhaminassa metromaisella tiheydellä osin 
maan alla. 

Investointikustannukset paikallisjunaliikenteen osalta ovat jakautuneet karkeasti siten, 
että valtio on maksanut raideinvestoinnit sataprosenttisesti ja asemien kustannukset on 
jaettu suhteessa valtio 85 %, kunta 15 %. Metron rahoitusmalli poikkeaa tästä, mutta 
sitä tarkastellaan lähemmin kappaleessa 11.2.5. 

Maankäytössä HUR vastaa maakuntakaavoituksesta ja kunnat alemmista kaavoituk-
sen tasoista. Kuten suomalaisessakin kaavajärjestelmässä, alemman tason kaavat eivät 
saa olla ristiriidassa ylemmän tason kaavojen kanssa. 
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valtakunnalliset maankäytön tavoitteet 

alueellinen maakuntakaavoitus (HUR) 

kuntien yleiskaavoitus 

asemakaavoitus 
 

Kuva 36: HUR:n rooli maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. 

Tällä hetkellä Tanskassa valmistellaan lääniuudistusta. Vuodesta 2006 lähtien maassa 
olisi enää viisi lääniä aikaisemman 14 sijaan. HUR menettää lääniuudistuksessa Roskil-
den alueen. Tanskassa pohditaan myös kuntakokojen suurentamista – minimikooksi on 
kaavailtu n. 30 000 asukasta. Haastatellun HUR:n suunnittelijan Hans Eklundin mukaan 
vallassa oleva hallitus peräänkuuluttaa talouden kasvua, joka tuntuu ohjaavan kaikkea 
toimintaa. Eklundin mukaan ympäristökysymykset ja kestävä kehitys ovat tällä hetkellä 
kärjistäen ilmaistuna vain kauniita sanoja. 

10.2.4 Joukkoliikenne 

• Metrobussit kulkevat Kööpenhaminassa 
ilman aikatauluja n. 5 minuutin vuorovälil-
lä. Pysäkkinäytöt kertovat odotusajan. A-
bussit kulkevat 5 minuutin vuorovälillä ja 
ovat ikään kuin bussiverkon sormet. S-
bussit tarjoavat poikittaisia liikennepalve-
luita ja kulkevat n. 10-20 minuutin vuoro-
välillä. 

• Kööpenhaminan eteläisimmän ”sormen” ympärillä maankäyttö on keskittynyt 
moottoritie- ja S-bahn -yhteyden varrelle. 

• Metron ohella uusimpia käyttöönotettuja joukkoliikenneinvestointeja Kööpen-
haminassa on Ringbanen, eli uusi ympyränmuotoinen S-bahn –linja. Sitä ra-
kennettiin vuosina 1990-2004. Linjalla ei ole varsinaista vaikutusta maankäyt-
töön, sillä se rakennettiin pitkälti valmiin kaupunkirakenteen sisään. 

• Tanskassa on menossa matkakorttiprojekti, joka kattaa koko maan ja jonka on 
tarkoitus olla valmis vuonna 2006-07. Matkakorttiuudistuksessa tavoitteena on, 
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ettei varsinaisia maksuvyöhykkeitä olisi lainkaan, vaan maksu tapahtuisi puh-
taasti tehdyn matkan pituuden mukaan. 

Hans Eklund totesi haastattelussa, että rakentamalla merkittäviä paikallisia bussiter-
minaaleja, voidaan maankäyttöä yhtä lailla tiivistää (vrt. maankäytön tiivistäminen juna-
asemien ympäristössä). 

 

Kuva 37: Muutamilla asemilla Kööpenhaminassa kohtaavat sekä metro, paikallisju-
nat että bussiliikenne (kuvassa Flintholmin asema). 

Tällä hetkellä Kööpenhaminassa (HUR:ssa) pohditaan miten joukkoliikennettä voitai-
siin kehittää yksityisen ja julkisen rahoituksen summana. Jos sopiva uusi rahoitusmalli 
onnistuttaisiin luomaan, voitaisiin yksityistä ja julkista rahaa kaavailujen mukaan käyt-
tää niin raide-, moottoritie- kuin siltainvestointeihinkin. 

 107



 

Kuva 38: Metro ja erittäin tiheällä vuorovälillä liikennöivät lähiliikennejunat muo-
dostavat Kööpenhaminan joukkoliikenteen rungon. 

10.2.5 Örestad – Metro 

Vuonna 1992 Tanskan valtio ja Kööpenhaminan kaupunki päättivät, että aivan kaupun-
gin keskustan kupeessa sijaitseva Örestadin suuri rakentamaton alue on kaupungin laa-
jenemissuunta. Samalla päätettiin, että alueen liikenteelliseksi selkärangaksi rakenne-
taan uusi metro. Valtio ja Kööpenhaminan kaupunki perustivat Örestad-yhtiön, jonka 
omistussuhteet määräytyivät Örestadin alueen maanomistussuhteiden mukaisesti. Näin 
ollen Kööpenhaminan kaupunki omistaa yhtiöstä n 55 % ja valtio 45 %. Metro oli kaksi 
vuotta valmiina (testiratana) ennen sen virallista avaamista lokakuussa 2002. Örestadin 
kaupunginosassa metroinfrastruktuurin lisäksi myös merkittävät pääkadut on rakennettu 
valmiiksi – pienemmät kadut rakennetaan sitä mukaa kun uudet korttelit valmistuvat. 
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Kuva 39: Örestadissa metro on jo valmis, vaikka kaupunkia vasta rakennetaan. 
Metron rakennuskustannukset katetaan maan arvonnousulla. 

Metron rakentaminen on nostanut selvästi maanarvoa Örestadissa. Myymällä tontit met-
ron valmistuttua voidaan saada myyntivoittoa, jolla maksetaan alueelle tehdyt liikenne- 
ja kunnallistekniset infrastruktuuri-investoinnit. Alueen tonttien myynnissä ollaan tällä 
hetkellä 33 % edellä suunniteltua aikataulua. Aluksi toteutuneet myyntihinnat eivät vas-
tanneet asetettuja tavoitteita, mutta nyt ollaan päästy tavoitehintatasolle (Boysen). 

Metro on onnistunut hankimaan myös uusia matkustajia: Feringissä peräti 60 % 
työntekijöistä kulkee joukkoliikenteellä (metrolla) töihin. 
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Kuva 40: Kööpenhaminan metron linjakartta (kuva: Örestad Metro). 

 

 

Kuva 41: Osa metron varrella olevista alueista on asemia lukuun ottamatta toistai-
seksi lähes pelkkää peltoa. 
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10.2.6 Huomioita 

Kuten muutama haastateltu virkamies Suomessa, myös Kööpenhaminassa molemmat 
haastatellut virkamiehet nostivat esille kunnallisvaalikauden lyhyydestä koituvan on-
gelman. Tanskalaisten mukaan poliitikkojen toiminta on liian lyhytnäköistä – he eivät 
sitoudu riittävän pitkäjänteiseen toimintaan. Kunnallisvaalit järjestetään Tanskassa joka 
neljäs vuosi. Tästä syystä poliitikot saattavat tehdä projektipäätöksiä uusien äänestäjien 
toivossa. 

Kööpenhaminassa poliittinen kenttä on liikennettä ajatellen hajallaan. Sekä liberaalit 
että sosiaalidemokraatit puolsivat metron rakentamispäätöstä kuin myös sen neljättä 
rakennusvaihetta, eli nk. rinkilinjaa. Sen sijaan vasemmisto kannattaa metron sijasta 
maanpäällisen raitiovaunujärjestelmän tuomista Kööpenhaminan keskustaan. 

 

Kuva 42: Kööpenhaminan moderni metro kulkee automaattisesti sentin tarkkuudella 
– ilman kuljettajaa. 
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10.3 Wien 

10.3.1 Kuvaus alueesta 

Wien, Itävallan pääkaupunki, tarjoaa sen n. 1,8 miljoonalle asukkaalleen erinomaisen 
tehokkaan ja kattavan joukkoliikennejärjestelmän. Kaupungin pyöreä muoto on ajan 
saatossa osaltaan edesauttanut ja helpottanut toimivan joukkoliikenneverkoston luomi-
sessa, ja toisaalta kaupungin pitkä historia ja sitä myötäilevä kaupunkitilan asteittainen 
kehittyminen on muodostunut paikoin suorastaan rasitteeksi yksityisautoilun rajattomal-
le kasvulle.  

 

Kuva 43: Wienin kaupunki on varsin kompakti. Keskusta sijaitsee kirjaimellisesti 
keskellä kaupunkia ja Tonava-joki kulkee kaupungin halki keskustan koil-
lispuolella. (Wien 2004b.) 

10.3.2 Kuntien välinen yhteistyö 

Wienissä maakuntien välistä maankäytön ja liikenteen suunnittelua sitoo yhteen Pla-
nungsgemeinschaft Ost (PGO). Se on kolmen Itävallan itäisen maakunnan (Wien muo-
dostaa yksin myös Wienin maakunnan) muodostama yhteistyöelin, jossa maakuntien 
välinen yhteistoiminta tapahtuu. PGO:n tekemillä päätöksillä ei kuitenkaan ole lain 
voimaa, vaan kunnat tekevät maankäyttöpäätökset hallinnollisten rajojensa sisällä viime 
kädessä itsenäisesti. Wienin ja sen naapurikuntien välille ollaan luomassa uutta yhteis-
työelintä, jonka muodostaisivat erityisesti Wienin uloimmat kaupunginosat ja Wienin 

 112



naapurikunnat. Myös tämän yhteistyömuodon on kaavailtu pohjautuvan vapaaehtoisuu-
teen (Rauter). 

Kuntatasolla maankäytön koordinointi on ainakin toistaiseksi Wienin ja sen naapu-
rikuntien välillä puutteellista. Kunnat kilpailevat keskenään ja jokainen toimii oman 
maankäyttöpolitiikkansa mukaisesti tavoitteenaan kerätä mahdollisimman hyvät verotu-
lot. Suurin ongelma on kuntien toimintaa sitovasti ohjaavaan hallinnollisen elimen puut-
tuminen. Tarvittaisiin hallintoelin, joka sitovasti ohjaisi maankäyttöä tukemaan säteit-
täistä nauhakaupunkirakennetta. Nykyisin PGO voi omalla toiminnallaan antaa ainoas-
taan suosituksia tuleville maankäyttöratkaisuille. Ongelma syntyy, kun maanomistajat ja 
sijoittajat käyttävät taloudellista valtaansa hyväkseen ja siten tarvittaessa jyräävät laadit-
tujen maankäyttö- ja liikennepoliittisten toimenpiteiden yli. Tämän seurauksena toteute-
taan suuria rakennushankkeita, jotka eivät ole linjassa sovittujen yleisten tavoitteiden 
kanssa (May 2003).  

Wienin kaupungissa poliitikkojen ja virkamiesten välinen vuorovaikutus on hyvää ja 
tavoitteet suurimmaksi osaksi yhteneviä. Kaupungissa laadittiin vuonna 1994 liikenteen 
tulevaisuus- ja toimenpidesuunnitelma, jonka merkittävimmät joukkoliikennettä koske-
vat hankkeet (esimerkiksi tiettyjen olemassa olevien metrolinjojen jatkeet) tai toimenpi-
teet on toteutettu suunnitellun mukaisesti (Rauter). 

Wieniä kehitetään polysentrisen kaupunkistrategian mukaisesti, jotta kaupunkira-
kenteen hajoamista ja kokonaisliikennesuoritetta voitaisiin vähentää. Strategian ele-
menttejä ovat mm. keskusta-alueen rakennustehokkuuden kasvattaminen, urbaanin alu-
een levittäminen aluekeskusten ympärillä sekä säteittäisen nauhakaupunkirakenteen 
tukeminen seudullisten rautatieyhteyksien varsilla (May 2003). 

Liikenteen kehittämiseksi on laadittu erillisiä toimintapaketteja. Joukkoliikennepal-
veluita on tarkoitus laajentaa metron laajentamisella sekä luomalla liikennevaloetui-
suuksia raitiovaunu- ja bussiliikenteelle. Lisäksi joukkoliikenteen markkinointia ja in-
formaatiopalveluita on tarkoitus parantaa. Kevyttä liikennettä edistetään laajentamalla 
kevyen liikenteen verkkoa ja kävelykatualueita. Yksityisautoilun pysäköintiä keskusta-
alueella rajoitetaan ja ajonopeuksia rauhoitetaan (May 2003). 

Uusi liikenteen tulevaisuus- ja toimenpidesuunnitelma, The Transport Master Plan 
Vienna 2003, on valmistunut hiljattain. Sen alkupuheessa Wienin kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan puheenjohtaja Rudolf Schicker toteaa, että kaupungin kehitysnäkymät ja 
tulevaisuuden liikenteelliset tarpeet ovat kymmenessä vuodessa muuttuneet niin, että oli 
aika tehdä uusi yleissuunnitelma. Uutta suunnitelmaa tehtäessä painotettiin osallistu-
vuutta. Liikenteen eri osapuolten, niin asukkaiden, alueellisten viranomaisten kuin mui-
denkin liikenteen osapuolten sekä toki liikenteen asiantuntijoiden mielipiteet pyrittiin 
ottamaan aiempaa kattavammin huomioon. Suunnitelma sisältää niin strategisia linjauk-
sia kuin selkeitä määrällisiä tavoitteitakin. Sen on tarkoitus palvella innovatiivisena tu-
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levaisuus-orientoituneena asiakirjana olematta silti utopistinen. Suunnitelman aikaikku-
na on 20 vuotta (Wien 2003). 

 

Kuva 44: Linjan U1 metrojuna taustallaan UNO-Cityn toimistorakennukset. 

10.3.3 Joukkoliikenne 

Raideliikenne on ollut Wienin joukkoliikennejärjestelmän runkona jo yli sadan vuoden 
ajan. Kaupungin raitiovaunuverkosto on yksi maailman laajimpia (vuosi 2003: 32 lin-
jaa, 1 135 pysäkkiä, 232 linjakilometriä ja 203,8 miljoonaa matkustajaa (Wien 2004a)), 
vaikkakin osa raitiovaunulinjoista on viime vuosikymmenten aikana lakkautettu, kun 
kaupungin metroverkostoa on askel askeleelta laajennettu. Nykyään Wienin joukkolii-
kennejärjestelmä rakentuu kolmen peruspilarin varaan: bussit, raitiovaunut sekä metro. 
Tärkeimmät joukkoliikenteen runkoyhteydet Wienissä ovat tieliikenteestä riippumatto-
mia maanalaisia raideyhteyksiä. Tällaisia yhteyksiä ovat sekä metro että lähijunat 
(Schnellbahn). Korkea luotettavuus ja kapasiteetti ovat syitä, miksi joukkoliikenteen 
laatukäytävät on rakennettu niiden varaan (Rauter). Metron osuus kaikista kaupungissa 
tehdyistä joukkoliikennematkoista paikallisjunia lukuun ottamatta, vuonna 2003 oli 56,7 
% (409,6 miljoonaa matkustajaa), raitiovaunujen 28,2 % ja bussien osuus oli 15,0 % 
(Wien 2004a). 
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Kuva 45: Moderni ultramatalalattiainen raitiovaunu Floridsdorfin asemalla (metro-
linjan U6 pohjoinen pääteasema). 

Joukkoliikenteen merkitys Wienissä on suuri, sen kulkutapaosuus tehdyistä matkoista 
on tällä hetkellä 34 % (Rauter). Kaupungin liikennelaitos Wiener Linien vastaa 94 % 
osuudellaan lähes yksin kaupungin joukkoliikennepalveluista. Wiener Linienin lisäksi 
joukkoliikenteen palveluntarjoajana toimii ÖBB eli Österreichische Bundesbahnen. Se 
liikennöi kymmentä kaupungin halki kulkevaa paikallisjunalinjaa (Schnellbahn), joiden 
osuus on 6 % Wienin sisäisistä joukkoliikennepalveluista. 

10.3.4 Metro 

1950-luvulla Wienin kaupunki alkoi aktiivisesti etsiä ratkaisuja etenkin lisääntyvän au-
toistumisen tuomiin liikenneongelmiin. Aluksi ajatuksena oli siirtää osa autoliikenteestä 
keskusta-alueella tunneleihin. Lopulta tunneliin päätettiin kuitenkin sijoittaa autojen 
sijasta raitiovaunut, ja vuonna 1963 alettiin rakentaa lyhyttä, 1,8 km mittaista Ringstras-
sea mukailevaa tunneliosuutta, joka alkoi Mariahilfer Strasselta ja jatkui Friedrich-
Schmidt-Platzille (Rathaus). Kaupungin oppositiopuolueet vaativat uudenaikaisen met-
ron rakentamista, mutta hallitusvastuussa oleva sosialistinen puolue vastusti hanketta ja 
päätti ainoastaan nykyisen raitiovaunuverkoston osittaisesta siirtämisestä maan alle, 
sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta muuttaa tunneliosuudet myöhemmin oikean 
metron käyttöön (Prillinger 2004). 
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Kuva 46: Esimetrotunneleiden risteys Kliebergassen asemalla. 

Nämä niin kutsutut esimetro-osuudet (USTRAB) otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 
vuosina 1966 ja 1969.  Esimetron suunnittelemiseen ja rakentamiseen kuluneiden vuo-
sien aikana liikennemäärät kaupungissa kuitenkin kasvoivat selvästi ja erilaiset liiken-
neongelmat nousivat niin akuuteiksi, että kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 
vuonna 1968 rakennuttaa täyden mittakaavan metrojärjestelmän. Metron rakennustyöt 
aloitettiin hyvin nopeasti heti seuraavana vuonna seuraavien linjojen osalta: 

• Linja U1: Reumannplatz - Stephansplatz - Praterstern (kokonaan uusi linja)  

• Linja U2: Karlsplatz - Zweierlinie - Schottenring (metroksi muutettu ja laajen-
nettu maanalainen raitiotie/ esimetro)  

• Linja U4: Hütteldorf - Wiental - Donaukanal - Heiligenstadt (metroksi muutettu 
linja WD) 
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Kuva 47: Wienin metroverkko (Prillinger 2004). 

Uuden metrojärjestelmän ensimmäiset osuudet otettiin käyttöön vuonna 1976 ja linjat 
U1, U2 ja U4 valmistuivat kokonaisuudessaan vuoden 1982 aikana, kun linjan U1 poh-
joinen pääteasema Kagran vihittiin käyttöön. Suunniteltuja linjoja oli alkujaan kuusi 
kappaletta, mutta lopulta niistä rakennettiin ainoastaan viisi alkuperäisen numeroinnin 
säilyessä kuitenkin ennallaan. Suunnitelmat linjasta U5 elivät vuosien mittaan, mutta 
nykyään voidaan todeta, että linjaa U5 ei ole, eikä tule. Syy tähän on se, että linjan U2 
pidennysosan valmistuessa vuoden 2008 lopulla, kattavat linjat U2 ja U4 yhdessä suu-
rimmaksi osaksi alkuperäisissä suunnitelmissa linjalle U5 varatut alueet (Wiener Linien 
2000). 

10.3.5 Strateginen päätös 

Merkittävin viime vuosien strateginen toimenpide, joka on sekä lisännyt joukkoliiken-
teen suosiota että vaikuttanut myönteisesti kaupunkirakenteen kehittymiseen, on ollut 
päätös laajentaa kaupungin metroverkkoa. Alkuperäiset suunnitelmat metroverkon ra-
kentamiseksi ovat lähtöisin poliittisesta päätöksestä 1960-luvulta. Siitä lähtien metroa 
on systemaattisesti laajennettu ilman merkittäviä taukoja aina tähän päivään asti. Met-
rohanke on osoittautunut onnistuneeksi, koska se tarjoaa luotettavan nopean liikenne-
verkon, joka on riippumaton ajoneuvoliikenteen ruuhkista. Tämän lisäksi myös ultrama-
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talalattiaisten raitiovaunujen ja matalalattiaisten bussien käyttöönotto, sekä vuosilipun 
lisääminen lippujärjestelmään ovat lisänneet joukkoliikenteen suosiota (Rauter). 

Karkeasti itä-länsisuuntainen linja U3 rakennettiin pääosin 1990-luvulla. Linjojen 
U3 ja U6 (pohjautuu kuuluisan arkkitehti Otto Wagnerin suunnittelemaan Stadtbahn-
rataan, jonka ensimmäiset osuudet rakennettiin vuosina 1898-1901) rakentaminen muo-
dostivat yhdessä Wienin metrojärjestelmän toisen rakennusvaiheen. U3 on kokonaispi-
tuudeltaan 13,5 kilometriä ja siihen kuuluu 21 asemaa. Useat U3:n varrella sijaitsevat 
asemat sijaitsevat eräänlaisissa kaupunginosakeskuksissa ja tukevat siten asemien ym-
päristöissä sijaitsevia palveluita. Tällaisista asemista mainittakoon Simmering, Erberg ja 
Ottakring. Kuudella linjan U3 asemalla on mahdollisuus vaihtaa joko toiseen metrolin-
jaan tai Schnellbahn-juniin. Linja U3 on toteutettu melko nopealla aikataululla, sillä sen 
rakennustyöt aloitettiin vuonna 1983, ensimmäinen osuus avattiin liikenteelle vuonna 
1991 ja linja valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2000 joulukuussa (Prillinger 2004). 

 

Kuva 48: Westbahnhofin metroaseman arkkitehtuuria linjalla U3. 

Linjan U6 luoteinen pääteasema Floridsdorfissa on ihanteellinen esimerkki palveluil-
taan monipuolisesta kaupunginosakeskuksesta, jonka sydämenä toimii metro- ja lähiju-
na-asema ja josta lähtee etäämmälle kaksi tehokasta liityntäliikenteelle tarkoitettua rai-
tiovaunulinjaa. Liityntäliikennettä palvelee lisäksi useampi bussilinja. Floridorfin kes-
kusta on moderni, mutta sen ympäristö on vanhempaa ja melko tehotonta rakentamista. 
Tämä tarjoaa mahdollisuuden parantaa tonttitehokkuutta tulevaisuudessa täydennysra-
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kentamalla, tai rakentamalla vanhan tilalle uutta. Oleellista on huomata, että vaikka 
aseman lähiympäristö on vilkas ja elävä, alkavat pian sen kupeesta rauhalliset asuinka-
dut. Raitiovaunut kulkevat pääkaduilla, joiden varsille myös pienemmät palvelut ovat 
keskittyneet. 

Jotta Wienin joukkoliikennejärjestelmälle asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa en-
tistä paremmin, toivotaan Wienissä Itävallan valtiolta selkeää lupausta siitä, että valtion 
rahoitusosuus tulevissa hankkeissa pysyy sama mitä se on tähänkin asti ollut. Toistai-
seksi metron infrastruktuurin investointikulut on jaettu kaupungin ja valtion tasan puo-
liksi (Rauter). 

Toimenpiteet, jotka ovat lisänneet joukkoliikenteen suosiota Wienissä, ovat olleet 
metroverkon laajentaminen, ultramatalalattiaisten raitiovaunujen ja matalalattiaisten 
bussien käyttöönotto, sekä vuosilipun lisääminen lippujärjestelmään (Rauter). 

Alueellisista eroavaisuuksista johtuen ei joukkoliikenteen palvelutasoa voida Wie-
nissäkään pitää yhtä korkeana kaikkialla kaupungissa. Tiiviisti rakennetut ja asutetut 
(keskusta-)alueet sijoittuvat priorisointijärjestyksessä kaupungin reuna-alueiden edelle. 
Tällä hetkellä Wienin kaupungissa on käytössä tasatariffijärjestelmä (Rauter). 
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11 YHTEENVETO, PÄÄTELMÄT JA KEHITYSEHDOTUKSET 

Tutkimuksen tekeminen edellyttää pyrkimystä objektivisuuteen ja sen toteutumista 
edesauttaa omien subjektivisuuksiensa tunnustaminen. Olen pyrkinyt tunnistamaan 
omat esioletukseni ja arvostukseni ja pitämään ne sivussa työn johtopäätöksiä tehdessä-
ni. Lienee silti aiheellista tässä yhteydessä todeta, että asun Helsingissä, suhtaudun eri-
laisiin raideliikennehankkeisiin erittäin myönteisesti ja olen seurannut huolestuneena 
pääkaupunkiseudun kuntien välistä kilpailua hyvistä veronmaksajista ja sen tuomia vai-
kutuksia tehtyihin maankäyttöratkaisuihin. 

11.1 Strategioiden päälinjat ovat toteutuneet – ainakin periaatteessa 

Tehdyn haastattelu- ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että pääkaupun-
kiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen ja sen kytkeminen maankäyttöön on 
ollut jo usean vuosikymmenen ajan pitkäjänteistä ja määrätietoista. Joukkoliikenteellä 
on pääkaupunkiseudulla oma vakaa asemansa, jota tosin ovat horjuttaneet erityisesti 
1980-luvulla tapahtunut voimakas autoistuminen sekä viime vuosina esiin nousseet kun-
tien rahoitusongelmat ja niistä johtuneet joukkoliikenteeseenkin kohdistuneet voimak-
kaat säästötoimenpiteet. 

Joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelullista vuorovaikutteisuutta on pyritty 
kaiken aikaa parantamaan. Vuodesta 1994 lähtien laaditut pääkaupunkiseudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelmat ovat kehittyneet entistä kattavammiksi asiakirjoiksi täyttäen 
strategian laadintatyön tunnusmerkit ja sisältäen niin lyhyen kuin pitkänkin tähtäimen 
strategisia toimenpideohjelmia. Yhteiset päämäärät ovat olemassa eivätkä ne ole vuosi-
en aikana edes juuri muuttuneet. 

Niin virkamiehet kuin kunnallispoliitikotkin ovat selvästi halukkaita panostamaan 
joukkoliikenteen kehittämiseen ja toivovat lääkkeitä kulkumuodon aseman turvaami-
seksi. Joukkoliikenteen ja maankäytön kytkemiseksi entistä kiinteämmin toisiinsa on 
pääkaupunkiseudulla viimeisten vuosikymmenten aikana tehty useita toimintalinjauksia, 
joiden henki on pysynyt 1970-luvun alkupuolilta lähtien lähes muuttumattomana – pää-
kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän runkona on raskas raideliikenne, jonka ra-
kennettua ympäristöä seudulla sormimaisesti tiivistetään. 
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Kuva 49: Pääkaupunkiseudun koko rakennuskannan tonttitehokkuus vuosina 1975 
ja 2000. Mitä punaisempi väri, sen suurempi tehokkuus. (Vuolanto 2003.) 

Kolmesta suuresta kunnasta Helsingissä ja Vantaalla on olemassa selkeä konsensus 
seudun kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen kehittämisestä. Espoossa kaupungin viisi 
aluekeskusta sekä Espoon naapurikaupunkejaan selvästi pientalomyönteisempi maan-
käyttöpolitiikka ovat tehneet toimintakentän siellä naapureita haasteellisemmaksi. On 
silti todettava, että myös Espoossa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin panostetaan 
aktiivisesti. Raideliikennesormien maankäytöllinen vaikutus ei rajaudu pelkästään pää-
kaupunkiseutuun, vaan myös esimerkiksi Kirkkonummella on selvä tavoite tiivistää 
kaupunkirakennetta kunnan keskustassa ja rantaradan asemien tuntumassa. 

Valtion puolella liikenneasioista vastaavien virkamiesten suhtautuminen joukkolii-
kenteeseen osana pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää vaikuttaa myönteiseltä. Huo-
li kaupunkirakenteen leviämisestä heijastuu eri virkamiesten puheista ja raideliikenteen 
merkitystä joukkoliikennejärjestelmän runkona korostetaan. Pääkaupunkiseudun puut-
teellisia poikittaisyhteyksiä ei vähätellä, vaan pikemminkin ne koetaan akuutiksi on-
gelmaksi, jonka ratkaisemiseksi olisi pikaistesti tehtävä näkyviä toimenpiteitä. Tehdyis-
sä haastatteluissa korostettiin erityisesti pääkaupunkiseudun poikittain suuntautuvan 
työmatkaliikenteen kasvua. 

Eri joukkoliikennemuotoja vertailtaessa voidaan todeta, että suurten ihmismassojen 
kuljettamiseen raideliikenne on toimiva ratkaisu jo yksin tehokkuutensa, mutta myös 
mm. ekologisuutensa ansiosta. Tätä politiikkaa on pyritty pääkaupunkiseudulla syste-
maattisesti toteuttamaan. Bussiliikenteen asema ei silti suinkaan ole vähäinen, vaan sen 
rooli joukkoliikenteen runkoyhteyksien toteuttajana on erittäin merkittävä alueilla, min-
ne raiteita ei ole rakennettu. Espoossa esimerkiksi on tehty jo kolme ansiokasta EBU-
suunnitelmaa (Espoon bussiliikenteen toimintaedellytysten kehittämissuunnitelmaa) ja 
bussiliikenteen asema on vankistunut myös Tiehallinnossa, joka edeltäjineen on merkit-
tävästi uusinut tiensuunnittelun normistoansa viimeisten parinkymmenen vuoden aika-
na. Moottoriteiden bussikaistat ja laadukkaat pysäkkijärjestelyt pyritään toteuttamaan jo 
yksin asenteellisesti aivan eri lähtökohdista kuin vielä pari vuosikymmentä sitten. Vali-
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tettavasti silti nimenomaan joukko- ja kevyen liikenteen varusteet ovat ensimmäisinä 
karsittavien toimenpiteiden listalla, jos tieprojektien arvioidut rakennuskustannukset 
uhkaavat ylittyä. 

11.2 Visio elää – se ei kuitenkaan voi kaikin puolin hyvin 

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat eivät ole vain hankelistauksia, 
vaan konkreettisia strategisia asiakirjoja, joiden avulla seudun liikennejärjestelmää on 
pyritty kehittämään. Strategiatyö sisältää ajalliset reunaehdot niin strategian laadinnalle 
kuin varsinaiselle toteuttamiselle ja toteutuksen arvioinnillekin. Investointityyppiset 
strategiset hankkeet ovat PLJ-suunnitelmien konkreettisimpia ja siten näkyvimpiä osia 
ja saavat tästä syystä myös eniten huomiota osakseen. Tätä voidaan pitää liikenne- ja 
joukkoliikennejärjestelmän kokonaisstrategisen kehittämisen kannalta jopa hiukan hai-
tallisena, sillä on vaara, että tietyt strategiset kehittämisajatukset jäävät tarpeettomasti 
infrastruktuurihankkeiden varjoon. 

Investointityyppisten hankkeiden toteuttaminen ei käytännössä ole aina tapahtunut 
suunnitellulla aikataululla. Joukkoliikennejärjestelmän kehittämishankkeet ovat viimei-
sen n. 20 vuoden aikana kärsineet paikoin vakavistakin viivytyksistä. Sama tosin pätee 
myös tieliikennejärjestelmän kehittämishankkeisiin. Hankkeiden toteutuminen on aika-
tauluihin nähden viivästynyt osin kuntien välisistä maankäyttöön liittyvistä näke-
myseroista johtuen, mutta erityisesti joukkoliikennehankkeiden rahoitusteknisistä ky-
symyksistä johtuen. Haastatteluissa todettiin, että toteutusaikataulut ovat ”optimistisia”. 
Optimismi koettiin kuitenkin ikään kuin kuuluvan alan luonteeseen. Perusteltiin, että 
optimismilla hankkeille saa näkyvyyttä, sillä ”kukapa kissan hännän nostaisi, ellei kissa 
itse”.  

Osa haastatelluista virkamiehistä niin Suomessa kuin ulkomaillakin koki lyhyen nel-
jän vuoden mittaisen vaalikauden yhdeksi maankäyttö- ja liikenneratkaisuja hidastavak-
si tekijäksi. Esimerkiksi kaavamenettelyt ovat hyvin pitkäkestoisia, samoin joukkolii-
kenteen infrastruktuuri-investointien valmistelu. Osallistuminen hidastaa kaavamenette-
lyä entisestään ja usein käy niin, ettei vireillä oleva kaava ehdi valmistua yhden valtuus-
tokauden aikana. Poliittisten voimasuhteiden vaihtuessa suunnitelmat voivatkin yllättä-
en muuttua. Tähän liittyen muutama haastateltu virkamies peräänkuulutti liikenteen ja 
maankäytön osalta kunnallispolitiikkaan pitkäjänteisyyttä. 

Strategisten toimenpiteiden toteuttajien näkökulmasta tarkasteltuna olisi perusteltua 
peräänkuuluttaa luotettavampaa aikataulullista realismia. Lyhyen tähtäimen strategiset 
toimenpiteet olisi kyettävä luotettavammin sitomaan ajallisiin reunaehtoihin. Tämä on 
yksi strategioiden toteuttamisen, ja toisaalta myös niiden laatimisen ja seuraamisen pe-
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ruskysymyksistä, jota ei ehkä ole riittävästi pohdittu. Pohjimmiltaan strategiat nimittäin 
laaditaan toteutettaviksi – muutenhan niitä on turha edes laatia. 

Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi strategioiden toteuttajat on saatava sitoutu-
maan asetettuihin tavoitteisiin ja kaikkien osapuolten on tiedostettava toimintansa tar-
koitus. Joukkoliikenteen ja maankäytön näkökulmasta ei voida unohtaa myöskään taval-
lisia ihmisiä, loppukäyttäjiä, joille strategisia linjauksia esitellään. On kohtuullista vaa-
tia, että tehty työ kantaa hedelmää sille asetettujen ajallisten reunaehtojen puitteissa. 
Silloin myös usko joukkoliikenteen tulevaisuuteen säilyy. 

 

Vaikka 1960- ja 70-lukujen taitteessa ei varsinaisesti kirjattukaan ylös erityistä ”visio-
ta”, jossa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä rakentuu raskaiden raideliiken-
neyhteyksien varaan, oli tämä silti selkeä tavoite alettaessa kehittää pääkaupunkiseudun 
lähijunaliikennettä ja Helsingin metroa. Päätöksiä siivittänyt keskeinen ajatus raidelii-
kenneyhteyksien varsille keskittyvästä kaupunkirakenteesta on merkittäviltä osiltaan 
toteutunut. Voisi siis kuvitella, että joukkoliikenteen kohdalla on onnistuttu lunastamaan 
sille asetetut kehittämistavoitteet ja että joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutus 
pääkaupunkiseudulla toimii. 

Kieltämättä edellinen pitää paikkansa, mutta ainoastaan tarkasteltaessa vision kanta-
vaa kehystä, eli vuosikymmeniä sitten tehtyä strategista päätöstä panostaa raideliiken-
teen kehittämiseen ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen raiteiden läheisyydessä. Visio 
nykyistä kattavammasta ja palvelutasoltaan paremmasta joukkoliikennejärjestelmästä 
elää silti edelleen – tämä voidaan todeta mm. YTV:n laatimista pääkaupunkisedun tule-
vaisuudenkuva -julkaisuista. Esimerkiksi tiettyjä säteittäisiä joukkoliikenteen runkoyh-
teyksiä ei edelleenkään ole siirretty raiteille ja poikittaiset runkoyhteydet pääkaupunki-
seudulla ovat varsin puutteelliset. 

Useassa haastattelussa korostettiin tarvetta kehittää pääkaupunkiseudun joukkolii-
kenteen poikittaisyhteyksiä. Sujuvien poikittaisyhteyksien puute koskee niin auto- kuin 
joukkoliikennettäkin ja johtuu seudun maantieteellisen sijainnin aiheuttamista haasteista 
ja paikoin puutteellisista poikittaisväylistä, mutta erityisesti siitä, että poikittaisliiken-
teessä mahdollisia lähtö- ja määränpääpaikkoja on monikertainen määrä verrattuna Hel-
singin keskustaan suuntautuvaan säteittäisliikenteeseen. Tämä tekee yhteyksien raken-
tamisesta haastavaa niin fyysisen infrastruktuurin kuin aikataulusuunnittelunkin ja siten 
tarjottavan palvelutason suhteen. 
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11.3 Paini valtiovallan kesken ja valtiovaltaa vastaan 

Yhteinen tavoitetila pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi on 
olemassa, strategiset askelmerkit ajallisesti kelluvan vision saavuttamiseksi on laadittu 
ja tehtyjä strategisia linjauksia on vuosien aikana rukattu vastaamaan paremmin juuri 
sen hetken vaatimuksia. Kuitenkin yksi keskeisimmistä työkaluista tavoitteiden saavut-
tamiseksi ja strategioiden toteuttamiseksi puuttuu, nimittäin raha – tehtyjen haastattelui-
den pohjalta tarkemmin yksilöiden nimenomaan valtion raha. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että valtio koetaan 
epäluotettavaksi kumppaniksi sovittaessa PLJ-
työn yhteydessä joukkoliikennehankkeiden 
toteutusaikatauluista. Vaikka liikenne- ja 
viestintäministeriö on kutakuinkin samalla 
aaltopituudella pääkaupunkiseudun kuntien 
kanssa seudun liikennejärjestelmää koskevissa 
asioissa, niin se ei omaa riittävää painoarvoa tai 
auktoriteettia keskustellakseen hankkeiden 
rahoituksesta tasaveroisesti valtiovarainministeriön kanssa. Valtiota edustaa joukkolii-
kennekysymyksissä kolme instanssia; liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainminis-
teriö ja Tiehallinto sekä maankäyttökysymyksissä lisäksi ympäristöministeriö, mutta 
nimenomaan valtiovarainministeriö on instanssi, joka viime kädessä muotoilee hallituk-
sen esitykset hankkeiden rahoituksesta. 

11.4 Hankkeiden rahoitus ja arviointi  

Hankkeiden rahoitus- ja hankearviointikysymykset ovat monimutkaisia, sillä tarkastelua 
edellyttävät ainakin eri liikennehankkeiden keskinäinen vertailu (hyöty-
kustannussuhteiden laskentamenetelmät eri liikennemuotojen välillä), valtion poikkea-
vat rahoitusosuudet tie- ja raideinvestointien välillä sekä vaihtoehtoiset liikenneinfra-
struktuurin rahoitusmuodot. Vaikka tehdyissä haastatteluissa epäsuorasti viitattiinkin 
näihin aiheisiin käsiteltäessä suurten joukkoliikennehankkeiden viivytyksiä, en silti pa-
neudu niihin tässä yhteydessä syvällisemmin, koska ne ovat jo yksin erillisen tutkimuk-
sen aihe. Mainittakoon silti, että haastatteluissa muutama virkamies totesi, että joukko-
liikennehankkeiden tehokkaamman toteutuksen kannalta olisi oleellista kehittää hyöty-
kustannussuhteiden laskentamenetelmiä ja muita hankkeiden arviointimenetelmiä. Näin 
voitaisiin paremmin ottaa huomioon joukkoliikennehankkeiden myötä saavutettavat 
välilliset ja paikoin vaikeasti ainakaan rahassa määritettävät yhteiskuntataloudelliset ja 
ekologiset hyödyt. 
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Edellä mainituista vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista yksi on Tanskan Örestadissa 
sovellettu malli. Siinä valtio ja kunta omistavat maat, joiden läpi rakennetaan uusi ras-
kas joukkoliikenneyhteys (Örestadissa metrolinja). Infrastruktuuri-investoinnin myötä 
maan arvo nousee, koska rakennettaville rakennuksille voidaan tarjota heti alusta alkaen 
tehokas joukkoliikenneyhteys. Valtio ja kunta myyvät maat voitolla rakennusliikkeille 
ja käyttävät maan arvonnoususta saadut rahat liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen. 

 

Ainakin Espoossa Tanskan mallin lanseeraamisen vaikeutena on kunnan jokseenkin 
pieni maanomistus alueensa maista. Neitseellisillä rakennusalueilla, missä kunta ja val-
tio omistavat riittävästi maata, Tanskan mallin soveltaminen on kuitenkin mahdollisuus, 
jota ei Suomessakaan saa jättää käyttämättä. Lisäksi silloin, kun kunta tai valtio ei itse 
omista maata, mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslaki korvausten vaatimisen maan-
omistajilta kaavoituksesta koituneesta hyödystä. Aihetta käsitellään maankäyttö- ja ra-
kennuslain pykälässä 91. 

11.5 Maakuntakysymys ja Helsingin seudun yhteistyö 

Joukkoliikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisuuden toteutuminen kuntien välillä on 
haastavaa. Tarkasteltaessa pääkaupunkiseudun sijasta koko Helsingin seutua, nousee 
yksi ongelma selkeästi esille: maankuntakaavaa pidetään tärkeänä seudullista maankäyt-
töä ja järjestelmätason liikenneratkaisuja ohjaavana tekijänä, mutta sen toimivuus kärsii 
merkittävästi Helsingin seudun jakautumisesta kahden maakunnan alueelle.  

Ongelmaa tuskin koettaisiin nykyisen kaltaiseksi, jos sekä Itä-Uudenmaan liitolla et-
tä Uudenmaan liitolla olisi samanlaiset pyrkimykset ja näkemykset Sipoon kehittämi-
sestä. Näkemyserot ovat tällä hetkellä kuitenkin merkittäviä. Esimerkiksi arvio Sipoon 
väestönkasvusta on Uudenmaan maakuntaliitossa liki kaksinkertainen Itä-Uudenmaan 
maakuntaliiton 0,8-1,0 %:n vuosittaiseen kasvuennusteeseen verrattuna (YTV 2003). 

Edellä esitetty pääkaupunkiseutua koskevan maakuntakaavoituksen ”akilleen kanta-
pää” nostettiin haastatteluissakin esille. Viime aikoina aihetta on sivuttu useaan ottee-
seen myös tiedotusvälineissä (esimerkiksi Helsingin Sanomat 4.6.2004), kun on kirjoi-
tettu selvitysmies Jussi-Pekka Alasen ja alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen kaa-
vailemasta lakiesityksestä Helsingin seudun lakisääteiseksi yhteishallinnoksi. Alanen ja 
Manninen ovat esittäneet tehtäväksi eräänlaista MAJ-suunnitelmaa (vrt. PLJ-
suunnitelma), eli pääkaupunkiseudun maankäytön ja asumisen ”järjestelmäsuunnitel-
maa”. Suunnitelmaa ja lakiehdotusta seutuhallinnosta on kommentoitu lehdistössä pää-
kaupunkiseudun vaikuttajien toimesta useaan otteeseen ja paikoin varsin kriittisin ja 
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painavin ilmaisuin. Myös osa haastatelluista viittasi mahdolliseen lakiesitykseen ja il-
moitti alustavasti suhtautuvansa siihen hyvin varauksellisesti, ellei peräti kielteisesti. 

 

Kuva 50: Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jussi Pajusen kommentti 
selvitysmies Alasen ehdotukseen Helsingin ja sen lähiseutujen yhteistyö-
laista. (Helsingin Sanomat 12.8.2004). 

Yhteistyötä kuntien ja maakuntien kesken joka tapauksessa tarvitaan. Pitäisikö kuntien 
välisen yhteistyön sitten pohjautua vapaaehtoisuuteen, vai olisiko taustalla oltava lain 
velvoite? Göteborgissa vapaaehtoinen kuntien välinen yhteistyö vaikuttaa toimivan, tai 
ainakin siihen uskotaan. Siellä olennaisena toimintaedellytyksenä pidetään sitä, että 
Göteborg, joka on naapurikuntiaan selvästi suurempi, ei ole haalinut itselleen yhtä suur-
ta painoarvoa, kuin mitä sen asukasluku mahdollistaisi. Yhteistyön kantavana ideana on, 
ettei kenenkään kannata yksittäisessä asiassa ajaa muista piittaamatta vain omaa etuaan, 
koska tällainen toiminta vaikeuttaisi kunnan neuvotteluasemaa myöhemmin mahdolli-
sesti jossakin toisessa asiakysymyksessä. Tämä on tärkeä huomio, sillä oli kyseessä 
sitten lakisääteinen tai vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyömalli, on suuren keskus-
kaupungin joka tapauksessa syytä joustaa äänivallastaan kitkattoman yhteistyön 
edesauttamiseksi. Lisäksi kaikkien osapuolten on sisäistettävä ”seudun etu, seutu koko-
naisuutena” -ajattelumalli. Tässä yhteydessä on korostettava, että Göterborgs Regionin 
(GR) rooli on silti vain neuvotteleva ja suosituksia antava, lakisääteistä päätäntävaltaa 
sillä ei ole. 

Vapaaehtoinen yhteistyö toimii varmasti hyvin niin kauan kuin vastuullisten henki-
löiden kemiat osuvat riittävästi yksiin. Vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyöelimen 
uhkana on, että vaikeista asioista, esimerkiksi investointirahojen jaosta päätettäessä voi-
vat sukset mennä sittenkin ristiin – erityisesti, jos neuvottelupöydän ympärillä istuvien 
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ihmisten keskinäiset henkilösuhteet ovat tulehtuneet. Tämän uhkanäkökulman esitti eräs 
suomalainen haastateltu virkamies. 

Kuntatasolla keskeinen ongelma kuntien välisessä maankäytön ja liikenteen vuoro-
vaikutteisessa suunnittelussa on kuntien vakaa yleiskaavoituksen monopoliasema. Tätä 
korostettiin niin Suomessa kuin Ruotsissa ja Itävallassakin tehdyissä haastatteluissa. 
Pääkaupunkiseudulla kuntien henkilökohtaiset intressit maankäytön ja liikennejärjes-
telmän kehittämisen suhteen menevät toisinaan merkittävästi ristiin ja ovat siten esteenä 
sujuvalle yhteistyölle. Esimerkkeinä voidaan mainita mm. kiistat sosiaalisen asuntotuo-
tannon vastuukysymyksistä, suurten (valtakunnallisten) pääväylien linjauksesta ja in-
vestointikustannusten jaosta, tai esimerkiksi Espoon keskukseen jatkettavan kaupunki-
radan ja Etelä-Espoon raideyhteyden erittäin hitaasti edenneet toteutussuunnitelmat. 
Maakuntakaavoituksella toki ohjataan yleiskaavoitusta, mutta haastattelujen mukaan se 
ei täysin riitä estämään nykyisiä ongelmia mm. liikennejärjestelmän kehittämisen suh-
teen.  

Itävallassa Wien ja sen pienemmät naapurikunnat kilpailevat keskenään jokaisen 
toimiessa oman maankäyttöpolitiikkansa mukaisesti tavoitteenaan kerätä mahdollisim-
man hyvät verotulot. Maakuntien välinen yhteistyöelin PGO voi omalla toiminnallaan 
antaa ainoastaan suosituksia tuleville maankäyttöratkaisuille – suosituksilla ei kuiten-
kaan  ole lain tuomaa velvoitetta. Ongelmia syntyy erityisesti silloin, kun maanomistajat 
ja sijoittajat käyttävät taloudellista valtaansa hyväkseen jyräävät tarvittaessa aiemmin 
laadittujen maankäyttö- ja liikennepoliittisten toimenpiteiden yli. Tilanne on vastaava 
myös Göteborgissa. Vaikka vapaaehtoisuuteen perustuvan Göteborgs Regionenin mer-
kitys alueen hallinnossa ja kehittämisessä on merkittävä, on maankäytön suhteen tapah-
tuvan yhteistyön suurin ongelma silti kunnilla oleva itsenäinen kaavoituksen monopoli, 
jolloin niiden välinen vuoropuhelu kärsii. 

 

Leena Mikkonen-Young ja Vuokko Lehmuspuisto ovat lainanneet useita eri lähdeteok-
sia määritellessään, miksi maankäytön suunnittelussa kuntien välinen yhteistyö ei ole 
yleistynyt muiden sektorien, esimerkiksi sairaanhoidon ja elinkeinoyhteistyön tavoin. 
Yksi keskeisimmistä yhteistyön esteistä on itsenäisyyden menettämisen pelko, eli yh-
teistyön nähdään johtavan kuntaliitoksiin. Pelot voivat liittyä myös esimerkiksi työpaik-
kojen tai keskeisten henkilöiden aseman menettämiseen sekä erityisesti vaikutusvallan 
menettämiseen omissa suunnittelukysymyksissä. Maankäytön yhteistyötä verrataan jopa 
oman kunnan veroäyristä luopumiseen. Koetaan, että niin kauan kuin verotulot kootaan 
asuinkunnan mukaan ja kuntarajat säilyvät ennallaan, on epätodennäköistä päästä mie-
lekkääseen kaupunkirakennestrategiaan, vaikka uudentyyppisiä yhteistyöelimiä kehitet-
täisiinkin (Mikkonen-Young, Lehmuspuisto 2004). 
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11.6 Kulkutavan valinta, joukkoliikennehankkeiden 
toteutus ja markkinointi 

Muuttaessaan uudelle alueelle ihmisiä kiinnostaa mitä palveluita alue itsessään tarjoaa 
ja millaiset liikenneyhteydet sieltä on muualle. Siksi ei riitä, että hyvät joukkoliikenne-
palvelut ovat suunnitteilla ja valmistuvat rakennuskantaan nähden muutaman, tai jopa 
kymmenen vuoden viiveellä. Laadukkaiden joukkoliikennepalveluiden on oltava heti 
käytettävissä, kun uudet asukkaat tekevät esimerkiksi autonhankinta- tai vaihtopäätöstä. 
Kun autonhankintapäätös on tehty, on siirtyminen takaisin joukkoliikenteeseen paljon 
vaikeampaa. Paradoksaalista kyllä, auton omistaminen tulee kannattavaksi vain, jos sillä 
ajaa riittävästi. 

Pseudoraideliikenne 

Hyviä esimerkkejä asukkaiden liikkumistarpeet ja joukkoliikenteen imagon huomi-
oon ottavasta maankäytöstä ovat Göteborgin Elvstranden ja Kööpenhaminan Örestad. 
Elvstarndenissa uudelle asuinalueelle rakennettiin joukkoliikennekadut ja pysäkit ikään 
kuin aluetta palvelisi raitiotielinja. Raiteita ei kuitenkaan ole vielä rakennettu, vaan tilal-
la liikennöi erittäin tiheävuorovälinen bussilinja. Pysäkit ja jopa suojatiet, jotka kilkut-
tavat kelloja varoittaen ”junan saapumisesta”, luovat illuusiota tulevasta raitiotieyhtey-
destä. Joukkoliikenteen palvelutaso on heti korkea ja ajan myötä palvelu muuttuu myös 
ekologisesti kestäväksi. Kööpenhaminassa tietyt S-bussit ajavat metromaisesti tiheällä 
vuorovälillä ilman aikatauluja yhdistäen merkittäviä liikenteellisiä solmukohtia. 

Göteborgissa käytäntöön viety ajatus busseilla luotavasta ”pseudoraideliikenteestä” 
on kerrassaan loistava – tosin se edellyttää, että todellinen raideyhteys ajan kuluessa 
myös rakennetaan. Raideliikenteen status ja luotettavuus ovat korkeita, minkä vuoksi 
laadukkaita junamaisia bussiyhteyksiä rakentamalla myös  bussiliikenne voidaan mieli-
kuvatasolla saada rinnastetuksi raideliikenteeseen. ”Pseudoraideliikenteen” tuomasta 
imagonkohotuksesta hyötyisi koko kaupunkibussiliikenne. 

Infrastruktuuri ajoissa valmiiksi 

Kööpenhaminan Örestadissa koko joukkoliikenneinfrastruktuuri rakennettiin val-
miiksi ennen alueen muuta rakentamista. Samoin toteutettiin merkittävimmät tieyhtey-
det. Asukkaat ja alueella toimivat yritykset pystyvät heti orientoitumaan tarjolla olevaan 
korkeaan joukkoliikenteen palvelutasoon. Tiheällä vuorovälillä liikennöivät nk. metro-
bussit kulkevat kaikkien liityntäasemien kautta, vaikka osa niistä on toistaiseksi melko 
hiljaisia. 

Oleellista on huomata, että niin Göteborgissa kuin Kööpenhaminassakin uusille esi-
merkkialueille muuttavilla ihmisillä on käytettävissään hyvät joukkoliikennepalvelut 
heti alusta muuttopäivästään lähtien, eikä ainoastaan lupausta paremmasta huomisesta. 
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Korkean palvelutason ansioista mahdollisuus tehdä valinta kulkumuodon suhteen auton 
ja joukkoliikenteen välillä on todellinen. Tämä on yksi erittäin oleellinen tekijä pyrittä-
essä saamaan joukkoliikenteelle uusia käyttäjiä (tai estettäessä nykyisiä matkustajia 
vaihtamasta liikennemuotoa). 

Markkinointi 

Aalborgissa Tanskassa kesäkuussa 2004 järjestetyssä kestävän kehityksen seminaa-
rissa esitettiin erinomainen idea uusien asukkaiden ohjaamiseksi joukkoliikenteeseen. 
Ideaa on sovellettu Saksassa Hannoverissa, missä on sisäistetty, että joukkoliikenteen ja 
maankäytön vuorovaikutusta on myös alueiden uusien asukkaiden ja alueella toimivien 
yritysten tehokas informointi lähiympäristössä olemassa olevista joukkoliikennepalve-
luista. Jokainen uusi asukas saa muuttoilmoituksen tehtyään kotiinsa informaatiopake-
tin, jossa kerrotaan hänen kotinsa lähellä olevista joukkoliikennepalveluista ja niiden 
aikatauluista. Tätä mallia voisi harkita sovellettavaksi myös Suomessa, sillä se tukisi 
haastatteluissakin esitettyä ajatusta ”otetaan paras hyöty irti olemassa olevista resurs-
seista”. 

Edelliseen liittyen joukkoliikennepalveluita voitaisiin markkinoida eri kaupungin-
osien asukkaille myös yrityskalenteri-tyyppisellä alueen palveluiden tarjoajien sponso-
roimalla joukkoliikenne-esitteellä, jota jaettaisiin alueen talouksiin esimerkiksi syksyi-
sin uusien aikataulujen ilmestyessä. Esitteestä kävisi ilmi, miten eri palvelukeskuksiin 
pääsee joukkoliikenteellä (kaupunginosakohtainen linjakartta ja aikataulut) ja mitä pal-
veluita missäkin on tarjolla. 

11.7 Lopuksi 

Tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseutu kokee, että se on ikään kuin puun ja kuoren 
välissä, sillä Suomen sisällä sen täytyy kilpailla itseään selvästi pienempien kaupunkien 
kanssa mm. valtion osuuksista, mutta samaan aikaan sen on oltava kansainvälisesti kil-
pailukyinen ja houkutteleva samankokoisten tai suurempien Itämeren ympäristössä si-
jaitsevien kaupunkien rinnalla. Viihtyisä kaupunkirakenne ja hyvät joukkoliikenneyh-
teydet ovat kaupungille jopa kilpailuvaltti. 

 
“Cities without a sustainable transport system will be less able to compete economi-
cally over the long term.” Hans Rat, UITP 21 Secretary General (Rat 2004). 

                                                 
21 UITP (founded in 1885) is the world-wide association of urban and regional passenger transport opera-
tors, their authorities and suppliers. Located in Brussels and with over 2.000 members from nearly 80 
countries, UITP seeks to promote a better understanding of the potential of Public Transport. 
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Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen kulkutapaosuus on kansainvälisessä vertailussa 
aivan huippuluokkaa huolimatta siitä, että alue kärsii puutteellisista poikittaisyhteyksis-
tä. Erityisesti viime vuosina on tehty strategioita joukkoliikennepalveluiden parantami-
seksi entisestään. Strategioiden mukaan on myös toimittu, mutta toisinaan tavoitteista 
on jouduttu lipsumaan. 

Haastatteluissa ilmeni, että virkamiesten näkökulmasta tarkasteltuna hyvätkin hank-
keet tai kehittämisideat saatetaan toisinaan haudata jopa virkamiesten itsensä toimesta, 
jos niiden pelätään olevan liian poliittisia – siis kantaa ottavia. Kuitenkin politiikan pi-
täisi juuri olla toimintatapojen joukko, jolla pyritään saavuttamaan asetettuja päämääriä 
ja jonka avulla toimijat edistävät tavoitteitaan ja hoitavat yhteisiä asioita. 

Politiikan tutkijat Heikki Paloheimo ja Matti Wiberg ovat kirjoittaneet strategiatöi-
den osallistuvuudesta ja politiikan luonteesta kunnallispolitiikassa. Heidän mukaansa 
politiikka on paitsi yhteistyötä, myös konflikteja, mutta erityisesti se on ratkaisuvaih-
toehtojen muotoilutaitoa. Poliittinen luovuus edellyttää aina kykyä löytää uusia ratkai-
suja ja edellytyksiä irtautua vanhoista rutiineista ja uskomuksista. Se edellyttää taitoa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, mutta myös edellytyksiä käyttää tehokkaita 
toimintatapoja (Paloheimo, Wiberg 1997). 

Oleellista on muistaa, että jos strategia tehdään, se on tarkoitettu myös toteutettavak-
si ja siksi se velvoittaa kaikkia strategian piiriin kuuluvia osapuolia. Toteutuksen on 
oltava myös tehokasta. Lieneekin paikallaan lainata tähän loppuun Jouko Rantasen sa-
noja tämänkin tutkimuksen haastatteluissa kiiteltyyn Martinlaakson rata -projektiin liit-
tyen. Rantanen, joka toimi Helsingin kaupungin metrotoimiston päällikkönä 1960- ja 
70-lukujen taitteessa, on todennut Martinlaakson ratasopimuksen syntymisestä (Har-
maajärvi ym. 1991): 

 
”Eihän ehdotuskaan, jonka nämä kolme (Helsingin ylipormestari Teuvo 
Aura, Helsingin maalaiskunnan johtaja Lauri Lairala ja VR:n pääjohtaja 
Esko Rekola) allekirjoittivat, ollut kummoinenkaan paperi – muutama si-
vu, joku kartanpahanen ja kustannusarvio. Ei varmaan yhteensä kymmen-
täkään sivua. Nykyäänhän siitä tehtäisiin kirja.” 

Vaikka edellisessä ei suoranaisesti ollutkaan kyse strategian laatimisesta, ehkä pikem-
minkin sen toteuttamisesta, on silti hyvä palauttaa vielä mieleen yksi I. Wilsonin strate-
gisen suunnittelun seitsemästä kuolemansynnistä (kts. luku 4.2.3). Wilsonin mukaan on 
visusti varottava joutumasta tilanteeseen, jossa varsinainen strategian laatimisprosessi 
ohjaa sen laatijoita, eikä päinvastoin. Uhkaskenaariossa kirjat muuttuvat paksummiksi, 
tulosteet hienostuneemmiksi, kannet kovemmiksi ja piirustukset paremmiksi, mutta var-
sinaiset oivallukset saattavat jäädä taka-alalle. Martinlaakson rataa toteutettaessa teot 
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olivat tekstiä suurempia, varsinainen tehtävä pysyi kirkkaana mielessä. Näin olkoon 
myös tulevaisuudessa. 

 

 

”Muistakaa, tehtävä kirkkaana mielessä!” –Yliluutnantti Markku Hugg, RUK:n kurssi 
209:n oppilaskunnan kuraattori 

 

 

 

 

 

 

Tämän diplomityön valmistuttua Kerkko Vanhanen on kirjoittanut artikkelin, jossa hän 
esittää omia ideoitaan ja visioitaan pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja kaupunkira-
kenteen kehittämiseksi. Artikkeli on liitteessä 11. 
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