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Arvoisa vastaanottaja, 
 
tämä haastattelututkimus on osa liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon rahoittamaa diplomityötä, 
jossa tutkitaan, miten joukkoliikenteen kehittämisstrategiat ovat joukkoliikenteen ja maankäytön 
vuorovaikutuksen kannalta toteutuneet pääkaupunkiseudulla 1970-luvulta nykypäivään. Diplomityön tekijä on 
tekn. yo Kerkko Vanhanen ja työstä vastaa Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratorio. 
 
Kirjallinen haastattelulomake on lähetetty pääkaupunkiseudun kuntiin joukkoliikenteestä ja maankäytöstä 
vastaaville avainhenkilöille ja poliitikoille sekä lisäksi asiantuntijoille YTV:ssä, liikenne- ja 
viestintäministeriössä ja Tiehallinnossa. Kirkkonummen kunta on valittu tutkimukseen mukaan edustamaan 
pääkaupunkiseudun kehyskuntaa. 
 
Tutkimus jakaantuu kolmeen osaan: pääkaupunkiseutua käsittelevään kirjallisuustutkimukseen, sitä 
tukevaan (nyt tehtävään) asiantuntijoiden haastattelututkimukseen ja ulkomaisia vertailukaupunkeja 
(Göteborg, Kööpenhamina, Wien) käsittelevään haastattelututkimukseen. 
 
Lähestymme Teitä puhelimitse lähipäivinä sopiaksemme kanssanne Teille sopivan haastatteluajankohdan. 
Tarkoituksemme on käydä haastattelutilanteessa kysymykset suullisesti läpi. Kysymykset ovat tämän kirjeen 
mukana, joten voitte tutustua niihin rauhassa ennalta. Halutessanne voitte myös vastata niihin ennalta 
käyttäen kysymyslomakkeessa olevaa kysymysten numerointia ja jaottelua sekä ohessa olevia 
vastauspapereita. Toivomme, että voisitte varata varsinaiseen haastatteluun aikaa 45 minuuttia. 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa Kerkko Vanhanen (puh. 040-5968296, sähköposti kerkko.vanhanen@hut.fi).  
 
 
Ystävällisin terveisin sekä yhteistyöstänne ja avustanne kiittäen, 
 
 
 
Tapio Luttinen   Kerkko Vanhanen 
ma. prof. Teknillinen korkeakoulu tekn. yo. Teknillinen korkeakoulu 
 
Jakelu:  
 
Helsinki: Pekka Korpinen (kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja) 

Pekka Sauri (rakennus- ja ympäristötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja) 
Olli-Pekka Poutanen (kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö) 
Seppo Vepsäläinen (HKL, suunnitteluyksikkö, suunnittelujohtaja) 
Jussi Pajunen (kaupunginhallituksen puheenjohtaja) 
Minerva Krohn (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja) 

Espoo: Olavi Louko (teknisen toimen johtaja) 
Risto Jokinen (liikennesuunnittelupäällikkö) 
Outi Janhunen (joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö) 
Ritva Erkama (kaupunginhallituksen puheenjohtaja) 
Margareta Pietikäinen (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja) 

Vantaa: Olavi Honko (apulaiskaupunginjohtaja, maankäyttö ja ympäristö) 
Hannu Laakso (liikennesuunnitteluinsinööri, liikennesuunnittelun päällikkö) 
Leila Gröhn (joukkoliikennepäällikkö) 
Matti Virtanen (kaupunginhallituksen puheenjohtaja) 
Tapani Mäkinen (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja) 

Kirkkonummi: Leena Tuokko (kaavoitusarkkitehti) 
Minna Weurlander (liikennesuunnitteluinsinööri) 
Timo Haapaniemi (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 
Bo Ekstam (kunnanvaltuuston puheenjohtaja) 

YTV: Reijo Teerioja (liikennesuunnitteluyksikön päällikkö) 
Suoma Sihto (projektipäällikkö) 

LVM: Kari Korpela (ylitarkastaja) 
Mikko Ojajärvi (yli-insinööri) 
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