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1.Maanantai 15.3.2021
Liikennejärjestelmän kokonaiskuva
Puheenjohtajina
Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus
Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys ry
Jorma Mäntynen, WSP Finland Oy

Metsäranta Heikki, Ramboll Finland Oy: Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset ja
niiden arviointi
Heikki Metsäranta, Ramboll Finland Oy
Krista Riukula, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Antti Kauhanen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutukset herättävät keskustelua
Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset ovat muiden laajempien taloudellisten vaikutusten
joukossa ajankohtaisia ja keskusteltuja teemoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Keskustelun
ytimessä on kysymys siitä, tulevatko kaikki merkitykselliset vaikutukset otettua huomioon
viranomaisten teettämissä vaikutusarvioinneissa ja päätöksenteossa.
Suomessa keskustelu liikennejärjestelmän vaikutusarviointien puutteista on syntynyt muun muassa
siksi, että suuret ratainvestoinnit ovat osoittautuneet taloudellisesti kannattamattomiksi, vaikka niihin
esimerkiksi kytkeytyy aluerakenteen kehittämisnäkökulmia. Joillakin liikenneinvestoinneilla oletetaan
olevan niin merkittäviä laajempia taloudellisia vaikutuksia, että nämä perustelevat toteuttamista
huonosta yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta huolimatta.
Tässä esitelmässä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia liikenteellisen saavutettavuuden muutoksilla on
työmarkkinoilla, miten vaikutuksia voidaan tutkia ja miten niitä käsitellään ja tulisi käsitellä liikenteen
arviointikehikoissa. Esitelmä perustuu raporttiin: Metsäranta, H., Riukula, K., Kauhanen, A. ja Fornaro,
P., Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset ja niiden arviointi, Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2019:69.

Liikennehankkeiden suorat ja laajemmat taloudelliset vaikutukset
Liikennejärjestelmän taloudellisten vaikutusten arviointi kohdistuu usein väyläinvestointeihin, joita
arvioidaan yhteiskuntataloudellisen hyöty-kustannusanalyysin (HKA) menetelmin. Maantielain ja
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ratalain edellyttämä hankearviointi noudattelee liikennehankkeiden hyöty-kustannusanalyysin
kansainvälisesti yhdenmukaisia periaatteita. Hankearvioinnin keskeinen tulos on kannattavuuslaskelma,
johon arvotetaan yleisesti seuraavat vaikutukset:


vaikutukset käyttäjiin (aika- ja rahamääräiset kustannukset)



vaikutukset tuottajiin (liikennöintikustannukset sekä rahti- ja lipputulot)



vaikutukset julkiseen talouteen (väylienpidon kustannukset ja vero- ja maksutulot)



vaikutukset liikenneturvallisuuteen (onnettomuusriskin muutos ja onnettomuuskustannukset)



vaikutukset ympäristöön (vaikutus päästömääriin, melulle ja tärinälle altistumiseen sekä
päästö- ja melukustannuksiin).

Jos markkinat toimivat täydellisesti ja suorat vaikutukset osataan mitata oikein, sisältää hyötykustannusanalyysi kaikki liikennehankkeiden taloudelliset hyödyt. Tällöin kannattavuuslaskelmassa olisi
otettu huomioon väyläinvestoinnista seuraava työtuntien lisääntyminen, ansioiden ja tuottavuuden
kasvu sekä työn tarjonnan lisääntyminen.
Liikenneinvestointien suorista käyttäjähyödyistä voi kuitenkin seurata myös laajempia taloudellisia
vaikutuksia, jotka syntyvät yritysten ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen kautta suorien
vaikutusten lisäksi. Laajemmat taloudelliset vaikutukset jäsennetään tällä hetkellä 1)
kasautumishyötyihin (agglomeraatio), 2) työmarkkinavaikutuksiin ja 3) maankäyttövaikutuksiin. Näiden
lisäksi kehikossa tarkastellaan 4) aluetaloudellisia vaikutuksia, jotka tarkoittavat arvioitavasta
hankkeesta talouteen johtuvien virtojen tarkastelua (aluetaloudelliset vaikutukset ovat eri asia kuin
hankkeen yhteiskuntataloudelliset hyödyt). Hyöty-kustannusanalyysin ulkopuolelle jääviä
työmarkkinavaikutuksia ovat mm. verotulojen kasvu ja kasautumisesta johtuvat tuottavuus- ja
työllisyysmuutokset.

Työmarkkinavaikutusten kanavat
Liikennejärjestelmällä voi teorian mukaan vaikuttaa työnhakuun ja työmarkkinoille osallistumiseen.
Teoreettisissa malleissa matkakustannukset (niin matkaan käytetty aika kuin rahakin) vähentävät
työttömien työnhaun intensiteettiä ja halua etsiä töitä (Gobillon ym. 2007). Tämä johtaa huonompaan
yhteensopivuuteen

työnantajien

ja

työntekijöiden

kesken

ja

alentaa

osallistumisastetta.

Liikenneverkoston parannusten pitäisi teorian mukaan parantaa osallistumisastetta ja työpaikkojen ja
työntekijöiden yhteensopivuutta.
Toinen keskeinen vaikutuskanava on työmatka-ajan vaikutus palkkoihin. Liikennejärjestelmän
parannukset voivat joko nostaa tai laskea palkkoja, tai olla vaikuttamatta niihin riippuen siitä, mitä
oletetaan työpaikkojen ja asuntojen sijainnista, työvoiman ja asukkaiden liikkuvuudesta sekä
työmarkkinoiden kilpailullisuudesta (esim. Redding ja Turner 2015).
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Työn tarjonta ja vaikutus palkkoihin liittyvät toisiinsa. Jos esimerkiksi työn tarjonta kasvaa alempien
työmatkakustannuksien takia, reservaatiopalkka laskee alentaen kokonaispalkkatasoa, mikä vuorostaan
voi vaikuttaa alentavasti työn tarjontaan. Eli kokonaisuudessaan vaikutus työn tarjontaan jää epäselväksi
ja on lopulta ratkaistava empiirisellä tutkimuksella tapauskohtaisesti.
Liikennehankkeet voivat vaikuttaa myös työn kysyntään, sillä niiden voidaan ajatella vaikuttavan
yritysten sijaintipäätöksiin ja agglomeraatio- eli kasautumisvaikutuksiin. Yritysten sijaintipäätöksille on
löytynyt kaksi vastakkaista vaikutuskanavaa. Toisaalta paremmat liikenneyhteydet houkuttelevat
yrityksiä kustannussäästöjen kautta, mutta kääntöpuolena on sen aiheuttama lisääntynyt kilpailu, mikä
saattaa osaltaan vähentää houkuttelevuutta.

Työmarkkinavaikutukset ovat usein pieniä ja sisällä käyttäjähyödyissä
Liikennehankkeiden empiirisessä tutkimuksessa haasteena on valikoituminen ja käänteinen syyseuraussuhde. Hankkeita toteutetaan todennäköisemmin sinne, missä niille on kysyntää esimerkiksi
kasvavan asukasluvun tai työllisyyden takia. Tällöin ei voida erottaa liikennehankkeen vaikutusta alueen
työllisyyskehityksen yleisestä trendistä. Työpaikkojen lisääntyminen saattaa myös olla hyvin alueellista
ja tapahtua muiden alueiden kustannuksella (syrjäytymisvaikutus).
Empiirisen kirjallisuuden pohjalta menetelmiltään edistyksellisissä empiirisissä tutkimuksissa
liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset on usein todettu pieniksi ja vaikeasti osoitettaviksi,
etenkin jos liikenneyhteydet ovat jo kohtuullisen hyvät. Julkisen liikenteen parannuksilla ei ole löydetty
merkittävää vaikutusta työmarkkinatulemiin, etenkin jos olemassa oleva liikenneverkosto on toimiva
(esim. Åslund ym. 2017 ja Heres ym. 2014).
Parannukset tieverkostoissa vaikuttavat alueellisesti työllisyyteen ja palkkoihin kokonaistaloudellisen
vaikutuksen ollessa vähäisempi (esim. Gibbons ym., 2019, Sanchis-Guarner, 2014). Parantunut yhteys
lisää yritysten määrää alueella, mutta tekee sen usein osaksi muiden alueiden kustannuksella.
Useat työmarkkinavaikutukset on jo otettu huomioon suorina käyttäjähyötyinä (työ- ja työasiamatkojen
aikasäästöt), jolloin varsinaisia ulkoisia laajempia taloudellisia vaikutuksia ei ole. Tämä on tärkeä
havainto suhteessa siihen huoleen, mistä laajempien taloudellisten vaikutusten arvioinnin tarve on
lähtenyt: Liikennehankkeilla ei ole merkittäviä työmarkkinoilla syntyviä taloudellisia hyötyjä, joita ei
olisi jo otettu huomion hankearvioinnin kannattavuuslaskelmassa.

Ehdotus liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutusten arviointikehikosta
Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutusten tietopohjaa ja sen pohjalta vaikutusarviointia on
kuitenkin perusteltua kehittää, jotta mielikuvien sijaan pystytään tuottamaan tutkimustietoon
pohjautuvia arvioita vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Päätöksenteossa merkityksellinen on
8
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sekin tieto, jos jotain vaikutusta ei ole tai vaikutus on hyvin pieni. Työmarkkinavaikutusten osalta
ehdotetaan nelitasoista arviointikehikkoa, jota tulisi soveltaa työmarkkinavaikutusten arvioimiselle.
Työmarkkinavaikutusten arvioinnin edellytyksenä on, että tunnetaan arvioinnin kohteen suorat
vaikutukset, joista laajemmat vaikutukset saavat alkunsa.

Kuva 1. Ehdotus liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutusten arviointikehikosta.

Käytännössä useissa liikennehankkeissa on edellytykset tehdä tason 1 laadullisen kuvaus
työmarkkinavaikutusten mahdollisista vaikutuskanavista. Liikennemallilla arvioiduista hankkeista ja
liikennejärjestelmän muutoksista voidaan tuottaa tason 2 arviointia, kuten esimerkiksi Helsingin
seudun MAL 2019-suunnitelmassa on tehty. Jos vaikutuksia tutkitaan liikennemallilla, niin yleensä on
edellytykset tuottaa myös tason 3 arvioinnin vaatimia euromääräisiä tietoja työmatkojen vastuksista ja
niiden muutoksista alueittain. Tason 4 arviointi on tavoitteellinen tila, joka on mahdollista, kun
liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutuksista Suomessa on empiiristä tutkimustietoa ja sen
perusteella muodostettuja laskentaparametreja.

Liikennejärjestelmän vaikutusarviointia kehittävä Suomessa
Liikennejärjestelmän kehittämisen työmarkkinavaikutusten arviointia on kehitettävä Suomessa, jotta
hankkeiden, suunnitelmien ja ohjelmien arviointia voidaan parantaa. Kansainvälisten tutkimusten
yleistäminen on vaikeaa ja hankekohtainen arviointi on tärkeää (Venables ym., 2014). Tämä johtuu
siitä, että hankkeita arvioitaessa tulee ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten maakohtaiset
9
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ominaisuudet, kyky käyttää tehokkaasti uutta liikennehanketta, liikennehankkeen tyyppi ja laatu sekä
olemassa olevan liikenneverkoston tila (Deng, 2013).
Kattavamman ja määrällisen työmarkkinavaikutusten arvioinnin suuntaan voidaan edetä tutkimalla
aihetta lisää Suomessa. Tutkimuksen pohjaksi tarvitaan valtakunnallista paikkatietoaineistoa
liikenteellisen saavutettavuuden ajallisesta muutoksesta. Tämän tuottamiseksi on kuitenkin ensin
kehitettävä valtakunnallista liikennemallia.
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Rantala Jarkko, WSP Finland Oy: Rautatieliikenteen uusi aika – rataverkon kokonaiskuva
tulevaisuuden toimintaympäristössä

Jarkko Rantala, TkT, Yksikönpäällikkö, WSP Finland Oy
Suomi on sitoutunut erittäin haasteellisiin päästötavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja
liikenteellä on siinä suuri rooli. Yhdeksi keskeiseksi ratkaisuksi on esitetty henkilö- ja tavaraliikenteen
siirtämistä suurelta osin raiteille. Mutta onko se mahdollista ilman merkittäviä investointeja? Miten
sekaliikenneradoilla operoitavalla rataverkolla saadaan yhdistettyä tehokas ja hyvän palvelutason
tarjoava henkilöliikenne sekä elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin vastaamisen kautta varmistettua
Suomen vientitulon jatkuvuus ja positiivinen kehitys? Miten rautatieliikennejärjestelmästä tulisi entistä
kilpailukykyisempi? Miten se voisi muodostaa teolliselle tuotannolle kilpailukykyä parantavan
toimintaympäristötekijän, joka auttaa suomalaista teollisuutta olemaan maailman huippua
tulevaisuuden toimintaympäristössä? Tässä muutamia olennaisia kysymyksiä, joita olisi syytä tuoda
mukaan rautatieliikenteen ja ratainfrastruktuurin kehittämiseen liittyvään keskusteluun. Samanaikaisesti
teollisuudesta kuuluu viestejä, että ratakapasiteetti on tietyiltä osin jo nykyisessä tilanteessa
täysimääräisesti käytössä.
Suomessa on juuri nyt oikea aika pohtia rataverkkoa kokonaisuutena strategisella tasolla. Useat
megatrendit luovat paineita rautatieliikenteen kehittämiselle sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.
Siihen ei ole ainoana ratkaisuna pari tunnin junaa mahdollistavat, mutta kuitenkin taloudellisesti mittavat
investoinnit, vaan rataverkkoa tulee tarkastella kokonaisuutena. Siinä on syytä ottaa huomioon, että
väestö keskittyy kasvukeskuksiin, mutta elinkeinoelämä käyttää koko Suomen liikenneverkkoa ja
kuljetusvolyymiltaan suuria teollisia investointihankkeita sijoittuukin mm. Pohjois-Suomeen. Oleellinen
näkökulma onkin, miten saadaan koko rataverkon kapasiteettia lisättyä ja haavoittuvuutta vähennettyä.
Rautatieliikennejärjestelmässä

erilaisilla

kapasiteettirajoitteilla

ja

ongelmilla

on

tyypillisesti

heijastusvaikutuksia laajasti, pahimmillaan koko rataverkon toimivuudelle.
Rataverkon tarkasteluun liittyy olennaisesti myös liikennemarkkina. Ei ole toista ilman toista.
Rataverkkoon panostaminen on välttämätöntä jo nykyisen liikenteen toimivuuden varmistamiseksi ja
tehostamiseksi, mutta myös toimivan rautatiemarkkinan kehittämiseksi. Tavaraliikenteen osalta
rautatiemarkkinan toimivuuden suhteen hyvä benchmarking -kohde löytyy länsinaapuristamme,
Ruotsista. Markkina on siellä suurempi, mutta perusrakenteeltaan sekä elinkeinorakenne että
kuljetusjärjestelmät ovat hyvin samantyyppisiä kuin Suomessa sillä erotuksella, että Ruotsi on
investoinut jo pitkään merkittävästi ratainfrastruktuuriin ja myös elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin
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kohteisiin. Lisäksi siellä ovat toimivat rautatiekuljetusmarkkinat, jossa yhden suuren kansallisen
operaattorin lisäksi toimii parikymmentä pienempää operaattoria ja rautatiekuljetusten palvelurakenne
on siten hyvin monipuolinen.
Edellä kuvatussa tilanteessa Suomessa on runsaasti hyödyntämätöntä rataverkkoa, jotka ovat joko
suljettu liikenteeltä tai ovat erittäin vähäliikenteisiä. Niitä parantamalla ja käyttöön ottamalla on myös
mahdollisuuksia löytää toimintamalleja Suomen rataverkon nykyistä parempaan toimivuuteen
nimenomaan verkkona, ei yksittäisinä rataosuuksina. Tämä palvelisi erityisesti elinkeinoelämän
kuljetuksia, mutta myös vapauttaisi ratakapasiteettia henkilöliikenteelle nykyisessä tilanteessa
ruuhkautuneilla rataosuuksilla. Tätä kokonaisuutta tarkastellaan kahden case-esimerkin kautta.
Ensimmäinen on länsirannikon ja itärajan yhdistävä poikittainen ratayhteys, joka muodostaisi monia
kuljetusketjuja palvelevan Suomen kehäradan. Toinen case on Itäinen rantarata, joka olisi uusi
ratalinjaus. Siinä elinkeinoelämän näkökulma korostuu uusien mahdollisuuksien sekä kytkennän Venäjän
rautatiemarkkinaan kautta, mutta myös asutukseen ja sitä kautta henkilöliikenteeseen perustuvana
itäisenä merellisenä kasvukäytävänä. Kiinnostavinta näissä on koko rataverkon tarkastelu, uudet
näkökulmat keskusteluun ja rautatieliikennemarkkinan kehittymisen kautta Suomen kilpailukyvyn
tukeminen tulevaisuuden toimintaympäristössä.
Koronapandemian aika tuo yhden näkökulman lisää tarkasteluun. Tyypillistä ratahankkeiden
perusteluille on henkilöliikenteen matka-aikasäästöt. Mutta palautuuko henkilöliikenne ennalleen, kun
Koronapandemia on ohitse vai muuttuuko erityisesti työmatkustaminen aikaisempaan? Elinkeinoelämän
tavarakuljetukset ovat tässä haastavassa tilanteessa pysyneet kokonaisuutena ennallaan. Tuotelajeissa
toki on kysyntämuutoksia ollut maailmanmarkkinoilla ja siten kuljetusten volyymeissa sekä
suuntautumisessa, mutta kokonaisuutena tavaraliikenteen kysyntä on ollut normaalia ja osin jopa
kasvaneet. Siten voidaan perustellusti kysyä, pitäisikö elinkeinoelämän kuljetustarpeet ottaa nykyistä
enemmän huomioon ratainvestointien suunnittelussa ja toteutuksessa? Sillä kuitenkin vaikutetaan
Suomen viennin ja koko kansantalouden kehitykseen.
Esimerkiksi Ruotsissa on jo vuosia sitten sanottu ääneen perusajatus, että ruotsalaista suurteollisuutta
voidaan auttaa parhaiten olemaan maailman kilpailukykyisintä tulevaisuudessakin investoimalla
liikenneinfrastruktuuriin ja siten mahdollistamalla mahdollisimman tehokas logistiikka. Ja tässä
kehityksessä

rautatieinfrastruktuurilla

ja

-kuljetuksilla

on

suuri

painoarvo,

myös

hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Tämä edellyttää tuotantorakenteen ja elinkeinoelämän
logististen prosessien tuntemusta sekä logistiikan merkityksen tunnistamista kilpailukykytekijänä. Lisäksi
teollisuus tarvitsee näkymän pitkäjänteiseen kehittämiseen, koska mikä kuljetusintensiivinen
liiketoiminta investoisi sellaiselle alueelle, jossa esimerkiksi raideliikenteen operointi on koko ajan
lakkautusuhan alla tai kuljetuskapasiteetti ei ole riittävä. Suupohjan rata on tästä hyvä esimerkki, että
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elinkeinoelämä kyllä käyttää ratainfrastruktuuria, kunhan se on toimiva. Kyseisellä radalla
kuljetusvolyymit ovat kasvaneet viime aikoina hyvin kuormauspaikan raidepituuden lisäämisen myötä.
Silti rataa uhkaa sulkeminen seuraavan kerran 2022. Eikö liikenneinfrastruktuurin yksi tarkoitus ole luoda
elinkeinoelämälle liiketoimintaympäristön perusedellytyksiä toimia Suomessa ja kun kysyntää on, miksi
jokin rataosa on ongelma?
Kokonaisuutena rautatieliikenteen uusi aika on täällä, mutta olennainen kysymys on, miten sitä
lähdetään toteuttamaan. Ainakin visio rataverkon tulevaisuudesta ja miten se palvelee eri
käyttäjäryhmiä,

myös

elinkeinoelämää,

tarvitaan

investointien

suuntaamiseksi

rataverkon

toiminnallisuutta ja kapasiteetin lisäämistä edistäviin toimenpiteisiin. Usein elinkeinoelämän kuljetusten
huomioon ottaminen infrastruktuuri-investointien vertailuissa todetaan vaikeaksi arvioida ja siten se
jätetään taka-alalle. Päinvastoin, se on hyvin loogisesti johdettua toimintaa, kun vain ymmärretään
elinkeinorakennetta, teollisia ja niiden logistisia prosesseja, logistiikan merkitys teollisten yritysten
kilpailukykytekijänä sekä liikenneinfrastruktuurin merkitys liiketoimintojen alustana. Teollisuus
mielellään avaa näitä näkökulmia, jos on halua ja kykyä kuunnella sekä tunnistaa tämä ison kuvan tavoite
edistää suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Hokkanen Joonas, Ramboll Finland Oy: Aluetaloustieteen menetelmät
liikennejärjestelmän vaikutusten arvioinnissa
Hokkanen, J. 1 , Savikko, H. 1 , Honkatukia, J. 2 , Metsäranta. H. 1 2020. Aluetaloustieteen menetelmät
liikennejärjestelmän vaikutusten arvioinnissa. 1= Ramboll Finland Oy, 2=Merit Economics
Liikennejärjestelmän kehittämisen aluetaloudellisilla tarkasteluilla pyritään selvittämään mm. erilaisten
liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, liikenteen hinnoitteluun ja liikenteen sääntelyyn liittyvien
toimenpiteiden ja hankkeiden taloudellisia vaikutuksia julkiseen talouteen, yrityksille ja kuluttajille
aluetalouksien tasolla. Tämä voidaan tehdä erilaisilla malleilla, joilla pyritään kvantifioimaan ja
selventämään talousjärjestelmässä toisistaan riippuvien vaikutusketjujen kokonaiskuvaa ja
syyseuraussuhteita.
Liikennejärjestelmän muutosten suorista käyttäjähyödyistä (tai haitoista) seuraa välillisesti suoria
vaikutuksia laajempia taloudellisia vaikutuksia, jotka ovat seurausta yritysten ja kansalaisten välisen
vuorovaikutuksen dynamiikasta. Liikennejärjestelmän kehittämisen laajempiin taloudellisiin
vaikutuksiin on jo useita vuosia kohdistunut laajaa mielenkiintoa niin kansainvälisesti kuin
kansallisestikin. Tämänhetkisen tiedon mukaan laajemmat taloudelliset vaikutukset jaetaan
kasautumiseen, työmarkkinoihin, maankäyttöön ja kiinteistötalouteen kohdistuviin vaikutuksiin.
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Työn tavoitteena oli liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tietotarpeiden mukaisesti kuvailla mitä
aluetaloudellisen tarkastelun työkaluja on käytettävissä liikennejärjestelmän kehittämisen
vaikutustarkasteluun, minkälaisia vaikutusketjuja erilaiset aluetaloudellisten vaikutusten
tutkimusmenetelmät sisäistävät, minkälaisia tutkimustuloksia menetelmillä on saatu ja mitä haasteita
niihin liittyy. Työssä annettiin myös suosituksia aluetaloudellisille tarkasteluille yleisesti. Työssä tehtiin
myös koelaskenta aluetalouden yleisen tasapainomallin avulla.
Työn aikana tunnistettiin, että aluetalousmallit soveltuvat liikennejärjestelmään laajempien
taloudellisten vaikutusten arviointiin. Niillä saadaan mallinnettua laajemmin taloudellisia vaikutuksia,
kuin ilmiökohtasilla kasaantumis-, kiinteistö- ja työmarkkinamalleilla. Mallien laajuus on
tarkoituksenmukaisuuskysymys eikä tekninen rajoite. Aluetalousmallit ottavat osittain huomioon
kiinteistömarkkina-, kasautumis- ja työmarkkinavaikutukset ja niitä voidaan laajentaa hyvinkin tarkalle
tasolle. Rajaus riippuu siitä, mihin mallinnuksella halutaan saada vastauksia.
Hankearvioinnin pääasiallinen tarkoitus on selvittää liikennehankkeen yhteiskuntataloudellista
kannattavuutta, vaikuttavuutta ja toteutettavuutta. Eri hankkeiden yhdenmukaisella
arviointimenettelyllä saadaan vertailukelpoista tietoa liikenneväyläinvestointien suunnitteluun ja
päätöksentekoon. Kun arvioinnissa huomioidaan myös aluetalousnäkökulma, saadaan kuvattua alueja
kansantaloudellinen kannattavuus ja vaikuttavuus. Tämä kuitenkin edellyttää yhtenäistä kehikkoa
arvioinnin tekemiseksi, jotta tehtävät arviot ovat vertailukelpoisia.
Aluetalousmallit ja niiden käyttö onkin perusteltua erityisesti silloin, kun etukäteisarvioinnissa halutaan
tunnistaa muitakin päätöksenteossa kiinnostavia taloudellisia asioita. Esimerkiksi suurten
väyläinvestointien (kuten eri suuntien nopeat ratayhteydet) vertailuun samalla kertaa
yhdenmukaisessa vertailuasetelmassa tehdyt aluetaloudelliset mallitarkastelut toisivat mielenkiintoista
tietoa, koska laajemmat vaikutukset ovat vahvasti esillä hankkeista käytävässä keskustelussa. Nämä
tulisi esittää kuitenkin hankearvioinneista erillisinä selvityksinä.

Raninen Mikko, Sweco Oy: Infrastruktuurin hiilipäästöt - avain ilmastokriisiin?
Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis?
Mikko Raninen, projektipäällikkö Sweco Oy
mikko.raninen@sweco.fi, 040 867 5912
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Esitys perustuu Sweco-konsernin Urban Insight verkoston vuoden 2020 teeman Climate Action
ensimmäiseen raporttiin aiheena infrastruktuurin hiilipäästöt ja toimien kustannukset.
Infrasektori aiheuttaa jo yli puolet kaikista hiilipäästöistä esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Maailman
kaupunkiväestö kasvaa, ja Euroopassa tarvitaan yhä enemmän uutta ja entistä ehompaa infrastruktuuria,
minkä seurauksena tämä luku saattaa nousta jopa 90 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Vaikka ihmiset
ovat entistä paremmin perillä monien teollisuudenalojen ilmastovaikutuksista ja hiilijalanjäljestä,
infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät päästöt on suurelta osin sivuutettu.
Infrasektorilla puhutaan usein julkisuudessa ainoastaan infran käytöstä johtuvista päästöistä, kuten
liikenteen aiheuttamista päästöistä. Infrasektorin kokonaispäästöihin täytyy kuitenkin alkaa ottaa
tiukemmin

kantaa,

ja

pyrkiä

vaikuttamaan

hiilipäästöjen

määrään

jo

hankkeiden

esisuunnitteluvaiheessa. Hiilipäästöjen määrää tulisikin arvioida juuri infrahankkeiden alkuvaiheissa, sillä
juuri silloin on mahdollista vaikuttaa päästöjen ja kustannusten suuruuteen kaikkein eniten.
Myöhemmissä suunnittelun vaiheissa päästöjä vähentävät ratkaisut, kuten materiaalivalinnat, ovat sekä
marginaalisia että kalliita.
”Tehokas infrasuunnittelu voi vähentää sekä hiilipäästöjä että kustannuksia tiettyyn pisteeseen asti
ensisijaisesti materiaalinkäytön ja rakennustoimintojen vähentämisen avulla. Mutta meidän on tehtävä
vielä merkittävämpiä toimia, jos aiomme saavuttaa hiilineutraaliuden ja taistella ilmastokatastrofia
vastaan.”, sanoo Lewis Barlow, Institution of Civil Engineers -rakennusinsinöörijärjestön jäsen ja Swecon
Carbon & Sustainability -teeman johtaja.
Digitaalisten

tekniikoiden

kehitys

on

vauhdittanut

yhdyskuntarakentamisen

kehitystä

jo

vuosikymmenten ajan. On aika sisällyttää hiilikustannusten hallinta tähän prosessiin. Meidän on nopeasti
saavutettava piste, jossa suunnitteluratkaisujen vaikutus sekä hiilipäästöihin että kustannuksiin on
pystyttävä arvioimaan heti. Ennen pitkää tulee mahdolliseksi hyödyntää koneoppimista hiilipäästöjen ja
kustannusten välisen suhteen optimoimiseen minkä tahansa suunnitteluhaasteen ratkaisemisessa.
Teknologiaa odotellessa meidän on sisällytettävä hiilipäästöjen hallinta prosesseihimme alusta alkaen.
Emme voi myöskään jättää hiilipäästöjen vähentämistä vain hyvän tahdon varaan, vaan se on
sisällytettävä prosesseihimme, siitä on tehtävä sopimuksellista.
Esitys tiivistetysti:


CO2-päästövähennykset säästävät myös kustannuksia, tiettyyn pisteeseen asti



Suuri vaikutus CO2-päästöjen vähentämiseen on hankkeiden esisuunnittelu- ja
konseptointivaiheessa (ratkaisujen valinnat, materiaalivalinnat, prosessit, menetelmät jne.),
unohtamatta toki politiikan ja lainsäädännön vaikutusta
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Ajatuksia pohdittavaksi esityksen lopuksi:


Voisiko vähähiilisyydestä tulla tarjouskilpailujen yksi mittareista lähitulevaisuudessa?



Miten hankkeen esisuunnittelu- tai konseptointivaiheessa voisi johtaa suunnittelua kohti
vähähiilisyyttä? Miten esim. suunnittelijat tai projektin johto voisi tukea vähähiilisyyden
tavoittelua?



Voisiko digitalisaatiota/koneoppimista hyödyntäen visualisoida jo konseptointivaiheessa, missä
ovat suurimmat hiilipäästöt hankkeessa (prosessit, materiaalit, vaihtoehdot jne.), ja näin
havainnollistaa tehokkaimmin, miten CO2-päästöjä voisi vähentää kustannustehokkaimmin
missäkin hankkeessa ja hankevaiheessa?

Wood Päivi, keskuskauppakamari: Miten suomi menestyy kansainvälisesti
Uusi EU:n rahoituskausi seuraavaksi kuudeksi vuodeksi alkaa 2021.

Suomen valtion saanto

liikennehankkeissa on laskeva viimeisten rahoituskausien aikana. Uuden kauden alkaessa tarvitaan
uudenlaisia vaikuttamisenkeinoja ja toimintatapoja, millä EU-rahoituksen määrää voidaan kasvattaa
osana Suomen väyläverkon rahoitusta.
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Eurooppalaisia liikenneverkkoja koskeva TEN-T asetus ja Verkkojen Eurooppa (CEF instrumentti ovat
merkittävimpiä liikenteen rahoituksen työkaluja. Uuden rahoituskauden alkaessa Suomen tulee
huolehtia uusien hankkeiden ohella myös olemassa olevien velvoitteiden täyttämisestä. TEN-T asetuksen
laatukriteerit tulee täyttää vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä Suomi on kaukana laatukriteereiden
täyttämisestä, miten ja kuka velvoitteet saadaan täytettyä ja mitä käy, jos vaatimuksia ei täytetä ovat
aiheita, jotka tulee sitoa myös osaksi 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
Ydinverkko on turvattava myös tulevaisuudessa ja ydinverkkokäytävän jatkaminen on ollut Suomelle
tärkeä asia. 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa työkaluja myös EU-rahoituksen
suurempaan hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Perinteisesti suuri osa rahoituksesta on jaettu
rahoituskauden alussa, näin ollen Suomellakin on kiire miettiä mille hankkeille voidaan hakea EUrahoitustukea vuonna 2021 alkavasta budjetista.
Kuluneella rahoituskaudella saadusta rahoituksesta Suomessa on käytetty 90 prosenttia, joka on hieno
onnistuminen koko Euroopan 61 prosentin keskiarvoon nähden. Liikenteen osalta kysymys on kuinka
saada hienot onnistumiset skaalattua, enemmän hakemuksia, enemmän onnistumisia.
EU-rahoituksen hyödyntäminen liikennesektorilla vaatii virkamiestyön lisäksi myös yhtenevää viestiä
sidosryhmiltä ja alan eri toimijoilta Brysseliin. Millä keinoilla Suomen vaikuttavuutta voidaan lisätä, mitkä
ovat seuraavat askeleet, jotka pitäisi ottaa ja milloin tulisi toimia.

Hievanen Sauli, Miltton Networks: Sipilän ja Marinin hallitusten liikennepoliittinen perintö
Esitys tuo näkyväksi liikennepoliittisia valintoja, ja sen mitkä ovat olleet Sipilän ja Marinin hallitusten
kauaskantoisimmat politiikkapäätöksen. Esityksessä kerrotaan miksi moisiin politiikkavalintoihin
päädyttiin ja mitä sisäisiä jännitteitä hallituksen sisällä näihin liittyi.
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Liikennealan osaaminen
Puheenjohtajina
Ari Vandell, Tampereen kaupunki
Emil Matintupa, Ramboll Finland Oy

Liimatainen Heikki, Tampereen yliopisto: Tarpeellinen liikenne, eli saako suoritetta
sorkkia?

Esityksessä pohditaan, mikä osa liikenteen suoritteista ja päästöistä on kuluttajien päästövähennysten
tarpeellisuus tai kohtuullisuus (sufficiency) -näkökulmasta lukittua, tarpeellista ja ylellistä kulutusta?
Entä, mitä ohjauskeinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi voidaan käyttää, jotta mahdollistetaan
tarpeellinen liikenne ja rajoitetaan tarpeetonta liikennettä? Esityksen taustalla ovat Liikenteen
tutkimuskeskus Vernen liikenneköyhyystutkimus ja ilmastopolitiikan kuluttajanäkökulmien tutkimus,
jota on tehty Suomen Ilmastopaneelin kanssa. Tuloksia nostetaan esiin erityisesti valtakunnallisen
henkilöliikennetutkimuksen ja kotitalouksien kulutustilaston analyysien pohjalta.
Saako suoritetta sorkkia? Lyhyt vastaus on, että totta kai saa, ja on sorkittukin. 30 vuoden
määrätietoinen työ henkilöautoon perustuvan yhdyskuntarakenteen ja liikenneinfrastruktuurin eteen
2. maailmansodan jälkeen sai aikaan 1970-luvun puoliväliin mennessä matkustussuoritteen
räjähdyksen ja kulkutapajakauma vallankumouksen. Viimeaikaiset poliittiset linjaukset kertovat, että
suoritetta sorkitaan tulevaisuudessakin, joskin toiseen suuntaan kuin aiemmin. Fossiilittoman
liikenteen tiekartan mukaan: ”Tavoitteena on, että henkilöautojen suoritteen eli henkilöautoilla
ajettujen kilometrien määrä ei enää kasva 2020-luvulla.” Parlamentaarisen liikennetyöryhmän mukaan
puolestaan: ”Lisätoimet liikenteen päästöjen vähentämiseksi ovat välttämättömiä. Lisätoimia tarvitaan
erityisesti autokannan uudistamiseksi ja henkilöautoliikenteen kasvun taittamiseksi kaupunkiseuduilla,
joissa henkilöautoilulle on vaihtoehtoja.” Suoritteen sorkkimiselle on myös olemassa tarvetta, kun
katsotaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen perusennustetta, jonka mukaan päästöt ovat noin 8 Mt
vuonna 2030 ja 6 Mt vuonna 2045, kun tavoitteet ovat 6,3 Mt ja 0 Mt. Tarvitaan siis oikeudenmukainen
siirtymä päästöttömään liikenteeseen. Tämän siirtymän aikaansaamiseksi on olennaista, että:
1. tunnistetaan lukittu, tarpeellinen ja ylellinen kulutus liikenteessä,
2. ilmastopolitiikan ohjauskeinot ei saa aiheuttaa liikenneköyhyyttä,
3. tarpeelliseen liikenteeseen vaikuttava ilmastopolitiikka on monipuolista ja
4. ilmastopolitiikka kohdistuu nykyistä enemmän ylelliseen liikenteeseen.
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Mitä siis on tarpeellinen liikenne? Käsitteellistämisen apuvälineenä toimii Kate Raworthin kirjassa
”Doughnut Economics” esittelemä kohtuullisen kulutuksen donitsimalli, jossa ylärajana on maapallon
ekologisen kantokyvyn rajat ja alarajana sosiaalisen hyvinvoinnin perustaso. Liikenteessä ylärajaa
voidaan hakea Ilmastopaneelin raportin määritelmän mukaisesti: ”Kohtuullisuutta on ympäristölle
haitallisten tavaroiden ja palvelujen kysynnän tai käytön vähentäminen, jolla saavutetaan henkeä kohti
lasketut kulutustasot, jotka varmistavat päästöjen ja luonnonvarojen käytön pysymisen ympäristön
kantokyvyn rajoissa.” Alarajaa puolestaan Vernen liikenneköyhyyden määritelmän mukaisesti: ”
Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä (tai organisaatiolla) ei ole mahdollisuutta
liikkua (kuljettaa) kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla, kohtuullisessa ajassa ja
kohtuullisesti liikenteen ulkoisvaikutuksille altistuen niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on
mahdollista tyydyttää.”
Speck & Hasselkuss (2015) määrittävät tarpeelliseen liikenteen kulutukseen kuuluvan liikkumisen
pääosin pyörällä ja joukkoliikenteellä. Lomamatkoja tarpeelliseen liikenteeseen kuuluu 1-2 vuodessa ja
ne suuntautuvat alueellisiin kohteisiin pyörällä tai junalla. Auton omistus sen sijaan ei kuulu
tarpeelliseen liikenteen kulutukseen. Holdenin (2016) mukaan puolestaan kestävän liikenteen
minimitaso on 11 henkilökilometriä päivässä, eli noin 4000 kilometriä vuodessa ja maksimi 8 kWh (noin
2,2 kg CO2) päivässä, joka suomalaisten keskimääräisellä henkilöautolla ja henkilöautojen tyypillisellä
keskikuormituksella laskettuna (0,36 kWh/hkm, LIPASTO 2019) tarkoittaa noin 22 henkilökilometriä
päivässä eli 8100 km (noin 800 kg CO2) vuodessa. Henkilöliikennetutkimuksen (HLT 2016) perusteella
suomalaisten keskimääräinen matkustussuorite ylittää tällä hetkellä kaikilla tulotasoilla Holdenin
määrittelemän kestävän liikenteen maksimimäärän ja maksimipäästöt. Liikenteen päästöt kasvavat
kotitalouden tulotason noustessa henkilöauto- ja lentoliikenteen suoritteiden kasvun myötä. Alimmissa
tuloluokissa päästöt ovat 1000 kg/hlö vuodessa tai sen alle, mutta ylimmissä tuloluokissa yli 3000
kg/hlö/v. Liikenteen päästövähennystavoitteista laskettuna kotimaan henkilöliikenteen päästöt voivat
vuonna 2030 olla keskimäärin 600 kg/hlö/v, minkä alle pääsevät tällä hetkellä vain alimman tuloluokan
yksin asuvat henkilöt. Keski- ja hyvätuloisten kotimaan liikenteen päästöt ovat noin 1500 kg/hlö/v,
joten päästöjen vähennystarve on erittäin suuri ja vaatii voimakkaita ohjauskeinoja. Ylimmän
tuloluokan ulkomaan matkojen päästöt ovat 8,5-kertaiset alimpaan tuloluokkaan ja 3,7-kertaiset
keskituloisiin verrattuna. Ulkomaan vapaa-ajanmatkat ovat siten selkeästi ylellistä liikennettä, johon
voidaan kohdistaa ohjaustoimenpiteitä. Suomalaiset kohtuullisen elämän viitebudjetit vahvistavat tätä
näkemystä, mutta nostavat myös henkilöauton omistuksen välttämättömyyden keskusteluun, koska
henkilöauto kuuluu viitebudjettiin vain kahden huoltajan lapsiperheillä.
Työssäkäynti lukitsee matkustussuoritteen perustason ja tarpeelliseen liikenteeseen kuuluvat ostos-,
asiointi- ja vierailumatkat ovat tulotasosta riippumatta suoritteeltaan samalla tasolla. COVID-19 on
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kuitenkin muuttanut suhtautumista etätyöhön sekä työnantajien että työntekijöiden osalta, joten osa
työmatkasuoritteesta ei ole enää yhtä lukittua kuin aiemmin. Työtyytyväisyys on Työelämägallupin
mukaan lisääntynyt monilla etätyön myötä ja 72 % haluaisi tehdä etätyötä vähintään osan viikosta
myös jatkossa (Kantar 2021). Etätyön mahdollisuudet ja halukkuus ovat kuitenkin hyvin vaihtelevat eri
työtehtävissä, työntekijöistä 27 % on tehnyt etätyötä, mutta ylemmistä toimihenkilöistä 83 %.
Suoritteen kasvu tulotason noustessa aiheutuu osin työasiamatkoista ulkomaille, mutta ennen kaikkea
vapaa-ajanmatkojen suoritteen kasvusta kotimaassa ja erityisesti ulkomaille.
Tavallaan jaottelua lukittuun, tarpeelliseen ja ylelliseen kulutukseen on tehty liikennetaloudessa
aiemminkin. Hankkeiden hyöty-kustannusanalyysissä työhön liittyvien matkojen matka-aikasäästön
arvo on suurempi kuin muiden. Myös esimerkiksi ruuhkamaksujen talousteoreettinen perustelu
nojautuu ajatukseen, että ruuhkamaksu tuo ulkoiskustannukset mukaan liikkujien päätöksentekoon ja
rajaa pois matkat, joiden yhteiskunnalliset hyödyt ovat pienemmät kuin kustannukset.
Tämän analyysin pohjalta voidaankin siirtyä pohtimaan, mitä ohjauskeinoja liikenteen päästöjen
vähentämiseksi voidaan käyttää, jotta mahdollistetaan tarpeellinen liikenne ja rajoitetaan tarpeetonta
liikennettä? Päästöjen vähentämisen ohjauskeinot voidaan jakaa kulutuksen tehostamista,
uudelleenohjausta ja vähentämistä tavoitteleviin toimenpiteisiin. Suomessa nykyisin käytössä olevien ja
nykyisen hallituksen ohjelmassa linjattujen toimenpiteiden voidaan katsoa painottuvan tehostamiseen
toisaalta sääntelyn (CO2-perusteiset auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverot) ja toisaalta teknologian
kehittämisen tukemisen (henkilöautojen konversio- ja hankintatuet) kautta. Jonkin verran Suomessa
käytetään myös uudelleenohjaukseen tähtääviä sääntelyn (joukkoliikennetuet) ja teknologian
kehittämisen tuen (raideinvestointien ja -suunnittelun rahoitus) toimenpiteitä, jotka osaltaan on myös
kytketty liikenteen vähentämiseen tähtääviin sääntelyn toimenpiteisiin (MAL-sopimukset).
Vähentämiseen ja uudelleenohjaukseen liittyvien toimenpiteiden rahallinen merkitys ei kuitenkaan ole
yhtä suuri kuin tehostamiseen liittyvien toimenpiteiden.
Kotitalouksien kulutusmenoista kohdistuu liikenteeseen 12 % alimmalla tuloviidenneksellä ja osuus
kasvaa 20 %:iin ylimmällä tuloviidenneksellä. Kotitaloudet käyttävät liikenteeseen keskimäärin 4550 €
vuodessa kulutusyksikköä kohti. Liikenteen kulutusmenojen rakenteessa on suuri ero alimman ja
ylimmän tuloviidenneksen välillä. Alimmalla tuloviidenneksellä autojen ja muiden liikennevälineiden
oston ja ylläpidon osuus menoista on 48 %, kun ylimmällä viidenneksellä se on 61 %. Polttoaineiden
osalta osuudet ovat vastaavasti 17 % ja 13 %. Kotimaan liikennepalvelujen osuudet ovat 17 % ja 5 %, kun
taas ulkomaan matkojen osuudet ovat 13 % ja 20 %. Alimmalla tuloviidenneksellä korostuu siis
kotimaassa liikkuminen polttoainekustannusten ja kotimaan liikennepalvelujen ostamisen muodossa,
kun taas ylimmällä viidenneksellä korostuu liikennevälineiden kiinteät kustannukset ja ulkomaan matkat.
Liikennepalvelujen suhteellinen osuus pienenee voimakkaasti tulojen kasvaessa, Eli liikenteen palvelut
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auttavat liikenneköyhyyden vähentämisessä alimmissa tuloluokissa. Kotimaan matkustussuoritteesta
riippuva osuus liikenteen menoista on erittäin pieni, joten siihen liittyvän taloudellisen ohjauksen
vaikutukset ovat rajalliset. Jos esimerkiksi polttoainevero-ohjausta kuitenkin käytetään, se vaikuttaa
voimakkaasti alimman tuloluokan liikkumiskustannuksiin erityisesti lapsiperheillä, joilla on myös vähiten
mahdollisuuksia vaihtaa käyttövoimaa. Näin ollen syntyy tarve vero- ja tukipolitiikan muutoksiin muilla
sektoreilla korotuksen kompensoimiseksi. Toki mahdollista on myös lisätä liikennepalveluiden käyttöä,
erityisesti tuloluokilla, joilla palvelujen osuus liikenteen kulutusmenoista on nyt pieni.
Tarpeelliseen liikenteeseen vaikuttavien ohjauskeinojen tulisi olla monipuolisia. Ensinnäkin on
muistettava, että Matkustussuoritteen määrä ja jakauma riippuu tulotason lisäksi voimakkaasti
asuinpaikasta. Kotimaan liikenteen suoritteet ovat suurimmat yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä, joissa
maankäyttö on yksipuolista ja joukkoliikenteen palvelutaso heikko, eli autovyöhykkeellä ja vyöhykkeiden
ulkopuolisella haja-asutusalueella. Kokonaissuoritteet nousevat suuriksi kuitenkin myös keskustojen
läheisillä vyöhykkeillä ulkomaan matkojen vuoksi. Yhdyskuntarakenne vaikuttaa voimakkaasti myös
suoritteen kulkumuotojakaumaan. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta Autovyöhykkeellä asuvan
henkilön vuosittainen matkustussuorite henkilöautolla on usein yli 3000 henkilökilometriä suurempi kuin
intensiivisen joukkoliikenteen vyöhykkeillä asuvan henkilön, kotitalouden tyypistä riippumatta.
Yhdyskuntarakenteeseen ja kulkutapajakaumaan liittyvät ohjauskeinot ovat myös hyväksyttävyydeltään
korkealla tasolla, mutta liikenteen päästövähennyksiin tarvitaan kaikki toimenpiteet, joten sekä keppiä
että porkkanaa tulee käyttää.
Ylelliseen liikenteeseen vaikuttavat ohjauskeinot näyttävät kuitenkin puuttuvan keinovalikoimasta.
Liikenteen päästöjen vähentämisen ohjauskeinoissa tulisi jatkossa keskittyä selvästi nykyistä enemmän
tarpeellisuus (sufficiency) -näkökulmasta liikenteen uudelleenohjaukseen ja vähentämiseen. Pitkät
kotimaan ja ulkomaan lomamatkat voitanee määritellä ylelliseksi liikenteeksi. Niihin vaikuttavina
ohjauskeinoina mahdollisia ovat valtakunnalliset tiemaksut ja lentovero. Tiemaksuista on
valtiovarainministerinkin suulla nostettu esiin ajettuihin kilometreihin tieluokittain sidottu verotus.
Lentoverosta on puolestaan jätetty eduskunnalle helmikuussa 2020 kansalaisaloite. Lentoliikenteen
päästöihin voidaan mahdollisesti vaikuttaa lentoveron lisäksi myös lentoliikenteen polttoaineverolla,
arvonlisäverolla sekä uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteella. Esimerkiksi Ruotsin mallin
mukaisten lentoverojen verokertymästä ja kohdentumisesta tehdyn analyysin mukaan
kokonaisverokertymä olisi Henkilöliikennetutkimuksen 2016 datan perusteella noin 73 milj. € vuodessa.
Ylimmillä tuloluokilla työhön liittyvien matkojen osuus on selvästi suurempi kuin keski- ja pienituloisilla,
joten suurempi osa verorasituksesta menisi suurituloisilla työnantajien maksettavaksi.
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Antikainen Taneli, Väylävirasto: Liikenneväylien hankearviointiin uudet ohjeet
Taneli Antikainen, Väylävirasto
Heikki Metsäranta, Ramboll Finland Oy

Eri liikennemuotojen liikenneväyläinvestointien hankearvioinnin yhteisistä periaatteista on Suomessa
sovittu ensimmäisen kerran vuonna 1994 nk. YHTALI-työryhmän raportin pohjalta. Ohjeistusta on
päivitetty ja ajanmukaistettu vuosien varrella, mutta keskeisiltä osiltaan kehikko ja periaatteet ovat
pysyneet samanlaisena nykypäivään asti. Tämä on loogista, koska periaatteiden teoreettiset perusteet
ovat vahvat ja käytännöt kansainvälisesti yhdenmukaiset.
Suomessa hankearviointi perustuu tiehankkeiden osalta lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä ja
ratahankkeiden osalta ratalakiin. Lain mukaan kaikista merkittävistä valtion tie- ja ratahankkeista on
laadittava hankearviointi. Valtion vesiväylähankkeisiin sovelletaan samaa periaatetta. Hankearvioinnin
ohjeistusta ylläpitää Väylävirasto. Ohjeisiin kuuluvat yhteiset periaatteet ja laskenta-arvot määrittävät
yleisohje, tie- ja ratahankkeiden arvioinnin yksikköarvot ja aluskustannusten yksikköarvot. Varsinaiset
hankearvioinnit tehdään tiehankkeiden arviointiohjeen, ratahankkeiden arviointiohjeen tai
vesiväylähankkeiden arviointiohjeen mukaisesti.
Hankearvioinnin ohjeistus on päivitetty kauttaaltaan 2019 ja 2020 aikana. Uudet ohjeet julkaistiin
marraskuussa 2020 ja löytyvät Väyläviraston sivuilta (vayla.fi -> Suunnittelu ja rakentaminen ->
Vaikutusten arviointi).
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Liikenneväylän hankearvioinnin vaiheet määritetään laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä
(503/2005) ja ratalaissa (110/2007). Lain mukaan hankearvioinnissa on esitettävä hankkeen
lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutusten kuvaus, vaikuttavuuden arviointi, kannattavuuslaskelma sekä
toteutettavuuden arviointi ja päätelmät. Lisäksi hankearvioinnin osana on lain mukaan esitettävä
suunnitelma hankkeen seurannan ja jälkiarvioinnin toteutuksesta ja sisällöstä. Liikenneväylän
hankearvioinnin vaiheiden määrittelyä kutsutaan hankearvioinnin kehikoksi.
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Väylähankkeiden arvioinnin keskeisenä menetelmänä on yhteiskuntataloudellinen hyötykustannusanalyysi. Hankearvioinnilla varmistetaan parhaan hankevaihtoehdon eteneminen
suunnittelussa. Viimekädessä hankearvioinnin tuottama tieto tukee päätöstä hankkeen
toteuttamisesta.
Hyöty-kustannusanalyysissa arvioidaan hankkeen rakentamiskustannusten ja hankkeiden
toteuttamisesta seuraavien rahamääräisten nettohyötyjen muutosta. Laskelmassa otetaan huomioon
mm. vaikutukset matka-aikaan, onnettomuuksiin, meluun, päästöihin sekä ajoneuvon, aluksen ja junan
käyttökustannuksiin. Arvioinnissa vaikutusten arvioidut määrät kerrotaan eri kustannuslajeille
määritetyillä yksikköarvoilla, jotka on johdettu markkinoilta saatujen tai arvotettujen hintojen
perusteella.
Yhteiskuntataloudellisessa kannattavuuslaskelmassa arvioidaan hankkeen ja sen vertailuvaihtoehdon
välistä eroa. Jos säästöt ovat investointia suuremmat, on hyöty-kustannussuhde (HK-suhde) yli yhden ja
hanke on rahamääräisten vaikutusten osalta kannattava.
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Koska hankearvioinnin menetelmät ovat kansainvälisesti vakiintuneita ja perustuvat vuosikymmeniä
kestäneeseen menetelmäkehitykseen, eivät uudet ohjeet sisälly suuria rakenteellisia muutoksia
vanhoihin ohjeisiin verrattuna.
Erinäisiä pienempiä muutoksia ja täsmennyksiä on kuitenkin tehty, esim. valtakunnallista liikenteen
perusennustetta on käytettävä aina ensisijaisesti. Hankkeet tarkastellaan myös aina liikenteen
nollakasvulla. Lisäksi uutena asiana on verokertoimen käyttöönotto. Tämä julkisen rahan käytön
rajakustannusta kuvaava tekijä on jo pitkään ollut käytössä esim. muiden pohjoismaiden
hankearvioinnissa. Kyseessä on kerroin, joka kuvaa väylähankkeen investointikustannuksen tai muun
väylänpidon menon lisäyksen aiheuttamaa yhteiskuntataloudellista tehokkuustappiota.
Laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi tehdään LVM:n julkaiseman tarkastelukehikon (LVM
julkaisuja 2020:5) mukaisesti hankearvioinnista erillisenä arviointina. Näillä laajemmilla vaikutuksilla
tarkoitetaan väyläinvestoinnin suorien vaikutusten synnyttämiä talousjärjestelmän muutoksia, jotka
jäsennetään kasautumishyötyihin, työmarkkinavaikutuksiin, kilpailun tehostumisen vaikutuksiin sekä
kiinteistömarkkinoilla tapahtuviin vaikutuksiin.
Yksikköarvojen osalta on muiden kuin työajan matkojen aikasäästön arvot johdettu Ruotsin
ohjeistuksesta (perustuen ruotsalaiseen maksuhalukkuustutkimukseen), koska Suomessa ei tällaista
tutkimusta ole tehty. Ajan arvot esitetään henkilöautolla, linja-autolla ja junalla tehdyille matkoille.
Aiemmin kaikille kulkumuodoille on käytetty henkilöautoilijan ajan arvoa, mikä on selvästi korkeampi
kuin joukkoliikenteen käyttäjillä. Matkojen palvelutasovaikutusten arviointiin aikavastaavuuskertoimet
on myös siirretty Ruotsin ohjeistuksesta.
Uutena yksikköarvona otetaan käyttöön tavaran ajan arvo perustuen Väyläviraston omaan
tutkimukseen ja myös uudet onnettomuuskustannusten yksikköarvot on määritetty tuoreiden
kansallisten tutkimustulosten mukaisina. CO2-päästöjen yksikköarvo perustuu energiaverotuksessa
käytettyyn arvoon (uusi arvo 77 €/tonni, aikaisempi arvo 40 €/tonni).
Melun haittakustannus perustuu myös ruotsalaisiin tutkimuksiin ja uudet käyttöön otetut yksikköarvot
ovat merkittävästi suuremmat kuin aikaisemmat arvot.
Hankearvioinnin edelleen kehittämisen osalta esim. Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut
ongelmana, että perusväylänpidolle ei ole vastaavaa hankearviointia kuin kehittämisinvestoinneille.
Hankearviointimenetelmien soveltamisen tarve laajemmalle hankejoukolle on myös todettu
valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksessa.
Väylävirastossa onkin viime aikoina tehnyt selvityksiä teiden ja ratojen peruskorjaus- ja pienten
parantamisinvestointien vaikutusten arvioinnin kehittämisestä. Vaikka arviointimenetelmiä voi aina
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hioa paremmiksi, niin painoa on syytä laittaa myös tutkitun vaikutustiedon hyödyntämiseen
suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Liukas Juha, Sitowise Oy: Tarvitaanko rakennetun ympäristön yhteistä nimikkeistöä?
Esityksessä pohditaan rakennetun ympäristön yhteisen nimikkeistön tarvetta eri näkökulmista.
Näkökulmat perustuvat kirjoittajan kokemuksiin niin käytännön projekteissa, tietojärjestelmä- ja
nimikkeistötöissä sekä ja alan selvitystöihin. Esityksessä käydään läpi yhteenveto ja tärkeimmät
johtopäätökset tehdyistä selvityksistä. Tarpeita tarkastellaan myös Velho-järjestelmän,
tiestötietojärjestelmän, kehittämisen näkökulmasta.
Rasti-projektin visioon rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisoinnista ovat sitoutuneet useat
isot rakennetun ympäristön tilaajat, Väylä ja suuret kaupungit mukaan lukien. RASTI-vision mukaan
"Määritelty ja säädelty tieto virtaa kattavasti rakennetun ympäristön koko elinkaaren läpi. Toimintaa
tukevat yhteen toimivat tietopalvelut ja järjestelmät. Tiedon jakaminen perustuu avoimiin kansainvälisiin
standardeihin." Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardointia viitoittaneessa RASTI-projektissa
tärkeimmäksi harmonisointitarpeeksi katsottiin yhtenäiset nimikkeistöt. Nimikkeistöt ovat yksi KIRA-alan
tiedonhallinnan vakionnin keskeisistä kehityskohteista. Niillä on tärkeä rooli rakennetun ympäristön
tiedon yhteentoimivuuden varmistamisessa.
Rakennusalan digitalisoinnissa saavutettavista säätöistä on arvioituja säästöjä niin RASTi-projektissa
kuin EU BIM Task Groupin julkistamana. Rasti-projketissa arvioidaan vuosittainen tiedonhallinnan
kustannussäästä 300 m€ vuodessa Suomessa, kun tieto virtaa esteettä. EU BIM Task Gropupin
raportissa arvioidaan, että maanpäällisten rakentamishankkeiden (rakennukset) ja
infrastruktuurihankkeiden osalta teknisten, rakennus- ja toimintaprosessien digitalisoimisen taloudellinen
potentiaali on 10–20 prosenttia hankkeiden pääomamenoista.9 Alempikin luku eli 10 prosentin parannus
Euroopan rakennusalan tuottavuudessa toisi 130 miljardin euron säästöt (EU BIM Task Group Käsikirja
tietomallintamisen käyttöön ottamisesta Euroopan julkisella sektorilla).
Yhtenäisten nimikkeistöjen käyttöönotosta on KIRA-alalla tehty kaksi selvitystä (Rakennusalan
nimikkeistövertailu 17.12.2018 ja Rakennus- ja infra-alan yhteinen nimikkeistö ja CoClass-järjestelmän
käytettävyysselvitys 13.12.2019). Selvitysten yhteydessä järjestettiin myös asiantuntijatyöpajat ja tehtiin
kyselytutkimukset. Valtaosa työpajoihin ja kyselyihin osallistuneista piti nimikkeistöjen yhtenäistämistä
tarpeellisena. Yhtenäisillä nimikkeistöillä tieto saataisiin liikkumaan jouhevasti ja koneluettavasti
prosessista toiseen, jolloin määrälaskenta, tuotanto ja muut tiedon hyödyntämisalueet tehostuisivat.
Infrarakentamisen ja infraomaisuuden hallinnan nimikkeistöjen nykytilanne on kohtuullisen hyvä. Infraalan ensimmäinen yhteinen nimikkeistö julkaistiin vuonna 2006. Nimikkeistöjärjestelmää on sen jälkeen
jatkuvasti kehitetty ja tietomallintamisen tarpeita on jo otettu jossain määrin huomioon. Edellinen
palvelee hyvin InfraRYL-laatuvaatimusten ja Infra-määrämittausohjeen perustana.
Laajemmin nykyiset nimikkeistöt ovat kuitenkin siiloutuneet kukin omalle sektorilleen. Suurin
siiloutuminen on talonrakennus- ja infrasektoreiden välillä. Nimikkeistöjen erillisyys ja niiden
päällekkäiset nimikkeet aiheuttavat jatkuvasti ongelmatilanteita suunnittelussa ja toteutuksessa. Katujen

26

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021
ja puistojen suunnittelija ja rakentajat joutuvat käyttämään siis eri nimikkeistöjä riippuen siitä, ollaanko
katualueella vai tontilla.
Selvitysten johtopäätöksinä ja kehitysehdotuksina yleiseksi tavoitteeksi nostettiin yksi, yhteinen
nimikkeistöjärjestelmä. Tavoitteena tulisi olla joustava nimikkeistö, joka palvelee useita eri
käyttötarkoituksia ja joka sisältää nimikkeistön kaikki osa-alueet: luokittelut, yleiset ominaisuudet ja
tuoteominaisuudet. Nimikkeistön tulisi olla myös joustavasti ylläpidettävissä ja täydennettävissä. Se voisi
perustua jo olevaan kansainväliseen järjestelmään, perustua nykyisten kehittämiseen tai olla täysin uusi
kuitenkin kv. standardeihin perustuva. Tämän osalta on tehtävä lisää selvitystyötä ja pitkäntähtäimen
suunnitelma. Nimikkeistökehitys ja terminologinen sanastotyö täytyy yhteensovittaa. Hyvän uuden
nimikkeistöjärjestelmän rakentaminen ei riitä, mikäli sitä ei oteta laajasti käyttöön.
Selvityksissä on noussut esiin erityisesti CoClass-järjestelmä. CoClass on uusi ruotsalainen digitaalinen
nimikkeistöjärjestelmä (classification system). CoClassin tarkoituksena on tarjota yhteinen kieli
kuvaamaan rakennetun ympäristön toiminnalliset osat eri tarkkuustasoilla kaikissa elinkaaren vaiheissa.
CoClass on teknisessä tarkastelussa erittäin toimiva, mutta sen käyttöönotossa Ruotsissakin on
kuitenkin ollut haasteita erityisesti omaisuudenhallinnan kannalta.
KIRA-alan yhteisen nimikkeistön tulisi olla skaalautuva, kansainvälisesti yhteensopiva, kaikille
rakennetun ympäristön osa-alueille soveltuva, digitaalista yhteentoimivuutta tukeva, koko elinkaaren
kattava ja käyttäjäystävällinen. Täysin valmista ratkaisua tähän ei ole.
Myös pohjoismaiset väylävirastot selvittivät vuoden 2019 aikana rakennetun ympäristön
nimikkeistöjärjestelmien nykytilaa liikenneinfrastruktuurien näkökulmasta (Nordic Study of Classification
Systems for Infrastructure & Transportation, Phil Jackson). Selvityksessä on laajasti tarkasteltu
luokittelujen (nimikkeistöjen) tarpeita ja tavoitteita eri näkökulmista. Sen mukaan omaisuuden
nimikkeistöjärjestelmän muodostamisessa lähtökohdaksi tulee ottaa omaisuudenhallinta ja koko
tiedonhallinnan elinkaari. On tunnistettava ja ymmärrettävä ero tietomallinnuksen (BIM),
omaisuudenhallinnan tiedonhallinnan ja nimikkeistöjen välillä. Olennaista on tunnistaa omaisuuden
hallinnan kohteet (objektit) ja niiden olennaiset ominaisuustiedot. Selvitys ei ota parhaaseen
nimikkeistöjärjestelmään. Sellaista ei välttämättä vielä ole, mutta CoClass ja CCS ovat lähinnä
soveltuvinta. Haasteena on myös, että olemme siirtymävaiheessa täysin digitaalisen toimintatapaan.
Teknologisesti uusia mahdollisuuksia tarjoavat myös objektikirjastot (OTL, Object Type Library) ja
linkitetty tieto (linked data).
Velho-järjestelmässä on tehty laaja tietojärjestelmä palvelemaan tiestötietojen hallintaa tieverkolla. Sen
tietomäärittelyissä huomaa hyvin laajan kirjon erilaisista infrakohteista, joita järjestelmän tulee hallita.
Rakenteellisten ja toiminallisten ominaisuuksien lisäksi tarvitaan mm. kunnossapito-, urakka-, kunto-,
vaurio-, lupatietoja. Määrittely työssä on käytetty useita lähteitä (YIV, Infra- nimikkeistöt, ohjeistukset
jne..) ja määrittelytyössä on hyödynnetty laajaa asiantuntijajoukkoa. Hankkeen tavoitteet on osaltaan
ohjanneet tietosisältötyötä. Tämä on tärkeä näkökulma. Täysin valmista nimikkeistöä tai tietomallia ei
tällaisissa tilanteissa ole käytössä. Velho-järjestelmään kootaan myös BIM-mallit ja muu
suunnitteluaineisto suunnitelma- ja toteumatietoaineistoksi. Merkittäviä hyötyjä ovat yhtenäinen
nimikkeistö ja termistö läpi tiedon elinkaaren, mahdollisuus automatisoida tiedon kulkua prosesseista
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perustietovarantoihin sekä laadukas ja rakenteinen lähtötieto. Velhon kaltaiset hankkeet toimivat alan
standardoinnin edistäjinä. Tulokset tulisi pystyä paremmin hyödyntämään laajemmin kansallisella
tasolla.
Vuosien 2020-2021 aikana on tapahtunut merkittävää edistymistä sanasto- ja nimikkeistötyön osalta.
Ympäristöministeriö asetti joulukuussa 2019 laaja-alaisen yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on
varmistaa rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuus, lisätä aiheeseen liittyvää osaamista,
tunnistaa lainsäädännön kehitystarpeet sekä mahdollistaa laaja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa.
Yhteistyöryhmä kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalan sekä alueidenkäytön suunnittelun toimijoita
yksityiseltä ja julkiselta sektorilta (https://ym.fi/yhteentoimivuus) .
Yhteistyöryhmään kuuluu myös sihteeristö sekä kolme teemaryhmää: Semanttinen yhteentoimivuus,
Kokonaisarkkitehtuuri ja Standardisointi. Semanttista yhteentoimivuutta edistetään rakennetun
ympäristön toimialalla sopimalla yhteisistä käsitemäärittelyistä, koodistoista ja tietorakenteista.
Semanttisen yhteentoimivuuden alaryhmät ovat:


Maankäytön suunnitelmat ja päätökset



Rakennukset ja rakennelmat



Liikenne ja alueet



Tekniset verkostot

Rakentamisen nimikkeistötyö ja laajempi tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen standardointityö keskittyy
vuoden 2021 alusta Rakennustietomalli Oy:hen. Uuden Rakennustietomalli Oy:n tehtävänä on edistää
kiinteistö- ja rakennusalan sekä rakennetun ympäristön tietomallinnukseen liittyvää avointa kehitystyötä
sekä yhtenäistää alojen tietomallitoimintaa. Myös buildingSMART Finlandin toiminnot liittyvät osaksi
Rakennustietomallin toimintaa. Perusperiaatteena säilyy perinteisestä buildingSMART-toiminnasta
ponnistava tavoite koota yhteisö, joka kehittää alamme vakiointia ja osaamista yhteistyössä.
Infra-nimikkeistön kehitystyö on jatkunut Infra-rakennusosa- ja InfraBIM-nimikkeistön päivitystyölää.
Kyseessä on laajempi päivitys, jossa nimikkeistön rakennetta päivitetään ja täydennetään sekä
varmistetaan yhteentoimivuus Infra-määrämittausohjeen sekä InfraRYLIin kanssa. MaaRYL:in
(talonrakennuksen maatyöt) päivityksen yhteydessä otetaan talonrakennuksen aluekohteiden osalta
käyttöön Infra-rakennusosa-nimikkeistö, mikä selkeyttää merkittävästi nimikkeistöjen ja laatuvaatimusten
käyttöä infrasuunnittelijoiden ja -rakentajien osalta.
Entä sitten? Miten pitäisi edetä? Suomessa tehdään paljon hyvää työtä sanastojen ja nimikkeistöjen
sekä vakioinnin osalta. Edelleen tarvitaan kuitenkin yhteistyön tiivistämistä ja koordinointia tulosten
saamiseksi yhteistyöllä kaikkien käyttöön. Tähän tulee saada aikaiseksi selkeä hallintamalli. Laajempi
sanastotyö ja yhteentoimivuus sekä tulosten julkaistaan läpinäkyvästi yhteentoimivuusalustalle.
Rakentamisen teknisempi vakiointi työhön sopii Rakennustietomallin mukainen yhteistyö.
Vakiointityössä tulisi myös vahvemmin ottaa huomioon kansainväliset standardit sekä osallistuminen ja
vaikuttaminen kansainväliseen standardointityöhön. Rakennusala on suurin ympäristön kuormittaja
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maailmassa. Näkisinkin erityisesti, että vakiointityö on erittäin tärkeää vastuullisuus-näkökulmasta:
vakioinnilla luomme pohjaa löytämään uusia, elinympäristön kannalta parempia ratkaisuja.
Standardointityö ja sen hyödyntäminen ja käyttöönotto vaatii laajaa asiantuntijatyötä – niin tietotyön kuin
teknisen sisällön ka prosessien asiantuntikoita. Voidaan kuitenkin kysyä, miksi kansalliseen
vakiointityöhön on vaikeaa saada kerralla merkittävää (hanke)rahoitusta?
Kirjoittaja on osallistunut KIRA-alan nimikkeistöselvityksiin sekä on mukana tiedonhallinnan ja
standardoinnin asiantuntijana Velho-järjestelmän projektiryhmässä. Hänellä on laaja kokemus
nimikkeistöjen ja tietomallinnuksen kehitystyöstä 20 vuoden ajalta.

Weurlander Minna, Sweco Infra&Rail Oy: Miten varmistetaan liikenne- ja väyläinfra-alan
osaaminen tulevaisuudessa
Haluan nostaa omakohtaisen kokemukseni osalta keskusteluun miten alan osaaminen kehittyy ja miten
alan houkuttelevuutta voitaisiin lisätä. Esityksessä on useita esimerkkejä, jotka havainnollistavat alan
osaamiseen liittyviä sudenkuoppia. Esitys havahduttaa pohtimaan mitä keinoja voitaisiin yhdessä
käyttää osaamisen vahvistamiseksi.
Alan koulutusta on lisätty ja mm. HAMKista valmistuu vuosittain erinomaisia nuoria insinöörejä. Nuori
insinööri ei kuitenkaan ole valmis suunnittelija saati asiantuntija, vaan koulutus antaa valmiudet ja itse
työ vasta opettaa. Harvalla on työuran alussa selkeää näkymää siitä, mihin tarkkaan ottaen oma
kiinnostus kohdistuu. Samalla pohjakoulutuksella kun on ajauduttu niin liikennesuunnittelijaksi kuin
rata- tai katusuunnitteluun, konsultille tai julkiselle puolelle. Usein opinnäytetyö antaa suuntaa, mutta
ei ole itsestäänselvyys.
Meillä alan toimijoilla on iso vastuu uusien ammattilaisten kasvattajina. Olen itse huomannut nyt
viimeisen kahden vuoden aikana, ennen sitä 20 julkisella puolella vietetyn vuoden jälkeen, miten
suuren vastuu suunnittelutoimistot kantavat opiskelijoiden kesä-, harjoitus- ja opinnäytetöiden
teettäjinä. Toki usein julkisen puolen projektiin, mutta ei täydellä hinnalla. Tällainen toimintatapa
mahdollistaa jo paljon, mutta vastuu ei saisi loppua siihen vaan alan pitäisi kantaa selkeämpi vastuu
myös jatkosta.
Muutamien työkokemusvuosien kartuttua pätevimmät nuoret haluavat urallaan eteenpäin ja usein
projektin vetovastuu kiinnostaa. Tässä sitten törmätään yleiseen esteeseen – ollakseen
projektipäällikkö pitää olla projektipäällikköreferenssejä. Tyypillinen muna kana-asetelma, jossa
halutaan mahdottomia. Tilaajien referenssivaatimukset ovat usein tiukkoja ja välillä täysin
mahdottomia täyttää. Samoin kokeneimmat projektipäälliköt nimetään useisiin tarjouksiin ja jos luoja
suo, ovat sitten täysin ylityöllistettyjä, vaikka nuoria, potentiaalisia uusia kykyjä olisi käytettävissä.
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Tilaajien suuntaan olisikin toiveena, että tarjouspyynnöissä mahdollistettaisiin
projektipäällikköreferenssien kartuttaminen esimerkiksi mentori-oppihenkilö-menettelyllä, jolloin
tilaajalla toisaalta on varmuus projektin ammattitaitoisesta läpiviennistä ja toisaalta saadaan alalle
kasvatettua lisää päteviä projektinvetäjiä.
Toinen haaste on tilaajaorganisaatiossa työskennelleiden ammatillinen arvostus. SKOL ryhmittely
lähtee liikkeelle suunnittelutehtävistä, mutta ammattitaito on kartutettavissa monenlaisissa muissakin
esimerkiksi tilaajapuolen tehtävissä. On esimerkiksi erikoista, että 10 vuoden esimieskokemus
tilaajapuolen tehtävistä ei kelpaa projektipäällikön tehtäviin.
Tilaajien kilpailutustehtävä on vaativa, toisaalta tärkeää on laadukas lopputulos, toisaalta hinnan tulisi
olla edullinen. Laadun mittaaminen on vaikeaa, mutta niin on mahdottomiin vaatimuksiin
vastaaminenkin. Välillä vaaditaan sellaisia referenssejä, joiden täyttämiseen löytyy välillä vain yksi tai
kaksi toimijaa, miksi ylipäänsä tehtävä kilpailutetaan. Herää välillä kysymys tarkoituksellisuudesta,
vaikka tähän en haluaisi uskoa. Miten alan koulutusta, työvoiman liikkuvuutta ja houkuttelevuutta
voidaan lisätä kantamalla vastuuta koko toimintakentässä. Millaisilla keinoilla näitä voidaan edistää?
Kenen tehtävänä on huolehtia riittävän ammattitaitoisista tilaajista, suunnittelijoista ja
projektipäälliköistä?
Minna Weurlander
yksikön johtaja
maankäyttö, liikenne&ympäristö
Sweco

Paavilainen Jyrki, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala: Katutöiden haittojen
vähentäminen - tutkimuksesta toimenpiteisiin
Esitelmässä käydään läpi pormestari Jan Vapaavuoren käynnistämän Helsingin kaupungin Katutöiden
haittojen vähentäminen -hankkeen vuosien 2019-2021 selvitysten ja pilottien tulokset sekä tunnistettu
keinovalikoima.
Esitys käsittelee seuraavia katutöihin liittyviä osa-alueita;
 hankkeiden ohjelmointi ja suunnittelu,
 katutöiden vaikutusten arviointi,
 hankintamallit,
 rakentamisen valmisteluvaiheen menettelyt,
 usean tilaajan yhteistoiminta,
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 työmaiden järjestelyt ja viestintä sekä
 alueiden käytön hallinta ja viranomaisohjaus.
Helsinki on pilotoinut kolmen ison katujen liikennejärjestely- ja peruskorjaushankkeen yhteydessä
kehitysvaihetta, jossa kaupunki, muut tilaajat (raitiotie, vesihuolto, kaukolämpö, sähkö, kaasu ja tele) ja
urakoitsijat sekä suunnittelijat valmistelevat yhteistyössä rakentamisvaihetta. Kehitysvaihe perustuu
Aalto-yliopiston tutkimushankeen (Katutöiden sujuvoittaminen 2019-2020) tuloksiin, joita esityksessä
tullaan myös kuvaamaan laajemmin. Tässä yhteydessä esitellään myös Kruununsillat – allianssin
lähestymistapa usean tilaajan hankkeeseen.
Esityksessä kuvataan myös täysin uuden tyyppinen käsikirja työmaakokemuksen parantamiseen
(osallistaminen, viestintä, opastus ja poikkeusjärjestelyt). Tässä yhteydessä esitellään myös Helsingin
Hämeentien katusaneeraushankkeen yhteydessä tehdyt toimenpiteet, sekä Oulunkylän
opastepilotoinnin ja kesän 2020 Katutöiden laaduntarkkailijat –kampanjan tuloksia. Lisäksi kuvataan
Helsingin lähestymistapa katutöiden vaikutusten arviointiin jatkossa.
Lisäksi esityksessä tuodaan lyhyesti esille keinot kadunpitäjän viranomaisohjauksen parantamiseen.
Helsinki on muun muassa tehnyt muutosehdotuksen nykyiseen ”kunnossapitolakiin” (Laki katujen ja
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta).
Esitys antaa käsityksen mahdollisuuksista katutöihin liittyvien prosessien sujuvoittamiseen,
läpimenoaikojen lyhentämiseen ja tilaaja-urakoitsija-yhteistyön kehittämiseen. Aalto-yliopiston
tutkimushanke on laajuudessaan ainutlaatuinen vähintäänkin kansallisella tasolla. Kehitysvaihetta ei ole
myöskään aiemmin kokeiltu vastaavissa, isoissa katusaneeraushankkeissa. Lisätietoja: Jyrki Paavilainen
puh. 040 482 6618 jyrki.paavilainen@hel.fi

Kauppi Aleksi, Vaisala Oyj: Kuinka konenäkö voi tukea tilapäisten liikennejärjestelyiden
ylläpidossa
Vain esitys.

31

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021

Kenen käytössä tieverkko on tulevaisuudessa
Puheenjohtajina
Marko Forsblom, ITS Finland ry,
Timo Tirkkonen, Väylävirasto

Rautiainen Tuukka, Gaia Consulting Oy: Tieverkon sähköistämisen mahdollisuudet ja
haasteet Suomessa

Aihe: Tieverkon sähköistämisen mahdollisuudet ja haasteet Suomessa
Esitelmän pitäjät: Tapio Ojanen (Väylävirasto), Tuukka Rautiainen (Gaia Consulting Oy), Taina
Haapamäki (FLOU Oy)

Tausta: Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä
ja pidemmällä aikavälillä liikenteen tulee olla kokonaan päästötöntä. Tämä vaatii merkittäviä toimia
tieliikenteessä, jonka päästöt ovat suurin osa liikenteen päästöistä.
Energian varastoiminen asettaa tieliikenteen sähköistämiselle haasteita, erityisesti raskaan liikenteen
osalta. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty itse tieverkon sähköistämistä, joka mahdollistaisi ajoneuvojen
akkujen lataamisen ajon aikana. Vajaa parikymmentä maata eri puolilta maailmaa ovat pilotoimassa tai
selvittämässä tieverkon sähköistämistä. Suomessa aihe on ollut tähän asti vähän esillä.

Tavoite: Gaia Consulting Oy:n ja FLOU Oy:n Väyläviraston toimeksiannosta tekemässä selvityksessä on
tavoitteena tunnistaa tieverkon sähköistämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita Suomen
olosuhteissa sekä luoda askelmerkkejä mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin suunnittelun, pilotoinnin ja
laajamittaisen toteutuksen saralla.
Keskeisiä sidosryhmiä tieverkon sähköistystä suunniteltaessa ovat käyttäjien lisäksi mm. tienpitäjät,
erilaiset raskaan ja kevyen ajoneuvoliikenteen toimijat, sähköverkkoyhtiöt ja ajoneuvojen valmistajat.
Oleelliset kysymykset liittyvät eri teknologiavaihtoehtojen kehittämisen ohella toimivien
liiketoimintamallien kehittämiseen: ketkä investoivat teiden sähköistämiseen ja miten käyttömaksut
kerätään.

Esitelmän sisältö: Esitelmässä luodaan katsaus aiheeseen liittyviin kansainvälisiin tutkimuksiin ja
pilotteihin, niissä tarkasteltuihin vaihtoehtoisiin teknologioihin, varteenotettaviin liiketoimintamalleihin
sekä tunnistettuihin haasteisiin.
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Uutena tietona selvityksessä/esitelmässä tunnistetaan tieverkon sähköistämisten rooli osana
ilmastotoimenpiteitä ja arvioidaan sähköistämisen potentiaalia ja edellytyksiä Suomessa. Esitelmässä
tuodaan esille arviot relevanteista teknologioista ja liiketoimintamalleista; lainsäädännön, tieverkon ja
sähköverkon näkökulmat; potentiaali erilaisten matkojen ja kuljetusten sekä tieverkon laajuuden
osalta; vaikutustenarvio liikenteen sujuvuuden, saavutettavuuden, turvallisuuden, päästöjen ym.
näkökulmasta; arviot vaikutuksista sähköverkkoihin ja -markkinoihin ym.
Lisäksi päätelminä esitetään näkemykset tieverkon sähköistyksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä:
piloteista ja jatkosuunnittelusta.

Lisätietoa selvityksestä ja esitelmäehdotuksesta:
Tuukka Rautiainen, tuukka.rautiainen@gaia.fi
Taina Haapamäki, taina.haapamaki@flou.io
Tapio Ojanen, tapio.ojanen@vayla.fi
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Airaksinen Simo, WSP: Uudet käyttövoimat tulossa joukkoliikenteeseen
Simo Airaksinen

Annakaisa Lehtinen

WSP Finland Oy

WSP Finland Oy

Ilmastonmuutos ja päästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet vaikuttavat merkittävästi
joukkoliikenteen käyttövoimiin. Konkreettisia tavoitteita julkisen sektorin ajoneuvo- ja
palveluhankintoihin tuo myös Euroopan unionin (EU) direktiivi puhtaista ja energiatehokkaista
ajoneuvoista (Clean Vehicles Directive, CVD). Direktiivin kansallista soveltamista koskeva laki on
ollut alkuvuodesta 2021 lausunnoilla. Valtioneuvoston tavoitteena on hiilineutraali Suomi 2035,
jota tukien on kansallisesti valmisteltu fossiilittoman liikenteen tiekartta. Tavoitteena on liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005.
Lisäksi kaupungeilla ja kunnilla on omia päästövähennystavoitteita.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on kolme lähestymistapaa: 1) Fossiilisten polttoaineiden
korvaaminen vaihtoehtoisilla käyttövoimilla, 2) ajoneuvokannan uudistaminen ja 3)
liikennejärjestelmän tehostaminen. Joukkoliikenteellä on näissä kaikissa keskeinen rooli.
Joukkoliikenteen lisääminen on eräs tehokas keino päästöjen vähentämiseksi. Se edellyttää
liikennejärjestelmän tehostamista: maankäytön ja liikennejärjestelmän tehostamista
joukkoliikenteen kannalta myönteiseksi, mutta myös joukkoliikenteen tarjonnan lisäämistä. Uusilla
käyttövoimilla voidaan siirtyä kohti fossiilitonta liikennettä hyödyntäen nykyistä kalustoa tai
käyttäen uusia käyttövoimia.

Uusiin käyttövoimiin ohjaa EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi

Puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen direktiivin (CVD) keskeisiä tavoitteita ovat
hiilidioksidin, typen oksidien, pienhiukkaspäästöjen ja melusaasteen alentaminen. Direktiiviä
sovelletaan julkisiin kaupunkiliikenteen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin ja se määrittää
muun muassa minimitason puhtaiden ajoneuvojen osuudelle hankinnoissa.

Direktiivin mukaisesti puhtaiksi hankinnoiksi lasketaan bussit, jotka kulkevat biopolttoaineella,
sähköllä, kaasulla tai vedyllä. Konkreettisia vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi
bussiliikenteessä ovat tällä hetkellä Suomessa uusiutuva biodiesel, biokaasu ja sähkö. Lisäksi
vetyteknologian kehitys on vauhdissa. Direktiivissä on pidetty tärkeänä ajoneuvojen elinkaaren
pitkäikäisyyttä, mikä korostaa mahdollisuutta käyttää nykyisessä kalustossa uusiutuvia
biopolttoaineita.

Suomelle on asetettu määrällinen velvoite, että uusista kaupunkiliikenteen bussihankinnoista tulee
olla puhtaita 41 % ajanjaksolla 8/2021-2025 ja 59 % vuodesta 2026 alkaen. Lisäksi direktiivissä on
määritetty, että 8/2021-2025 busseista 20,5 % ja vuodesta 2026 alkaen 29,5 % tulee olla
täyssähköbusseja.
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Kansallisen lain luonnos on ollut alkuvuodesta 2021 lausunnoilla. Lakiehdotuksessa on esitetty,
että kaikki toimivaltaiset viranomaiset täyttävät määrälliset vaatimukset puhtaista ajoneuvoista.
Kaikkien ei ole tarve kuitenkaan edellyttää päästöttömiä sähkö- tai vetybusseja. Sen sijaan
päästöttömien ajoneuvojen tavoite esitetään täytettävän edellyttämällä HSL:ltä, Tampereelta,
Turulta, Lahdelta, Jyväskylältä ja Oululta päästöttömiä sähkö- tai vetybusseja. HSL:lle on
kohdistettu suurin vaatimus päästöttömiin busseihin, mutta toisaalta HSL on muutoinkin
tavoittelemassa sähköbussien suurta määrää.
Direktiivissä on mahdollistettu, että jäsenvaltiot voivat jakaa vastuuta vähimmäistavoitteiden
saavuttamisesta joustavasti alueellisesti huomioiden väestöntiheys ja liikennejärjestelmien
erityispiirteet. Tällaisena piirteenä voidaan tunnistaa esimerkiksi, että päästöttömästä ja
sähköisestä liikenteestä on suuremmat hyödyt tiheillä kaupunkialueilla, joilla on enemmän ihmisiä
hengittämässä ilman epäpuhtauksia.

Eri käyttövoimavaihtoehdot erilaiseen tarpeeseen

Vaihtoehtoja puhtaiden tai vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämiseen on useita, vaikkakin
osalla kaupunkiseutuja kansallinen laki edellyttää enemmän päästötöntä kalustoa. On
erinomaista, että kansallisessa laissa on huomioitu mahdollisuudet ja edellytykset sähköiseen
liikenteeseen eri kaupunkiseuduilla.

Biodiesel
Merkittävä osa HSL:n joukkoliikenteestä ajetaan biodieselillä ja osassa Suomen kaupungeista on
fossiilinen diesel korvattu kokonaan ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla. Nopea
ympäristöteko on ollut vaivatonta tehdä, sillä biodieseliin siirtyminen ei vaadi investointeja infraan
tai uuteen kalustoon. Ensimmäisen sukupolven biodieseliä ei voida käyttää sellaisenaan, vaan sitä
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käytetään sekoitteena fossiilisen dieselin kanssa. Ensimmäisen sukupolven biodiesel ei täytä
CVD:n vaatimusta.

Käytännössä eri toimivaltaiset viranomaiset eivät ole ottaneet vaihtoehdoksi ensimmäisen
sukupolven biodieseliä vähentääkseen riippuvuuttaan fossiilisesta dieselistä. Biodieseliin
siirryttäessä tavoitellaan uusiutuvan biodieselin käyttöä. Uusiutuvan biodieselin (HVO) etuna on,
että sitä voidaan käyttää sellaisenaan myös nykyisessä kalustossa. Uusiutuvaa biodieseliä
valmistetaan kasvi- ja puupohjaisesta selluloosasta sekä jätteistä ja ruoantähteistä. Uusiutuvalla
biodieselillä hiilidioksidipäästöt (CO2) vähenevät 80–90 % fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Biopolttoaineet ovat tarpeellinen osaratkaisu päästöongelman ratkaisemisessa, mutta eivät riittävä
pitkällä tähtäimellä. Haasteet biopolttoaineiden tuotannon rajallisuudessa sekä energiamuodon
aiheuttamissa lähipäästöissä vaativat tueksi uutta teknologiaa sekä investointeja kaupunki-infran
kehittämiseen.

Biokaasu
Polttoainekäyttöön tarkoitettu biokaasu on noin 96 prosenttisesti metaania. Raakabiokaasua
(metaania) muodostuu yhdyskuntajätteiden ja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden mädätyksessä,
kun mikro-organismit hajottavat orgaanista ainesta hapettomassa tilassa. Biokaasun myötä
päästöt vähenevät noin 85 % fossiiliseen dieseliin verrattuna. CVD mahdollistaisi myös
maakaasun käytön puhtaana polttoaineena. Kaupungit eivät ole pitäneet kuitenkaan maakaasua
vaihtoehtona päästöjen vähentämiseksi, vaan mikäli liikennöidään kaasulla, edellytetään
biokaasun käyttöä.

Biokaasun käyttäminen edellyttää kaasubussien hankintaa. Lisäksi kaasun tankkauksesta
aiheutuu kustannuksia, ellei kaasun tankkausasema sijaitse sopivasti linjan varrella tai varikon
vieressä. Tankkaukseen liittyvän infrastruktuurin vuoksi kaasun käyttö on
kustannustehokkaampaa vasta isommalla bussien määrällä. Kaasuputkiverkostoa on lähinnä
Etelä-Suomessa. Mikäli liikennöitsijä toteuttaisi varikolleen kaasun tankkausaseman ja voisi liittyä
kaasuverkkoon, saattaisi kaasun käyttö olla todella isoilla kalustomäärillä kustannustehokasta.
Kaasun heikkoutena on, että dieselbussien tavoin kaasubusseista syntyy lähipäästöjä.

Sähkö
Sähköbussien tekniikka on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti. Merkittävin kustannuserä on
akut, joiden hintataso on alentunut ja energiatiheys on parantanut. Tämä on mahdollistanut
merkittävästi suuremman akkukapasiteetin ja pidemmät toimintamatkat. Sähköbusseilla voidaan
liikennöidä pitkiäkin (>300 km) päiväsuoritteita ja sähköbusseja on tarve ladata vain 1–2 krt/pv
ajosuoritteesta riippuen.
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Pienille liikennöitsijöille sähköbussikaluston hankinta ja latausinfran rakentaminen voi olla edelleen
liian suuri investointi. Sähköbussit ovat sitä kustannustehokkaampia, mitä enemmän niillä vodaan
ajaa. Latausinfrassa on myös jonkin verran mittakaavaetua. Tämän vuoksi sähköbusseja ei ole
välttämättä mielekästä vaatia pienissä eikä kaikissa keskisuurissa kaupungeissa kilpailutilanteesta
riippuen.

Sähköbussit ovat kuitenkin kiistatta ympäristöystävällisin bussiliikenteen muoto ja pitkäaikaisessa
käytössä kokonaiskustannuksiltaan perinteistä dieselbussia edullisempi vaihtoehto.
Sähköbussikalustoa ja latausinfraa on hyvin saatavissa useilta eri valmistajilta ja
sähköbussiliikenteestä on kokemusta Suomessakin jo lähes 10 vuoden ajalta. Käyttövoiman
ympäristöystävällisyydessä ainoastaan vety yltää samalla tasolle, mutta teknologia on vielä
kehitysasteella.

Vaihtoehtoja tarkasteltaessa tulee huomiota kiinnittää eri käyttövoimien ja niiden tuottamisesta
aiheutuviin päästöihin, energiakustannuksiin ja hankintojen edellyttämiin investointeihin.
Tarkasteluun tulee sisällyttää myös vaikutukset kaupunkiympäristön ja matkustamisen
viihtyisyyteen.

Kaupungit siirtymässä nopeasti puhtaaseen liikenteeseen

Kaupungit ovat siirtymässä nopeasti kohti puhtaita ajoneuvoja. HSL-alueella uusissa
kilpailutuksissa vaatimuksena on ollut, että koko liikenne hoidetaan puhtaasti: joko uusiutuvalla
biodieselillä tai uusituvalla sähköllä. Osassa kohteita on vaadittu sähköbusseja, kun taas osassa
kohteista on saatu merkittävä määrä sähköbusseja lisäpisteiden myötä. HSL:n tavoitteiden
mukaisesti pääkaupunkiseudulla liikennöi lähivuosina satoja sähköbusseja, joiden myötä myös
nivelbussit palaavat liikenteeseen.
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Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa on kilpailutusten myötä tulossa myös
sähköbussiliikennettä. Kuopio, Lahti ja Turku ovat vaatineet jonkin verran sähköbusseja, mutta
lisäpisteiden myötä sähköbussiliikennettä on saatu vaadittua enemmän. Lähivuosina näille
kaupunkiseuduille on tulossa lähes 100 sähköbussia, joista noin puolet ovat telibusseja ja noin
puolet kaksiakselisia busseja. Viimeisimpien kilpailutuskohteiden muussa kalustossa on
lisäpisteiden myötä käytössä uusituvalla biodieselillä liikennöitävää bussikalustoa.

Hämeenlinnassa on annettu lisäpisteitä eri käyttövoimista. Voittanut liikennöitsijä tarjosi
biokaasulla liikennöitävää kalustoa. Liikennöitsijä tukeutuu varikon vieressä olevaan kaasun
tankkausasemaan. Jyväskylässä on vaadittu biokaasukalustoa, samoin kuin Oulussa. Vaasa on
puolestaan itse hankkinut kaasubusseja, joita liikennöidään biokaasulla.

Merkittävää on havaita, että sähköiseen liikenteeseen siirtyminen ei ole nostanut liikennöinnin
kustannustasoa. Suurempia investointeja voidaan kompensoida pienten energiakustannusten
ansiosta riittävän pitkällä sopimusajalla sekä sillä, että kohteissa on paljon liikennettä. Lisäksi on
merkittävää havaita, että uutena hankittavista kaupunkiliikenteen busseista sähköbussien osuus
on todella suuri. Uusia dieselbusseja hankitaan vähän, eikä kaasubusseja hankita juurikaan.

Pekkala Veikko, Oulun yliopisto: Raskaan liikenteen semiautonominen ajaminen Suomen
tiestössä
Esitelmän sisältö pitää sisällään seuraavia teemoja platooning teknologia, tiedon jakaminen
ajoneuvojen ja infran välillä, kuljetusalan muutostarpeet jne.

Olin Janne, Aalto Yliopisto: Automatisoidun joukkoliikenteen lähitulevaisuus Helsingissä
Janne Olin, Aalto-yliopisto
Tieliikenteen automatisaatio vaikuttaa etenevän yhteiskunnassa vääjäämättä: joka vuosi järjestetään
yhä suurempi määrä itseohjautuvilla ajoneuvoilla liikennöitävien joukkoliikennepalveluiden
pilottikokeiluja, autovalmistajat tuovat automaatioteknologiaa hyödyntäviä ajoneuvoja markkinoille, ja
kaupungitkin ovat ottaneet automaation osaksi tulevaisuuden strategioitaan. Kaikesta huolimatta on
yhä hyvin epäselvää, millaista tulevaisuuden automaattinen liikenne on, ja miten se tulee vaikuttamaan
ihmisten jokapäiväiseen elämään. Automaattisen liikenteen mainitaan usein olevan tehokkaampaa,
turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää; sen uskotaan mahdollistavan yhä tasa-arvoisemmat
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liikkumismahdollisuudet kaupungeissa sekä niiden ulkopuolella. Mutta miten nämä lupaukset
käytännössä toteutuvat – vai toteutuvatko? – on yhä epäselvää. Voidaan kuitenkin pitää melko
varmana, että ilman määrätietoista visiointia ja suunnittelutyötä, luvatut hyödyt jäävät pieniksi tai
olemattomiksi, ja kaitsemattomana liikenteen automaatio saattaa jopa aiheuttaa merkittäviä haittoja,
kuten aiempien mullistavien liikkumisteknologioiden kanssa on nähty käyvän.
Tätä epävarmuutta pyrittiin vähentämään Sohjoa Baltic -projektin osana toteutetun ”Expert-based
multicriteria assessment of near-future scenarios for the automation of collective transport services in
Helsinki” -nimisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa automatisoituja
joukkoliikennepalvelutyyppejä, joiden järjestäminen tulee olemaan mahdollista lähtiulevaisuuden
Helsingissä (2030–2035), sekä kriteereitä, joiden perusteella näitä palveluita tulisi arvioida. Näihin
tavoitteisiin pyrittiin pääsemään neliportaisella metodologialla.
1. Asiantuntijahaastattelut
o

Haastattelujen

avulla

kartoitettiin

asiantuntijoiden

odotuksia

ja

näkemyksiä

automaattisen joukkoliikenteen kehittymisestä sekä tunnistettiin kriteereitä, joilla
automaattisia joukkoliikennepalveluita tulisi arvioida.

2. Skenaarioiden rakentaminen
o

Haastattelujen pohjalta rakennettiin kuusi erilaista skenaariota, jotka heijastivat
asiantuntijoiden odotuksia mutta myös ilmensivät heidän näkemystensä ristiriitoja.

3. Kysely
o

Asiantuntijat arvioivat haastatteluissa tunnistettujen kriteerien suhteellista tärkeyttä
sekä luotujen skenaarioiden toimivuutta näiden kriteerien mukaan.

4. Monimuuttuja-analyysi (Analyyttinen hierarkia prosessi ja PROMETHEE-menetelmä)
o

Monimuuttuja-analyysi

tuotti

kyselyvastausten

perusteella

kriteerien

tärkeysjärjestyksen sekä arvion eri skenaarioiden toimivuudesta.
Lähes kaikki osallistujat pitivät itseohjautuvia ajoneuvoja ensisijaisesti tapana parantaa
joukkoliikenteen syöttö- ja niin kutsuttuja viimeisen kilometrin -yhteyksiä. Kaksi palvelutyyppiä toistui
valtaosassa haastatteluista: kiinteällä reitillä liikennöitävät sukkulalinjat sekä kutsupohjaiset
sukkulalinjat. Kiinteät linjat yhdistettiin tiheästi asuttuihin naapurustoihin, kun taas joustavat reitit
yhdistettiin pientalo- ja haja-asutusalueisiin. Monimuuttuja-analyysi, jossa palveluita arvioitiin
tunnistettujen kriteeriryhmien – turvallisuus, liikennejärjestelmävaikutukset, ympäristövaikutukset,
resurssitehokkuus, käyttökokemus ja luotettavuus – perusteella, tuotti kuitenkin havaitun ajatusmallin
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kanssa ristiriitaisen tuloksen, sillä vastaajat arvioivat kiinteiden linjojen toimivan huomattavasti
paremmin sekä tiheästi että väljästi asutuilla esimerkkialueilla. Kaiken kaikkiaan osallistujat uskoivat,
että molemmat palvelutyypit kuitenkin kehittäisivät arvioitujen alueiden joukkoliikennettä nykyisestä,
jos kohta ero oli varsin pieni kutsupohjaisten ja nykyisten, ei-automatisoitujen palveluiden välillä.
Palvelutyyppien ja niiden toimialueiden lisäksi ristiriitoja asiantuntijoiden välillä ilmeni muun muassa
näkemyksissä teknologisen kehityksen nopeudesta sekä palveluiden kyvystä palvella kaikkia
ihmisryhmiä tasapuolisesti. Erityisen suuria ristiriitoja havaittiin odotuksissa palveluiden kyvystä
palvella liikuntarajoitteisia käyttäjiä.
Tuloksia voidaan pitää poikkeavina aiemmasta tutkimusmassasta, sillä valtaosa asiantuntijoista piti
automatisoituja palveluita olemassa olevan joukkoliikennejärjestelmän uutena komponenttina, kun
taas useat edeltävät tutkimukset ovat kuvanneet näitä perinteisen joukkoliikenteen korvaajina – usein
mainitaan ”robottitaksit”. Tulokset maalaavat myös huomattavasti maltillisempaa kuvaa
lähitulevaisuudessa tapahtuvista liikennejärjestelmän muutoksista: osallistujat pitivät todennäköisenä,
että uudella teknologialla pystyttäisiin tarkastellulla aikavälillä korvaamaan täysin vain harvoja
joukkoliikennelinjoja. Toisin sanoen uudet palvelut korvaisivat olemassa olevia palveluita vain osittain
tai toimisivat niiden rinnalla tai jatkeena. Näin ollen ”ensimmäisen vaiheen” automatisoidut
joukkoliikennepalvelut tuskin tuottavaisivat kirjallisuudessa usein mainittuja kustannussäästöjä
palveluntuottajalle. Oikealla tavalla järjestettyinä automatisoidut syöttöliikenneyhteydet pystyisivät
kuitenkin asiantuntijoiden mukaan houkuttelemaan uusia käyttäjiä joukkoliikenteen piiriin.
Minkälainen on oikein järjestetty automaattinen joukkoliikennepalvelu, ei toki ole tämänkään
tutkimuksen jälkeen täysin selvää. On kuitenkin varmaa, että tällaisen palvelun järjestäminen ei ole
yksiselitteisen helppoa, sillä uusi liikkumismuoto asettaa uusia vaatimuksia liikkumisen suunnittelulle, ja
jo nyt pystytään toteamaan suurella varmuudella, että nykyiset joukkoliikenteen suunnittelun
periaatteet eivät sellaisenaan riitä uusien, automatisoitujen palveluiden vastuulliseen toteutukseen.
Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen määrä on tälläkin saralla mittava: joukkoliikennepalveluiden
nykyiset esteettömyyskäytännöt eivät riitä takaamaan tasa-arvoista käytettävyyttä automatisoiduissa
palveluissa; liikenneturvallisuuden merkitys palveluiden suunnittelussa tulee kasvamaan
huomattavasti, mutta myös sosiaalisen, koetun ja kyberturvallisuuden merkitys tulee korostumaan;
palveluiden keskittyessä pienemille alueille, riski hyötyjen ja haittojen epätasaisesta jakautumisesta
kasvaa… Lista on pitkä, mutta toistaiseksi epätäydellinen.
Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset osoittavat, että liikenteen automatisaatio on vielä varsin hatarasti
ymmärretty ilmiö, joka voi vaikuttaa liikennejärjestelmään ja yhteiskuntaan herkästi ja
arvaamattomasti, jos riittäviä ohjauskeinoja ei käytetä alusta alkaen. Tutkimus alleviivasi ilmeisiä uhkia
liittyen muun muassa automatisoitujen palveluiden inklusiivisuuteen mutta myös osoitti, että kaikkia
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seurauksia ei olla todennäköisesti pystytty vielä tunnistamaan. Löydöksiä voidaan pitää hyvinä
askelmerkkeinä tuleville tutkimuksille sekä pilottikokeiluille, jotka eivät ole vielä tähän mennessä
pystyneet riittävällä tavalla vastaamaan huoliin automatisoitujen palveluiden toimivuudesta ja tasaarvoisuudesta.

Scholliers Johan, VTT: Piloting Connected and Automated Driving using 5G

Johan Scholliers, Matti Kutila, Tiia Ojanperä
VTT Technical Research Centre of Finland

johan.scholliers@vtt.fi, matti.kutila@vtt.fi, tiia.ojanpera@vtt.fi

Abstract
5G technologies provide new possibilities for information exchange between vehicles and also with the
digital infrastructure. 5G promises low latency and mass transfer of data. This enables vehicles to
exchange safety critical information with low latency (e.g. exceptional conditions detected by vehicle
sensors) or vehicle maneuver information (e.g. intent to change lane) as well as video data.
VTT is involved in different European projects related to 5G for CCAM (Cooperative, Connected and
Automated Mobility): 5G-DRIVE, 5G-MOBIX, 5G-Safe-Plus and 5G-ROUTES. All of these projects use
VTT’s automated vehicle prototypes, which have been developed by VTT. The projects are dealing with
different aspects and generations of 5G features and are not limited to network services but also
includes C-V2X and MEC, where 5G is an enabling technology.
The presentation will give an overview of the different projects and show the preliminary results and
demonstration scenarios.
Introduction
The 5G technology provides new possibilities for information exchange between vehicles and also with
digital infrastructure. 5G promises low latency, and mass transfer of data. Figure 1 shows as an
example the architecture used in the 5G-SafePlus project. In 5G, Vehicles have several options to
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communicate: directly from vehicle to vehicle, using the sidelink (PC5) protocol , by communication
through the terrestrial mobile network infrastructure (Uu protocol), or by satellite. ITS-G5 is an older
short range communication technology based on IEEE802.11p for V2X communications.

Figure 1. Architecture from the 5G-SafePlus project
Through Multi-access Edge Computing (MEC), resource intensive calculations can be performed near
the vehicle at the edge of the mobile network. MEC also allows routing messages directly between
vehicles in the neighborhood instead of going through the core network, hence giving the possibility to
reduce the latency in the communication. Edge computing can be used for sharing and improving
intelligence of whole digital road infrastructure.
The first commercial 5G networks are now being deployed. 5G networks are still evolving, and with
new releases, new functionalities are taken into use, such as slicing, allowing to reduce latency and
improve reliability further. A distinction has also to be made between current 5G NSA (NonStandalone) networks, which use 4G as backbone without network replacement, and 5G SA
(standalone) networks. Only SA supports the full set of 5G services, such as ultra-low latency.
Research Vehicles
VTT has upgraded several vehicles in order to allow connected and automated driving (Figure 2). Martti
is one of VTT’s automated vehicles, and is equipped with advanced environmental perception
equipment, such as LIDARs, radars and stereo camera, as well as with 5G communication equipment.
VTT has also equipped a motorcycle with advanced sensors and 5G communication equipment. The
mobile roadside unit MARSU is equipped with camera, to emulate infrastructure equipment, with
advanced processing equipment as well as 5G communication equipment.
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Figure 2. VTT Research vehicles: connected & automated personal car “Martti”, connected motorcycle
“Jarno” and mobile road side unit “Marsu”.
5G for road safety applications: the 5G-SAFE-Plus project
5G-Safe-Plus (5gsafeplus.fmi.fi) is an R&I project under the international Celtic-Next programme, and is
co-funded by Business Finland and other national funding organizations. It aims to improve road safety
with novel services enabled by 5G communications. The Finnish consortium consists of Sitowise, VTT,
Vaisala, FMI, Infotripla, Teconer, Unikie and Destia. The project addresses several use cases: road
weather applications, hybrid communication, ultra-low delay services for automated vehicles, as well
as cybersecurity. The project started in 2020. In Finland, the different use cases will be tested in the 5G
test tracks in Sodankylä and in Tampere.
The use case “Road weather, safety and maintenance services” addresses several scenarios, including
the optimization of winter services, and safe driving in all weather. Information on road weather is
collected from both vehicle and infrastructure sensors. The data is used both for improving road
weather models and to inform drivers on dangerous road weather conditions. MEC server can act as
aggregator and processors of road sensor information, and provide the information with low latency to
drivers.
The use case “Hybrid connectivity for obstacle detection and notification” aims to exploit the most
robust communication system for notifying and warning on obstacles. ITS-G5, mobile terrestrial and
satellite communications for communicating with the vehicle, will be addressed. The most robust and
fastest communication medium will be used for the communication.
The use case “Ultra-low delay services for autonomous driving focusing on road safety information”
addresses exchange of safety critical information between vehicles and infrastructure. The automated
vehicle will use the information provided by other vehicles automatically into account for the planning
of the trajectory. In order to achieve low latency, edge computing and the capabilities of the 5G
technology are studied to reduce the latency and to guarantee reliable communications.
43

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021
Vehicle-to-Vehicle communications: the 5G-DRIVE project
5G-DRIVE (5g-drive.eu) is an R&I project funded by EU H2020, collaborating with a Chinese twinning
project. The project aims to trial and validate the interoperability between EU and China 5G networks.
The project both addresses eMBB (enhanced mobile broadband) tests in the 3.5 GHz frequency range
and tests with C-V2X in 5.9 GHz range. C-V2X tests include Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA)
and Intersection Safety V2I tests. The tests were performed in the pre-5G tests network in Hervanta.
Communication between the vehicle and the traffic light used LTE-V2X (PC5). The results were
compared to the Chinese twinning project done in Shanghai. The test scenarios compared especially
how antenna height and speed of the automated vehicle impact on data throughput and latencies.
5G for cross-border applications: the 5G-MOBIX project
In the 5G-MOBIX project (5g-mobix.com), funded by EU H2020, VTT collaborates with main European
actors to develop solutions, which work seamlessly across borders. VTT demonstrates maneuver
coordination messages, in which vehicles negotiate with each other to avoid collisions, or - alternatively
- receive guidance from an application at the roadside. The scenario has been tested locally at a test
track near Tampere, between the research vehicle Martti and the connected motorcycle Jarno.
The Cooperative Collision Avoidance (CoCa) scenario will be implemented in the Netherlands and in a
cross-border corridor between Spain and Portugal. In the Netherlands the focus is on communication
between vehicles, which are connected to different 5G SA networks. Tests in the Netherlands are
planned for June 2021. In the Spain-Portugal corridor the focus is on reliable communication across
borders, and tests will be performed in Summer 2021. The vehicles are connected to MECs in the
different 5G networks. The V2X messages are routed between the MECs of the different mobile
networks, and also to the CoCa application installed in one of the MECs. The vehicles can also perform
the maneuver without the MEC application through negotiation by the means of V2X messages
exchanged between them.
5G for cross-border applications: the 5G-ROUTES project
The 5G-ROUTES project (5g-routes.eu), which started in September 2020, is also a EU H2020 project on
cross-border 5G for CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility), in which 5G cross-border
solutions are tested between Latvia and Estonia as well as on the ferry between Tallinn and Helsinki. In
this project the newest 5G 3PPP Releases (Release 16 and Release 17) will be used.
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VTT will test in this project several use cases: transmission of video between vehicles to support
automated overtaking; exchange of sensor data regarding detected objects in between vehicles and
between vehicles and infrastructure, as well as transmission of event information over satellite
communication. The scenarios will be tested first in Finland, a/o in the Tampere Hervanta test site, and
then piloted in Latvia.
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Kulmala, Risto, Traficon Oy Mitä automaattiajaminen vaatii fyysiseltä ja digitaaliselta
infralta sekä tielaitosten toiminnalta?
Risto Kulmala, Traficon Oy
Automaattiautojen kehitys kiihtyi toden teolla vuonna 2010, kun Google ilmoitti käynnistävänsä niiden
kehittämisen omiin tarpeisiinsa. Ajoneuvovalmistajat lähtivät mukaan omaa liiketoimintaansa
suojaamaan ja kehitys on johtanut siihen, että vuonna 2040 tieverkoilla liikkuu jo korkean tason
automaattiautoja. Pitkään teolliset toimijat ilmoittivat, että tulevat toimeen olemassa olevalla
tieverkolla. Viime vuosina teollisten toimijoiden vaatimukset sekä fyysistä että digitaalista
infrastruktuurin kohteen ovat nousseet esille vaikkakaan ei vieläkään kovin yksityiskohtaisessa
muodossa.
Tienpitäjien kannalta olisi tärkeää tietää tarkalleen mitä tieverkolta ja digitaaliselta infrastruktuurilta
vaaditaan, sillä nykyisten tieinvestointien tulisi pystyä kestämään kymmeniä vuosia ja digitaalisenkin
infrastruktuurin kymmenen vuotta. jatkuvat muutokset olemassa olevaan infrastruktuuriin ovat usein
kalliimpia kuin infran rakentaminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi kerralla.
Tämän vuoksi Euroopan valtiollisten tielaitosten yhteistyöelin CEDR käynnisti vuoden 2018 syksyllä
kaksivuotisen hankkeen MANTRA (Making full use of Automation for National Transport and Road
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Authorities), joka sai tehtäväkseen selvittää miten korkean tason automaattiajoneuvot vaikuttavat
fyysiseen ja digitaaliseen tieinfrastruktuuriin vuoteen 2040 mennessä.
Automaattiajamisen havaittiin vaikuttavan infrastruktuuriin kahdella pääasiallisella tavalla. Ensinnäkin
automaattia-autot vaikuttavat tieverkkoon oman, ihmisten hallinnassa oleviin autoihin verrattuna
erilaisen käyttäytymisensä vuoksi. Nämä vaikutukset koskevat maantieverkolla etenkin raskasta
liikennettä ja rekkojen letka-ajoa. Tieverkon vaurioitumisriskiä kasvattavat etenkin täsmälleen samaa
kohtaa tien poikkileikkauksessa hyvin lähellä toisiaan seuraavat raskaat ajoneuvot. Taajama-alueella
puolestaan tyhjänä kulkevat ja työmatkaliikenteen ulkopuolisina aikoina edullista mutta tehokasta
tilapäispysäköintiä vaativat robottitaksit aiheuttavat vaatimuksia infrastruktuurimuutoksiin.
Toinen päävaikutus aiheutuu tarpeesta luoda automaattiautoille niiden vaatima toimintaympäristö
(ODD, Operational Design Domain). MANTRA ja sitä edeltänyt EU EIP -hankkeen osana tehty ALVARselvitys tuottivat kattavan listan automaattisen ajamisen kannalta olennaisista fyysisen ja digitaalisen
infrastruktuurin osatekijöistä, jotka on esitetty seuraavilla sivuilla englanniksi. Lista oli ensimmäinen
kattava listaus Euroopasssa ja EU:n Komissio on ottanut sen omien keskustelujensa pohjaksi CCAM
(Connected Cooperative and Automated Mobility) platformin toiminnassa.
MANTRA arvioi myös automaattiajamisen liikkumis-, sujuvuus-, ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset
vuonna. Näiden ja infrastruktuurivaikutusten perusteella alettiin sitten arvioida miten verkottunut
automaattiajaminen vaikuttaa tielaitosten toimintaan, tehtäviin ja rooleihin.
Toiminnan muutoksia arvioitaessa tunnistettiin myös muiden samanaikaisten kehitystrendien
(digitalisaatio, tekoäly, kaiken internet, palveluistuminen, jne.) vaikutukset, kehityksen sosiotekniset
ajurit ja niiden merkitys tiesektorilla sekä automaation mukanaan tuomat haasteet. Näiden jälkeen
tarkasteltiin kullakin toiminta-alueella erikseen, mikä on alueen nykytila sekä miten verkottunut
automaattiajaminen vaikuttaa tielaitosten tavoitteeseen ja missioon, päivittäiseen toimintaan,
teknologian hyödyntämiseen, rooliin sekä säädöspuitteisiin.
Lopuksi laadittiin suositus toimenpideohjelmaksi tielaitosten toiminnan mukauttamiseksi verkottuneen
automaattiajamisen haasteisiin vastaamiseksi. Ohjelma kattaa vuodet 2021-40 kuitenkin siten, että
pääpaino on vuosien 2021-25 toimenpiteissä. Esitelmä keskittyy verkottuneen automaattiajamisen
aiheuttamiin muutoksiin sekä edellä mainitun toimenpideohjelman esittämiseen.
MANTRA-hankkeen tulokset, joihin esitelmä pääosin perustuu, ovat saatavilla hankkeen internetsivuilta https://www.mantra-research.eu/.
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Physical infrastructure attributes
Infrastructure

Sub-attributes

Comment

Road type

Basic road types such as motorway, highway, street,

attribute
Road

private road indicate separation of carriageways,
intersection arrangements, types of road users etc.
Special road sections

Additional requirements for critical road sections
such as tunnels, bridges, toll plazas etc.

Speed range

Separation of automated

Dedicated lanes or areas; permanent or temporary

vehicles

such as night time only

Pavement of road

Ease of detection of the roadway

Speed limit or

The speeds in which the automated driving system

recommendation

has been designed to function. Either static or
dynamic speed limits/recommendations. Dynamic
ones relate to traffic management

Shoulder or kerb Wide shoulder

possibility to use as “safe harbour” if ODD ends

Lay-bys or parking areas

as above

Passenger pick-up/drop off

necessary for automated shuttles and robotaxis

areas
Road markings

Traffic signs

Road furniture

Existence of lane markings

lateral positioning

Visibility, machine-readability

visibility to vehicle sensors

Markings indicating use by

indicating of right to use or prohibition of use by

automated vehicles

highly automated vehicles

Visibility, machine-readability

visibility to vehicle sensors

Signs indicating use by

indicating of right to use or prohibition of use by

automated vehicles

highly automated vehicles

Landmarks

Static physical landmarks possible equipped by
sensor reflectors or radio beacons or similar to
support accurate positioning

Gantries for road signs

indicating of right to use or prohibition of use by
highly automated vehicles

Gates and barriers

Access to dedicated lanes, roads or areas

Road lighting

Support to automated vehicle’s vision system

47

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021
Physical infrastructure attributes
Infrastructure

Sub-attributes

Comment

Infrastructure

Winter maintenance (snow

Visibility of road markings and traffic signs in adverse

maintenance

removal, de-icing)

weather conditions

Road maintenance incl. road

Quality and visibility of road markings and traffic

marking painting, clearing of

signs

attribute

vegetation
Inspections of infrastructure

Inspections according to standardised test/inspection
protocols for both physical and digital infrastructure
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Digital infrastructure attributes
Infrastructure

Sub-attributes

Comment

Short-range V2I

Communication at hot spots and road sections

attribute
Communication

Medium and long-range V2I Communications over road networks and corridors
Medium and long-range V2I Communications facilitating remote supervision of
with low latency and wide

vehicles

bandwidth
Satellite

Land stations

Improving accuracy of positioning in challenging areas

positioning

Positioning support in

GPS repeaters or other solutions to provide accurate

tunnels

positioning also in tunnels

Maps of road environment

Accurate positioning of the vehicle in the transport

including landmarks for

system, road and lane

HD map

camera, radar, and
ultrasound sensors
Maps of road environment

Accurate positioning of the vehicle in the transport

including landmarks for

system, road and lane

LIDAR sensors
Information

Real-time event, roadworks, Providing extended horizon beyond sensor range

system (digital

incident & other

layer of the HD

disturbances

map)

Digital traffic rules and

Proving permanent and temporary rules of operation

regulations
Geofencing information

Informing of access to specific roads, networks, and
areas and/or right of use of specific automated driving
use case

Traffic

Availability of physical

Real-time information of the availability and usability of

infrastructure

the physical infrastructure required for ODD

Traffic status on network

Provides the transport system real-time traffic status

performance

information to the HD map

status on road

Real time digital twin of the

network

network managed including traffic management measures in order to select optimal
traffic flows

Enables simulation, modelling and testing of of different

measure for vehicle flows including also CAVs
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Traffic

Road works management

Standardised markings and processes to maintain ODD

management

Incident management

Standardised markings and processes to maintain ODD

ODD management

Management of factors affecting the ODDs of vehicles
using the roads

Traffic management centre

Adaptation of the centres and processes to consider

and processes

special requirements from automated vehicles and
mixed fleets

Fleet supervision Fleet monitoring and
supervision centres

Remote monitoring and supervision of fleets, likely
necessary for shuttles, robotaxis, roadwork trailers,
maintenance vehicles
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2 Tiistai 16.3.2021

Ovatko ilmastotavoitteet saavutettavissa & Kokemuksia hankkeiden
maailmasta
Puheenjohtajina
Katri Eskola, Väylävirasto
Mikko Inkala, Afry Oy
Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto

Kaartinen Katja, Sitowise Oy: Eri toimenpiteiden vaikuttavuus liikenteen
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa
Vain esitys.

Valkonen Anne, Via Blanca Oy: Ilmastonmuutoksen vaikutus sorateiden kunnossapitoon
DI Anne Valkonen, Via Blanca Oy
Ilmastonmuutoksen vaikutus sorateiden kunnossapitoon – Kuinka varaudumme sorateiden
kunnossapidossa suurempaan sadantaan ja säätilan ääri-ilmiöiden lisääntymiseen? -aiheesta on
aloitettu tutkimustyö, joka julkaistaan väitöskirjana vuonna 2023. Tässä tiivistelmässä esitetään lyhyesti
tutkimuksen tausta ja tutkimuksen eri osa-alueet.
Tausta:
Viimeisen 20 vuoden aikana on ollut useampia sellaisia vuosia, jolloin talven tulo on viivästynyt ja
pintakelirikko on vaikeutunut Etelä-, Länsi-ja Keski-Suomen alueella sorateillä liikkumista. Näinä vuosina
on jouduttu tekemään poikkeuksellisia toimia sorateiden liikennöitävyyden varmistamiseksi. Koska
yksittäiset työn yhteydessä tehdyt kokeilut ja testaukset eivät ole ratkaisseet perimmäistä
pintakelirikosta aiheutunutta haittaa, halutaan asiaa selvittää laajamittaisemin ja koota tietoa
kehittämistyötä varten. Pintakelirikko tarkoittaa soratien pinnan pehmenemistä, jolloin tien ylin kerros
menettää kantavuutensa ja liikennöitävyys heikkenee. Raskaat kuljetukset yleensä pahentavat ja
nopeuttavat pintakelirikon etenemistä, sillä pehmeään pintaan syntyvät rengasurat keräävät vettä ja
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haittaavat tien pinnan kuivamista. Pintakelirikkoisen tien pinta on tyypillisesti liukas ja tästä syystä
liikenneturvallisuus vaarantuu huomattavasti pintakelirikon aikana.

Tutkimuksen osa-alueet:
Nyt tehtävä tutkitus jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on katsaus sorateiden kunnossapidon
historiaan. Tämä on oleellinen osa, jotta tunnistetaan, miksi nykyiset menetelmät ja käytännöt ovat
kehittyneet juuri sellaisiksi, mitä ne nyt ovat. Kunnossapitomateriaalit, -menetelmät ja
hankintamenettelyt vaikuttavat oleellisesti sorateiden kunnossapidon laatuun. Hankintamenettelyiden
merkitystä sorateiden kunnossapidon laatuun ei ole aiemmin systemaattisesti selvitetty.

Toisessa osassa keskitytään ilmaston muuttumiseen vuosina 1980-2020. Tässä osassa selvitetään
sadannan ja lämpötilan vuotuisia muutoksia valtakunnallisesti. Vaihteluvälin ja ennustemallien avulla
simuloidaan sadannan ja lämpötilan muutoksia eri puolilla Suomea ja näitä arvioita käytetään jatkossa
kunnossapidon ohjeistuksia tarkennettaessa.

Kolmas osa sisältää erilaisten kunnossapitomateriaalien ja kuivatusratkaisujen koerakentamisen. Tässä
osassa rakennetaan koetie, jossa monitoroidaan uusia kunnossapitomateriaaleja ja kuivatusratkaistuja
pintakelirikosta kärsivällä tiellä.

Tutkimuksen tulokset:
Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa kunnossapitomenetelmien ja -materiaalien sekä
hankintamenettelyiden mahdollisuudesta vastata ilmaston muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.
Tulokset antavat uutta tietoa pintakelirikkoon varautumisessa etenkin niillä alueilla, joissa ilmaston
muuttuminen lauhemmaksi on todennäköisintä. Riittävän aikaisella varautumisella ja pahempien
skenaarioiden tunnistamisella voidaan ohjata sorateiden kunnossapitoa siihen suuntaan, että nyt
tehtävät kunnossapitotoimenpiteet eivät edistäisi pintakelirikon syntymistä tulevaisuudessa.
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Inha Laura ja Vehviläinen Maarit, Tampereen kaupunki, Hiilineutraalius kaupunkiliikenteen
haasteena
Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin ilmastotoimenpiteet on
koottu Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi tiekartan 31.8.2020.
Kaupungin strategian mukaan Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä,
että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20
prosenttia kompensoidaan. Kestävä Tampere 2030 -ohjelma on tehnyt Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan yhdessä kaupungin palvelualueiden ja yksiköiden kanssa. Toimet on jaoteltu kuuteen
teemaan: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen, energia, kulutus ja kaupunkiluonto.

Liikennejärjestelmän kehittämisessä etusijalla ovat kestävät kulkutavat, joukkoliikenne, kävely ja
pyöräliikenne. Kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuuden nostaminen on vaativa tavoite, joka
edellyttää pitkäjänteisiä ja määrätietoisia toimia ja myös liikennejärjestelmän kehittämisen resurssien
kohdentamista kävelyn, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Olennaista
on saada kaupungin sidosryhmät, yritykset, yhteisöt ja asukkaat mukaan ilmastotyöhön. Kestävä
Tampere 2030 -ohjelmaa toteuttavat myös erilaiset projektit.

EU Horizon 2020 ohjelma tukee kaupunkeja EU:n kansainvälisten sitoumusten ja kansallisten
tavoitteiden täyttämisessä. Tampere on yksi Euroopan 43 ns. Majakkakaupungista, joissa pilotoidaan ja
varmennetaan eturivissä uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Tampereen majakkahankkeen nimi
on STARDUST. Tampereen kaupungilla hankkeen painopiste on julkisen liikenteen päästöjen
vähentämisessä ja kevyen liikenteen tukemisessa.

Eroon joukkoliikenteen päästöistä sähköbusseilla?
Tampereen bussireitillä 2 Pyynikintorilta Rauhaniemeen on liikennöinyt sähköbusseja vuodesta 2017
lähtien. Sähköbussit ovat ns. nopeassa latauksessa Pyynikintorilla ja varikolla. Busseilla on ajettu 600
000 km. Teoreettisesti ajokilometrejä olisi pitänyt olla 800 000 km. Menetetty ajoaika johtuu mm.
peltikolareista, joita on sattunut ahtaassa kaupunkiliikenteessä. Sähköbussien ja niiden dieselbussi
verrokkien käyttöaikoja, seisokkiaikoja, energiankulutusta, matkustajamääriä jne. seurataan
reaaliaikaisesti. Reitillä 2 dieselbussi kuluttaa <0,5 ltr/km, sähköbussi 1-1,2 kWh/km. Pakkaskelit tai
kesän helle kaksinkertaistaa sähkönkulutuksen. Sähköbussien käyttöönotto kasvatti linjan 2
liikennöintikuluja noin 15 prosenttia.
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Sekä matkustajien että kuljettajien ja liikennöitsijän kokemukset sähköbussista ovat positiivisia.
Matkustaminen on miellyttävää. Kuljettajille kynnys siirtyä perinteisestä teknologiasta sähköllä
toimivan kulkuneuvon ajamiseen on matala. Ajokilometrit ovat edullisia mutta kokeilureitillä
latausinfrastruktuurin kustannukset ovat korkeat. Testattu teknologia on kuitenkin vain yksi monista
mahdollisista puhtaista ajoneuvoteknologioista, eikä testattu teknologia tule välttämättä olemaan se,
joka laajenisi sellaisenaan koko Tampereelle. Erityisesti investoinnit latausinfrastruktuuriin vaativat
lisäselvityksiä ja testaamista.

Ennakoivalla nopeudella vähemmän päästöjä Hatanpään valtatielle on asennettu vuoden 2020 alussa
suositusnopeusnäyttöjä. Mikäli normaaleilla liikennetiheyksillä noudattaa suositusnopeutta, pääsee
seuraavista liikennevaloista sujuvasti vihreällä läpi. Kysymyksessä on Green Light Optimized Speed
Advisory (GLOSA) ‐ teknologian testaus. Alun perin tätä teknologiaa suunniteltiin yhdeksi uusien
autojen älyvarusteeksi. Se ei ole kuitenkaan yleistynyt niin paljon, että GLOSA varustelluilla autoilla olisi
vaikutusta liikennevirran sujuvuuteen. Tampereella päädyttiinkin testaamaan nopeusnäyttöjä, jotta
nopeussuositus saadaan kaikille kuljettajille. Tampereen kiinnostuksen kohteena on erityisesti bussien
kulun sujuvoittaminen, mutta luonnollisesti kaikki henkilöautojenkin kuljettajat voivat hyödyntää sitä.
GLOSA vaikutusten arvioinniksi reitiltä kerättiin tietoa liikennevirroista ennen näyttötaulujen
asentamista. Vaikutuksista tietoa on kerätty tammikuusta 2020 lähtien. Tietojen vertailu on
käynnissä. Autojen lisäksi GLOSA ‐konseptia kokeillaan myös kevyen liikenteen väylällä; yhden
pyöräreitin varrelle on lisätty nopeussuositus ‐näyttö polkupyöräilijöille ennen valoristeystä.

Liikennedataa hyötykäyttöön
STRADUST hankkeessa Tampereen kaupungille hankitaan alusta (City Platform), jolle kerätään ja jonka
kautta tullaan jakamaan hankkeen tuloksia ja myös liikennedataa. STARDUST projekti tukee
kaupunkilaisia ympäristöystävällisten valintojen tekemisessä. Yksi keino vaikuttaa valintoihin
Tampere.Finland applikaatio, jossa bussireittien lisäksi opastetaan jalankulku‐ ja pyöräilyreitit sekä
valintojen vaikutukset henkilökohtaisiin päästöihin.
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Salmi Jatta; Ilmatieteen laitos: Ilmanlaatuselvitykset liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa

Jatta Salmi
Projektipäällikkö
Ilmanlaatu ja energia, Asiantuntijapalvelut, Ilmatieteen laitos, www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut

Tiivistyvä kaupunkirakenne ja uudet tielinjaukset tuovat usein tieliikenteen ilmanlaatuhaittoja lähelle
asutusta. Tieliikenteen pakokaasupäästöt vähenevät lähitulevaisuudessa ajoneuvotekniikan kehityksen
myötä ja liikenteen sähköistyessä, mutta sama kehityssuunta ei suoraan koske tieliikenteen aiheuttamaa
katupölyä. Kaupunkirakenteen tiivistyminen tuokin painetta ilmanlaadun huomioimiseen yhä
useammissa väylähankkeissa ja yhä haastavammissa kaupunkisuunnittelun kohteissa, kuten tunneleiden
lähiympäristöissä tai vilkkaasti liikennöityjen väylien varsien täydennysrakentamisessa.
Kaupungin alueellista ilmanlaatua voidaan arvioida ja ennustaa päästöjen leviämismallilaskelmien avulla.
Leviämismallien avulla on mahdollista kuvata ilmansaasteiden leviämistä ja muutuntaa leviämisen
aikana, ilmansaasteiden pitoisuuksia ulkoilmassa sekä laskeuman suuruutta. Malleilla voidaan tarkastella
erilaisia päästölähteitä, kuten autoliikennettä, teollisuus- ja energiantuotantolaitoksia, kotitalouksien
puunpolttoa sekä laiva-, juna- ja lentoliikennettä, joko kutakin erikseen tai kaikkia näitä yhdessä.
Leviämismallilaskelmien mittakaava voi vaihdella yksittäisen liikenneratkaisun tai kaavoituskohteen
ilmanlaatuvaikutusten arvioinnista kokonaisen kaupunkiseudun ilmanlaadun selvittämiseen. Tyypillisiä
mallinnettavia kaupunki-ilmanlaadun epäpuhtauksia ovat typpidioksidi (NO2), pienhiukkaset (PM2,5) ja
hengitettävät hiukkaset (PM10) eli katupöly, mutta malleilla on mahdollista tarkastella mitä tahansa
muutakin yhdistettä, kuten PAH- tai VOC-yhdisteitä, rikkidioksidia (SO2) ja haisevia rikkiyhdisteitä (TRS).
Ilmatieteen laitos hyödyntää maankäytön ja kaupunkisuunnittelun tueksi tehtävissä mallilaskelmissa
pääasiassa itse kehittämiään leviämismalleja sekä niistä johdettuja mallisovelluksia. Mallien tuloksena
saadaan usean vuoden mittainen aikasarja ulkoilman pitoisuuksista tarkasteltavassa kohteessa.
Aikasarjasta lasketaan edelleen tilastosuureita (esim. vuosikeskiarvo) ja siitä visualisoidaan pitoisuuksien
alueellinen vaihtelu kartalle paikkatieto-ohjelman avulla. Tuloksia verrataan ihmisten terveyden
suojelemiseksi annettuihin ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin. Mallien laskentaresoluutio on tarkentunut
huomattavasti

viime

ilmanlaatutilannetta

vuosien

voidaan

aikana

tarkastella

laskentakapasiteetin
yhä

tarkemmin

kasvaessa.

laajoilla

alueilla

Tämän
tai

ansiosta

yksittäisissä

tarkastelukohteissa. Ilmatieteen laitoksen leviämismalleja on verifioitu ja vertaisarvioitu laajasti ja ne
täyttävät ilmanlaatuasetuksessa (79/2017) leviämismallinnukselle asetetut laatutavoitteet, kun
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päästölaskenta pystytään tekemään mahdollisimman tarkoilla lähtötiedoilla ja huomioimaan alueen
merkittävimmät päästölähteet kattavasti.

Leviämismallien tulosten hyödyntäminen

Kaupunki-ilmanlaadun mallinnuksen merkittävä hyöty on, että saadaan kerralla kartoitettua ilman
epäpuhtauksien pitoisuustasot ja niiden vaihtelut laajalta alueelta. Mallinnustuloksista nähdään helposti
pitoisuuksien alueellinen jakautuminen eli esimerkiksi se, kuinka korkeiksi pitoisuudet voivat
pahimmillaan kohota vilkkaasti liikennöidyillä alueilla kaupunkien keskustoissa, ja miten kaukana
liikenneväylästä tai muusta päästölähteestä pitoisuudet ovat jälleen hyväksyttävällä tasolla.
Väylähankkeiden vaikutuksia voidaan arvioida myös ilmanlaadun kannalta herkkien kohteiden
(päiväkodit, koulut, sairaalat, palveluasuminen yms.) alueilla, vertaamalla tuloksia ilmanlaatua
koskevaan lainsäädäntöön. Tietoa voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa, kun
suunnitellaan uusien toimintojen sijoittamista tai tarkastellaan lähemmin kohteiden soveltuvuutta
esimerkiksi asuinrakentamiseen. Tarkasteluihin voidaan sisällyttää myös arviot altistuvien ihmisten
määristä eri vaihtoehdoissa. Mallilaskelmia voidaan käyttää myös ilmanvaihtosuunnittelun tukena
määrittämällä mallilaskelmien tuloksien perusteella ilmanlaadun kannalta asianmukaiset paikat
raittiinilman sisäänottopisteille.

Mallintaminen

on

ainoa

ilmanlaadun

arviointityökalu,

jolla

voidaan

ennustaa

tulevaa

ilmanlaatutilannetta tai tarkastella eri suunnitteluskenaarioiden ilmanlaatuvaikutuksia ja niiden eroja.
Yksinkertaisimmillaan voidaan tarkastella uuden tielinjauksen vaikutuksia. Esimerkiksi selvitetään, miten
isolla alueella suunnitellun tunnelin suuaukon ympäristössä pitoisuudet kohoavat aiempaan tilanteeseen
verrattuna ja miten isolla alueella pitoisuudet puolestaan laskevat, kun olemassa oleva liikenneväylä
katetaan. Leviämismallinnuksen keinoin voidaan myös tarkastella monimutkaisempia vaihtoehtoisia
tulevaisuusskenaarioita, kuten sitä, millaisia ovat tulevaisuuden vähäpäästöisen ja sähköistetyn, mutta
mahdollisesti lisääntyvän autoliikenteen vaikutukset ilmanlaatuun tai millaisia vaikutuksia esimerkiksi
joukkoliikenteen lisäämisellä on ilmanlaatuun. Nykyistä ja tulevaa päästötilannetta voidaan myös
vertailla mallilaskelmin ja esittää kartalla ne alueet, joissa ilmanlaatu paranee tai heikkenee.
Liikenneväylien eri linjausvaihtoehtoja vertailemalla voidaan löytää ilmanlaatumallinnuksen avulla
ilmanlaadun kannalta pienimmän haitan vaihtoehto. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki mallilaskelmien
tuloskuvasta.
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Jos leviämismallilaskelmassa tarkastellaan yhtaikaa useita päästölähteitä, saadaan tulosten perusteella
helposti käsitys siitä, mikä vaikutus eri päästölähteillä on alueen kokonaispitoisuuksiin. Pelkästään
päästömääriä vertailemalla ei saada todellista kuvaa eri päästölähteiden ilmanlaatuvaikutuksista.
Esimerkiksi liikenteen ja energiasektorin typenoksidipäästöt voivat olla kaupungissa kokoluokaltaan yhtä
suuria. Kuitenkin autoliikenteen merkitys ulkoilman typpidioksidipitoisuuksiin on huomattavasti
suurempi, sillä päästöt vapautuvat suoraan hengityskorkeudelle. Energiasektorin päästöt vapautuvat
korkeista piipuista ja leviävät ja laimenevat merkittävästi ennen kuin laskeutuvat hengityskorkeudelle.

Yhdistämällä leviämismallien pitoisuustulokset rakennustietokantaan ja asukasmääriin voidaan arvioida
edelleen ihmisten altistumista ilman epäpuhtauksille. Kartalla voidaan tarkastella, kuinka laajalla alueella
tietty pitoisuustaso, esimerkiksi ilmanlaadun ohjearvo, ylittyy ja kuinka suuri joukko ihmisiä tälle
pitoisuudelle altistuu. Jos leviämismallinnuksen avulla on ennustettu ilmanlaadun tulevaa tilannetta,
voidaan arvioida myös ihmisten altistumisen kehittymistä tulevaisuudessa.
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Kuva 1.

Esimerkki tulevan ilmanlaadun arvioinnista leviämismallilaskelman avulla. Alueelle
suunnitellun tunnelin suuaukoista (mustat poikkiviivat) vapautuvat autoliikenteen päästöt
heikentävät ilmanlaatua tunnelin molemmissa päissä. Pitoisuudet pienentyvät, kun
etäisyys autoteistä kasvaa.

Perinteisestä leviämismallintamisesta vaativampaan laskentaan

Ilmanlaatumallinnuksen tuoreimpana kehityskohteena on yksityiskohtaisten virtausmallien käyttö
ilmanlaatuarviointeihin

kaupunkien

keskusta-alueiden

erityiskohteissa,

kuten

katukuiluissa.

Kaupunkiympäristössä rakennukset ja muut esteet vaikuttavat voimakkaasti ilmavirtauksiin ja
aiheuttavat turbulenssia, ja vaikuttavat siten merkittävästi myös päästöjen sekoittumiseen, leviämiseen
ja laimenemiseen. Kaupunkisuunnitteluratkaisuilla voikin olla suuri vaikutus katuympäristön
tuulettumiseen ja siten paikalliseen ilmanlaatuun. Tarkoilla virtausmalleilla saadaan otettua hyvin
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yksityiskohtaisesti ja realistisesti huomioon rakennusten vaikutus ilmavirtoihin ja alueelle syntyviin
pitoisuuksiin, jolloin tarkastelluista vaihtoehdoista voidaan valita ilmanlaadun kannalta pienimmän
haitan ratkaisu.

Ilmatieteen laitos kehittää ja käyttää näitä tarkasteluja varten suurten pyörteiden virtausmallia LES
(Large Eddy Simulation), joka perustuu laskennalliseen virtausmekaniikkaan (computational fluid
dynamics, CFD). Ilmanlaatuarvioinneissa käytettävän menetelmän paikallinen erotuskyky on metrien
luokkaa. LES-virtausmallinnuksen vahvuus on sen tarkkuus rakennusvaikutusten suhteen, mutta
mallinnus edellyttää lähtöaineistoksi tarkan 3D-mallin tekemistä tarkasteltavasta kaupunkiympäristöstä
tai suunniteltavasta rakennuskohteesta.

LES-menetelmässä virtausilmiöt ratkaistaan suoraan virtausta kuvaavista yhtälöistä eikä niitä kuvata
minkäänlaisilla yksinkertaistuksilla tai sovitteilla. Laskentaresoluution myös oltava riittävän tarkka, jotta
laskentaa voidaan tehdä yksityiskohtaisesti myös katukuiluissa ja sisäpihoilla. Näistä syistä
mallitarkastelut vaativat hyvin paljon aikaa ja laskentakapasiteettia supertietokoneella. Tämän vuoksi
pitkien aikasarjojen, esimerkiksi vuoden aikasarjan, tarkasteleminen ei vielä nykyisin ole mahdollista,
vaan menetelmän käyttö on rajattava lyhyisiin ajanhetkiin ja yksittäisiin kiinnostaviin meteorologisiin
tilanteisiin. Viimeisimpänä tutkimuskohteena virtausmallinnuksessa on ollut ilmakehässä tapahtuvien
hiukkasprosessien yhdistäminen malliin. Virtausmallilaskelmista odotetaan menetelmien yhä kehittyessä
käyttökelpoisia työkaluja ilmanlaatuvaikutusten arviointiin.

Reaaliaikainen ilmanlaadun mallinnus

Ilmatieteen laitoksella kehitetyssä reaaliaikaisessa ilmanlaatumallissa eli ns. fuusiomallissa FMI-ENFUSER
lähestymistapa on erilainen perinteiseen leviämismallinnukseen nähden. Avainasemassa ovat
ilmanlaadun mittausasemilta saadut reaaliaikaiset ilmanlaatumittausten tulokset, joiden tieto kytketään
muuhun alueen maankäyttöä ja ihmistoimintoja kuvaavaan paikkatietoon. Mallinnusjärjestelmä
pohjautuu avoimen datan käyttöön ja se toimii ilman yksityiskohtaista päästökartoitusta.
Sääennustemallin ja mallinnetun taustapitoisuusennusteen avulla fuusiomalli kykenee tuottamaan myös
ilmanlaatuennusteen muutamalle päivälle eteenpäin. Mitä enemmän lähtötietoa mallilla on saatavilla,
sen parempi ennustetarkkuus mallilla saavutetaan. Mallin teoreettinen erotuskyky on 10 x 10 metriä, ja
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se kykenee ottamaan huomioon esimerkiksi rakennusten vaikutuksen pitoisuuksien muodostumiseen
yksinkertaistetulla tilastollisella lähestymistavalla.

Malli hyödyntää toiminnassaan kolmea erilaista menetelmää. Tilastollinen lähestymistapa mahdollistaa
mallin kalibroimisen olemassa olevalla historiatiedolla siten, että paikallisista päästölähteistä ei tarvita
tarkkoja lähtöarvoja mallin ennustetarkkuuden takaamiseksi. Toiseksi malli hyödyntää perinteisen
leviämismallinnuksen metodeja ja kykenee ottamaan huomioon mm. vallitsevat meteorologiset
olosuhteet ja maaston korkeuserot. Malli voi hyödyntää myös muita Ilmatieteen laitoksella kehitettyjä
leviämismalleja ja niiden tuottamia päästö- tai pitoisuustietoja. Kolmas peruspilari mallin toiminnassa on
fuusioalgoritmi, joka yhdistää kaiken saatavilla olevan aineiston ja mahdollistaa mittauksien ja
mallitulosten käyttämisen lähtötietona reaaliajassa. Reaaliaikaista ilmanlaatumallia voidaan käyttää
kansalaisten tiedottamiseen sekä ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden kohdentamiseen alueella.

Lahdenperä Pertti, VTT: ehitysmenettelyyn perustuva kokonaisurakka (kKU) –
toteutusmuodon uusi valtavirta?
Kehitysmenettelyyn perustuva kokonaisurakka (kKU) – toteutusmuodon uusi valtavirta?
Pertti Lahdenperä, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki

Väylävirasto, Infra ry ja yhdeksäntoista Kehto-foorumi-kaupunkia toteuttivat yhdessä VTT:n kanssa
kehittämishankkeen, jossa tavoitteena oli vakiinnuttaa käyttöön uudenlaisia hankekäytäntöjä, joilla
infraa voitaisiin tuottaa riskittömämmin, taloudellisemmin ja/tai parempaa arvoa rahalle tuottaen.
(Projekti oli nimeltään Petoke – Perinteisten toteutusmuotojen kehittäminen.)
Kehitystyön johtoajatuksena oli yhteistyö ja sen parantaminen infrahankkeiden ja infran kunnossapidon
toteutuksen kehittämisen keinona. Projektiallianssista saadut hyvät kokemukset olivat auttaneet
tiedostamaan aiempaa selvemmin sen, että osaamisen yhdistäminen ja yhteistyö voivat olla avain
hankkeiden tehokkaampaan toteutukseen. Näin ollen yhteistoiminnallisuuden potentiaali tulisi
hyödyntää myös perinteisissä toteutusmuodoissa, sillä niillä on merkittävä rooli infran tuotannossa
myös jatkossa.
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Tämä esitys paneutuu projektissa kehitettyyn ja käytännössä testattuun kokonaisurakan sovellukseen,
joka sai nimekseen kehitysmenettelyyn perustuva kokonaisurakka (kKU). Menettelyn periaatetasoinen
kehittäminen tehtiin yhteistyössä Väylän, kuntien ja urakoitsijoiden edustajien kesken, minkä jälkeen
kKU-menettelyä testattiin kahdessa kokeiluhankkeessa yleisperiaatteiden pohjalta. Hankkeista kerättiin
kokemukset hankeosapuolia ja kilpailijoita haastattelemalla pian urakkasopimusten laadinnan jälkeen,
koska kKU-menettelyn uutuusarvo liittyy korostetusti urakkakilpailuvaiheeseen
Kokonaisurakan haasteena on tavallisimmin rakennettavuus- ja kustannustiedon vajavainen
hyödyntäminen suunnitteluvaiheessa, joten kKu pyrkii pureutumaan erityisesti tähän haasteeseen.
Menettely tukeutuu hankintalain tarkoittamaan neuvottelumenettelyyn, jossa urakoitsijat ehdottavat
nyt ensimmäisen vaiheen tarjouksissaan vain parannuksia tilaajan suunnitelmiin. Toimivat ideat
viedään lopulliseen tarjouspyyntöön, minkä lisäksi ne ovat keskeinen osa tarjoajien laatuarviointia.
Tämä toimii kannustimena parannusehdotusten tuottamiselle, kun ehdotusten hyödyllisyys otetaan
huomioon urakoitsijan valinnassa myöhemmin annettavan tarjoushinnan ohella. Kilpailun voittaneen
urakoitsijan kanssa solmittava urakkasopimus vastaa sitten tavanomaista, totuttua käytäntöä, eikä
kehitysmenettelyyn perustuva kokonaisurakka -käytäntö tuo siihen varsinaisesti mitään uutta.
Menettelyä kokeiltiin alkujaan kahdessa infrahankkeessa. Kokemukset olivat positiivisia ja hankkeisiin
osallistuneet uskovat menettelyn olevan hyödyllinen monissa kehityspotentiaalia omaavissa
haastavissa hankkeissa. Hankkeisiin liittyy siinä määrin epävarmuutta ja vaihtoehtoisia
ratkaisumahdollisuuksia, että niiden yhteinen käsittely suunnitteluun ja toteutukseen nähden riittävän
aikaisin on kannattavaa.
Menettelyä käyttämällä urakoitsijoiden osaaminen saadaan mukaan suunnitelmien laadun
parantamiseen myös kokonaisurakkaa käytettäessä. Samalla urakoitsijajoukon moninaiset ideat
saadaan laajan kilpailun piiriin, millä voidaan parantaa hankkeen taloudellisuutta. Tuotantonäkökulma
tulee paremmin huomioon otetuksi. Toteutusvaiheen sopimukseen ei jää merkittäviä epävarmuuksia
toteutettavasta ratkaisusta ja sen hinnoittelusta, kun kehitystyö tapahtuu jo ennen sopimuksen
solmimista. Vuoropuhelun lisäämisen koetaan yhdistävän osapuolten osaamista hankkeen hyödyksi.
Esityksessä käydään läpi menettelyn pääperiaatteet ja kerrotaan kokeiluhankkeissa alkujaan saadut
kokemukset. Näitä täydennetään kokemuksilla hankkeiden toteutusvaiheesta. Kokemukset ovat
ehdottoman positiivia, joten ajatukset ja linjaukset menettelyn jatkokäytöstä ovat keskeinen osa
esitystä. Tältä osin esillä ovat korostetusti Tampereen kaupungin näkemykset, mutta mahdollisuuksien
mukaan kannanottoja pyritään kokoamaan myös muilta kaupungeilta.

61

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021

Röman Teemu, AFRY Finland Oy: Täysimittaisten koerakenteiden hyödyntäminen osana
allianssihanketta- VT12 VALTARI –allianssi

Lahden kehätie -hanke on jaettu kolmeen osaan, josta teknisesti haastavimman osuuden tulevan kehätien
itäpäässä toteuttaa VALTARI-allianssi, johon kuuluvat Skanska Infra Oy, Pöyry Finland Oy, Väylävirasto
sekä Lahden ja Hollolan kaupungit. Allianssihanke muodostuu kehitysvaiheesta sekä sitä seuraavasta
toteutusvaiheesta, mikäli kehitysvaiheessa saavutetaan asetetut tekniset ja taloudelliset tavoitteet.
VALTARI-allianssissa siirryttiin toteutusvaiheeseen kesäkuussa 2018.

Kuva 1. Vasemmalla puolella tiesuunnitelmavaiheen siipikairauksia ja oikealla allianssin aikana tehtyjä
siipikairauksia

VALTARI-allianssin kehitysvaiheen alussa tehtiin lisäpohjatutkimuksia, joiden tulokset osoittivat maaperän
lujuus- ja painumaominaisuuksien olevan huomattavasti parempia kuin tiesuunnitelmavaiheessa tehtyjen
tutkimusten (ks. kuva 1). Jotta uudet tulokset uskallettiin hyödyntää täysimääräisesti, päätettiin
kehitysvaiheessa toteuttaa koerakenteina kaksi tiepengertä täysimittaisina koerakenteina Kujalan
eritasoliittymän alueelle. Tavoitteena oli osoittaa ja varmistaa, että pohjamaa kestää huomattavasti
oletettua korkeammat penkereet sellaisenaan tai kevennettynä penkereen painumien pysyessä sallituissa
rajoissa, jolloin tiesuunnitelmavaiheessa suunniteltuja paalulaattoja voitaisiin korvata maanvaraisilla
penkereillä. Näin saavutettaisiin huomattavia raha- sekä materiaalisäästöjä, jolloin myös rakenteiden
ympäristövaikutus olisi pienempi. Tiesuunnitelmavaiheen suunnitellut paalulaatat on esitetty kuvassa 2.
Koerakenteiden lähtökohta oli olla osa lopullista rakennetta, jolloin niistä saadaan täysi hyöty.

62

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021

Kuva 2. Tiesuunnitelmavaiheen suunnitellut paalulaatat punaisella

Koerakenteet toteutettiin loppuvuodesta 2017 ja ne varustettiin nykyaikaisella monitorointilaitteistolla, joilla
saatiin jatkuvaa ja reaaliaikaista tietoa penkereiden ja pohjamaan käyttäytymisestä. Penkereistä
penkereen sekä maakerrosten painumaa penkereen alapinnassa olevalla painumaletkulla sekä
painumatangoilla, jotka asetettiin maanpintaan ja savikerroksiin. Lisäksi seurattiin huokosvedenpainetta
kahdella eri syvyydellä ja penkereen sivuttaissuuntaisia siirtymiä automaattisilla inklinometreillä, jotta
voitiin varmistua penkereen riittävästä vakavuudesta.

Koerakenteiden painumat vastasivat laskennallisia painumia (kuva 3) ja penkereet osoittautuivat
toimiviksi. Koerakenteiden ansiosta mm. teräsbetonipaalujen määrä väheni noin 150 km ja taloudellinen
säästö oli noin 2 M€.

Hankkeen läpimenoaika nopeutui ja tutkimustiedon avulla myös Lahden

kehätiehankkeen toinen kokonaisuus Destian ST-urakka sai tukea suunnitelmilleen. Koerakenteiden
monitorointia on jatkettu myös toteutusvaiheen ajan ja näin ollen hankkeella on tutkimustietoa
koepenkereiden toiminnasta kohta jo kahden vuoden ajalta, joka itsessään on jo poikkeuksellisen pitkä
aika. Koerakenteiden toimivuuden tulkinnassa ja näytteenotossa tehtiin yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa
ja saadut tulokset ovat osa tohtoritutkijan väitöskirjan aineistoa. Koerakenteissa konkretisoitui
pohjatutkimusten laadun merkitys ja hankkeella saatujen kokemusten perusteella Suomessa onkin
käynnistetty

häiriintymättömän

näytteenoton

perehdyttämistä

pohjatutkimusyrityksille

laadun

kehittämiseksi.
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Kuva 3. Koepenkereiden laskennalliset painumat (punainen) sekä painumaletkulla ja -levyillä mitatut toteutuneet
painumat

Koerakentamisen

hyvistä

kokemuksista

rohkaistuneena

hankkeessa

toteutettiin

myös

muita

koerakenteita, joilla on varmistettu ratkaisujen toimivuus. Koerakenteita on tehty sekä kehitys- että
toteutusvaiheessa. Näistä mainittakoon täysimittainen 8 metriä syvä ja 40 metriä leveä avokaivanto
savimaahan, pohjaveden alentaminen koepumppauksella ja meluvallien toteuttaminen kuivakuorisavesta
läjittämällä.

Allianssimalli mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kokeilemisen ja hyödyntämisen käytännössä. Tämä
vaatii rakentajalta ja suunnittelijalta rohkeaa ja avointa otetta sekä ”näin on aina ennenkin tehty”-asenteen
hylkäämistä. VALTARI-allianssi on sekä toteutuksen että lopputuloksen osalta erinomainen esimerkki
tästä.

Heilala Anni, Civilpoint Oy: Tietomallipohjainen kustannuslaskenta infra-alalla

Tietomallipohjainen kustannuslaskenta on tulevaisuuden visio, mutta samaan aikaan jo nyt
tavoiteltavissa ja osaltaan käytössä oleva toimintatapa. Tietomallipohjainen kustannuslaskenta
tarkoittaa hankkeen kustannuslaskentaa siten, että esimerkiksi määrät ja muut kustannuslaskennassa
tarvittavat tiedot saadaan tietomallista. Tutkimuksen perusteella selviää, että tietomallipohjainen
kustannuslaskenta sisältää myös termin tietomallipohjainen määrälaskenta, joka taas tarkoittaa pelkkää
määrälaskennan vaihetta, eli tässä ei niinkään oteta huomioon kustannuksia.
Aihetta tutkittiin vuonna 2020 valmistuneessa diplomityössä, jonka aiheena on ”Tietomallipohjainen
kustannuslaskenta infra-alalla – Tiedonsiirto kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmien välillä”.
Väylät ja liikenne 2021 -päivien esitys tietomallipohjaisesta kustannuslaskennasta koostuu kahdesta
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osiosta: diplomityössä esiin nousseista havainnoista ja tuloksista sekä edistymisestä kyseisen
diplomityön valmistumisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvän diplomityön tavoitteena oli selvittää miten tiedonsiirto infra-alan suunnittelu- ja
kustannuslaskentajärjestelmien välillä voitaisiin toteuttaa. Lisäksi työn tavoitteena oli selvittää
tiedonsiirtoratkaisujen vaiheistaminen siten, että tiedonsiirtoa voidaan kehittää jo nyt pitäen kuitenkin
mielessä myös tulevaisuuden edistyneemmät mahdollisuudet. Aihetta on tutkittu jonkin verran viime
vuosina, etenkin talonrakennushankkeissa, mutta infra-alalle tämä tutkimus tuo uutena laajan
selvityksen sekä ehdotuksen eri tiedonsiirron mahdollisuuksista. Esityksessä keskitytään erityisesti infraalaan, mutta näkökulmaa tuodaan myös talonrakennuspuolelta, sillä siellä ollaan tietomallipohjaisessa
kustannuslaskennassa jo melko pitkällä.
Kyseisestä diplomityöstä käy ilmi, tiedonsiirto kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmän välillä
voidaan toteuttaa usealla eri tavalla ja vaiheistaen. Tiedonsiirron esivaihe on erilaiset siirtotiedostot eli
yksinkertaisimmillaan vakioitu Excel-taulukko. Jotta tietomallit saataisiin tiedonsiirtoon paremmin
mukaan, edistyneempi vaihe on tietomallin sisältävien infra-alan yleisten formaattien kuten Inframodelin
ja tulevaisuudessa IFC:n hyödyntäminen määrä- ja kustannuslaskennassa. Tutkimuksen perusteella
selviää, että rajapintaratkaisu on edistynein ratkaisu ja se mahdollistaa tulevaisuudessa tarvittaessa
täydellisen integraation suunnittelu- ja kustannuslaskentajärjestelmien välillä.

Kunnasvirta Annika, Turun Ammattikorkeakoulu: Vaikuttavuusarvioinnilla skaalautuvuutta
ja prosessioppeja – opit CIVITAS ECCENTRIC –hankkeesta

Esityksessä CIVITAS ECCENTRIC –hankkeen oppeja esitellään prosessivaikutusten ja muutoksen
hallinnan näkökulmista. Esityksessä paneudutaan eritoten kestävän liikkumisen muutosta edistäviin ja
muutosta estävin moninaisiin tekijöihin. Esityksessä tuodaan myös esiin tulevaisuuden kehitystarpeita
kestävän liikkumisen saralla sekä hankearvioinnin merkitystä pyrittäessä vastaamaan näihin
kehitystarpeisiin.

Turun kaupunki tähtää hiilineutraaliksi 2029 mennessä. Tavoitteena on myös, että kestävien
kulkutapojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) kulkumuoto-osuus Turun kaupungissa kasvaa yli 66
% tasolle vuoteen 2030 mennessä. Molempien tavoitteiden saavuttamisessa on suuria haasteita.
ECCENTRIC-hankkeen yhdeksän toimenpidettä kukin lähestyivät kestävän liikkumisen kehittämistä eri
näkökulmista, jotka vaihtelivat alueellisen ja paikallisen tason liikenteen ja liikkumisen sidosryhmien
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osallistamisen kehittämisestä käytännön pilotteihin, joissa edistettiin muun muassa talvipyöräilyreittien
kunnossapitoa, joukkoliikenteen sähköistämistä sekä kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi
hankkeen puitteissa kehitettiin Liikkuminen palveluna –konseptia (MaaS) kaupunkitasolla.

On hyvin tavanomaista, että isonkin budjetin hankkeita ja kokeiluja tehdään analysoimatta niiden
vaikutuksia ja vaikuttavuutta riittävällä tarkkuudella ja miettimättä niiden skaalautuvuutta. Silloinkin
kun hankkeiden tuloksia on mittaroitu, niitä usein tarkastellaan puhtaasti mitattavissa olevien
lopputuotosten perusteella ja unohdetaan hankeprosessien arviointi ja niistä oppiminen. Lisäksi usein
jää huomiotta se, että systeemitason muutosta kaupungeissa voidaan edistää myös hanketyön kautta.
Suurimpana syynä tähän on todennäköisesti se, että näitä muutoksia on vaikea näyttää toteen.
Konkreettisten hanketuotosten ja –tulosten ohella ECCENTRIC-hankkeen ollessa loppusuoralla
korostuvatkin eritoten sen prosessiopit. Tässä esityksessä tarkastellaankin hankkeen oppeja kahdesta
näkökulmasta. Ensinnäkin, esityksessä käydään läpi laajan hankearvioinnin oppeja sekä vaikutusten
arvioinnin että prosessioppimisen näkökulmista. Lisäksi esityksessä tarkastellaan hankerahoituksen
mahdollistamia kestävän muutoksen edellytyksiä kaupungeissa sekä tähän muutokseen vaikuttavia
ulkoisia tekijöitä.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.turku.fi/en/civitas-eccentric
Esittäjä: Annika Kunnasvirta, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

Lyytikäinen Eero, Civilpoint Oy: AR-teknologian hyödyntäminen hankkeiden
vuorovaikutuksessa
Esitelmä käsittelee, miten uusilla infra-alan teknologioilla voidaan parantaa merkittävästi hankkeiden
vuorovaikutusta, niin sisäisessä viestinnässä kuin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Tähän asti
hankkeiden vuorovaikutuksessa on hyödynnetty visuaalisesti näyttäviä esittelymalleja, mutta ne eivät
ole hyödynnettävissä paikkaan sidottuina maastossa. Esimerkiksi vuorovaikutus asukkaiden kanssa
heidän tonteillaan on tapahtunut paperisten karttojen sekä poikki- ja pituusleikkauksen avulla. Nämä
paperiset dokumentit eivät pääsääntöisesti ole asukkaiden kovinkaan hyvin ymmärrettävissä.
Uudella AR-teknologialla, eli visuaalisella lisätyn todellisuuden teknologialla, vuorovaikutus voidaan
tehdä senttitarkasti maastoon sidotun visuaalisen yhdistelmämallin avulla. Esimerkiksi AR-teknologialla
voidaan tarkastella asukkaan kanssa, miten kevyen liikenteen väylä on suunniteltu rakennettavaksi
hänen tonttinsa kohdalla tai miten meluaita vaikuttaa näkyvyyteen tontilta. Kun asukas näkee ruudun
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läpi kolmiulotteisena sekä nykyiset maastonmuodot että suunnitelman yhdistelmämallin pinnat, putket
sekä rakenteet, ymmärrys suunnitelmien vaikutuksesta omaan tuttuun ympäristöön lisääntyy
huomattavasti verrattuna perinteisiin 2D-kuviin.
Uusi AR-teknologia mahdollistaa myös hankkeiden sisäisen vuorovaikutuksen merkittävän
kehittämisen. Esimerkiksi työnjohtaja voi helpommin ohjata kaivinkoneen kuljettajia sekä
putkiasentajia, kun he näkevät maastoon visualisoituna valmiin suunnitelman sekä olemassa olevien
putkien ja kaapeleiden sijainnit maan alla.
Käytännössä teknologia hyödyntää satelliittipaikannusta, puhelimen kameraa sekä suunniteltuja
tietomalleja. Näiden avulla puhelimen ruudulle saadaan maastossa visualisoitua suunnitellut tietomallit
olemassa olevaan ympäristöön senttitarkasti. Teknologia mahdollistaa liikkumisen sekä kääntelyyn,
jolloin taustalla oleva ympäristö sekä suunniteltu tietomalli näkyvät ajantasaisena ruudulla.

Kuva. AR-teknologian hyödyntäminen valmiin katusuunnitelman visualisoinnissa maastoon.
Asiakkuuspäällikkö Eero Lyytikäinen Civilpoint Oy eero.lyytikainen@civilpoint.fi , p. 040 543 5131
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Katse kohti hyvinvointia ja terveyttä
Puheenjohtajina
Anne Silla, VTT
Juha Laurila, Infra ry
Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys

Larsen Annukka, WSP Finland Oy: Valo häiriötekijänä

Annukka Larsen, WSP Finland Oy

Suomen pitkä ja pimeä talvikausi vaatii toimivaa ja energiatehokasta ulkovalaistusta. Valaistus yleisille
väylille suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen standardeja ja sen hyvä ylläpito takaa valaistuksen
toimivuuden. Tulevaisuudessa älykkäät ohjausratkaisut yleistyvät entisestään myös väylävalaistuksessa.

Aiemmin ajateltiin, että suurin taivaalle suuntautuvan valosaasteen aiheuttaja on ajoradan pinnasta
heijastuva katu- ja tievalaistus. Viimeisimpien tutkimusten (Tucson, Arizona, Kyba et al, 2020) mukaan
osuus olisikin mahdollisesti vain 18 %, jolloin muut ulko- ja mainosvalot tuottaisivat suurimman osan
valosaasteesta.

Yksi haasteellisimmista valosaasteen ilmiöistä on häiriövalo liikenneympäristössä. Erityisesti
valaisemattomia väyliä tulisi suojella häiriövalolta. Väylän varrella olevien kiinteistön piha- tai
julkisivuvalot eivät saa vaarantaa häikäisyllään kuljettajaa tai erehdyttää kuljettajaa luulemaan valoja
ajoneuvoksi.
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Luennon aiheena on tutustuttaa kuulijat valosaasteeseen ja häiriövaloon. Valosaaste kuvataan usein
tarpeettomana, liiallisena ja väärään paikkaan leviävänä valona, jolla on vaikutuksia kasvillisuuteen,
hyönteisiin, yöeläimiin sekä jossain määrin myös ihmisiin. Valosaaste nähdään usein kaupungin yllä
hehkuvina pilvinä ja kellertävänä taivaankantena, joka peittää tähdet taakseen. Häiriövalo taas on
teknisempi termi ja tarkoittaa nimenomaan valonlähdettä, joka tuottaa valoa suuntaan, jossa sitä ei
tarvita ja joka aiheuttaa häiriötä, esimerkiksi häikäisyä, tilan käyttäjälle. Molemmissa on kyse myös
energian tuhlauksesta – jokainen taivaalle tai väärään paikkaan (vaikkapa naapurin tontille)
suuntautuva valolumen on tuhlausta.

Häiriövalo ei yleensä erotu hyvin valaistussa kaupunkikeskustassa vaan herkemmin niiden ulkopuolella.
Vasten pimeää taustaa yksikin häikäisevä valopiste voi olla turvattomuuden tunnetta lisäävä ja
ympäristön hahmottamista hankaloittava – häikäisyn taakse on hankala nähdä ja silmä adaptoituu
valoisan pisteen mukaan, vaikka ympäristö on pimeä. Lisäksi vanhemmiten silmän adaptaatio hidastuu.

Häikäisyä ja valotason ylimitoitusta on havaittavissa yleensä laajoilla alueilla, kuten piha- ja
parkkialueet, työmaat, teollisuusalueet, venesäilytysalueet ja rannat. Syy on usein sama, valaistusta ei
ole tarkasteltu alueen ulkopuolelta. Valaistus mahdollisesti hoitaa tehtävänsä alueella, mutta se leviää
vaikkapa väärän suuntauksen takia pistemäisenä hämärämpään ympäristöön ja voi aiheuttaa myös
liikenneturvallisuusriskin.

Usean kaupungin rakennusjärjestyksessä kielletään valaistavan alueen ulkopuolelle leviävä, kulkijoita ja
asukkaita häiritsevä valo, joten häiriövalon poistamiseen on olemassa lainvoimainen määräys.
Ainoastaan tarkempi määritys sille, mikä on häiritsevää valoa, puuttuu, ja se tekee asiasta haastavan.

Ranskassa astui voimaan vuoden 2020 alussa laki, jolla tähdätään selkeään muutokseen valosaasteen
vähentämisessä. Taustalla on maan energiansäästötavoitteet ja laissa määrätään mm.
yösammutuksista, valaisimesta taivaalle suuntautuvan valon osuudesta, valaisimen tuottamasta
häikäisystä, oikeasta valon värilämpötilasta ja valon määrästä pinnalla. Ranska on selkeä edelläkävijä
asiassa ja monet valaistukseen panostavat kaupungit ympäri maailman ovat myös aloittaneet työt
kehityssuunnan muuttamiseksi.

Ehkä nyt on tullut aika tarkastella tilannetta kokonaisuutena ja pohtia keinoja harmonisempaan ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen ulkovalaistukseen. Kyseessä on myös kulttuurin muutos –
miksi ympäristöön panostetaan, mutta valaistus on huono, vaikka noin puolet vuodesta on pimeää?
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-----------------

Puheenvuoron myötä kuulijalle syntyy käsitys valosaasteen/häiriövalon synnystä sekä keinoista sen
estämiseksi. Puheessa hyödynnetään Helsingin kaupungille tehtävän Häiriövaloselvityksen materiaalia,
mutta siinä tarkastellaan asiaa myös globaalisti ja tuoden konkreettisia esimerkkejä esille.

-----------------

Puhuja:
Annukka Larsen
valaistussuunnittelija AMK
Design Studion apulaispäällikkö ja valaistustiimin vetäjä
WSP Finland Oy

Annukka Larsen on toiminut arkkitehtuurivalaistusten suunnittelijana vuodesta 2000 lähtien.
Kymmenen vuotta (2007-2017) Jyväskylän kaupungin valaistuskoordinaattorina auttoi hahmottamaan,
miten valaistus parhaiten integroidaan kaupunkisuunnitteluun aina kaavoituksesta toteutusvaiheeseen
ja mitä asioita myös ylläpidon kannalta on syytä huomioida. Jyväskylän Valon kaupunki on arvostettu ja
palkittu monitahoinen kaupunkikehityshanke.

Happo Mikko, Ramboll Finland Oy: Tieliikenteen lähipäästöt tulevaisuudessa –
vähenevätkö terveyshaitat?

Ilmansaasteet ovat merkittävin ympäristöperäinen terveyshaitta maailmanlaajuisesti. Niistä
aiheutuvien terveyshaittojen sekä ilmastonmuutosta kiihdyttävän vaikutuksen vuoksi myös liikenteestä
syntyvät päästöt ovat ennennäkemättömän nopean muutoksen edessä. Liikenneperäisille päästöille
altistumisen tiedetään aiheuttavan mm. ennenaikaisia kuolemantapauksia, sekä altistavan lukuisille
sairauksien synnylle, mukaan lukien lisääntynyt syöpäriski. Terveyshaittojen ja ilmastovaikutusten
ehkäisemiseksi on säädetty ilmastollisia toimia koskien mm. autojen pakokaasupäästörajojen
kiristämistä. Sen vuoksi ajoneuvojen pakokaasupäästöt muuttuvat nopeasti, eikä muuttuneiden
päästöjen aiheuttamia terveyshaittoja toistaiseksi tunneta. Etenkin uusien moottorityyppien ja
käyttövoimien päästöjen haitallisuudesta on toistaiseksi saatavilla rajallisesti tietoa. Tätä ongelmaa
selvitettiin Traficomin Rambollilla teettämässä työssä, jossa käytiin läpi uusimmat tutkimukset
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liikenteen lähipäästöjen haitallisuudesta, sekä arvioiden miten päästöjen määrä ja koostumus
tulevaisuudessa muuttuu erilaisissa liikennettä koskevissa ennusteissa.

Tulevaisuuden tieliikenteen typen oksidien ja hiukkasmaisia päästöjä arvioitiin käyttämällä VTT:n
LIPASTO-laskentamallin tilannetta vuonna 2030, sekä LVM:n asettaman liikenteen ilmastopolitiikan
työryhmän toimenpideohjelmaehdotuksen hiilettömään liikenteeseen 2045 esittämää välitavoitetta
vuodelle 2030. Laskelmat rajoitettiin henkilöautoihin ja tehtiin käyttäen keskimääräistä vuosisuoritetta
17 000 km vuodessa. Selvityksessä ilmeni, että suurin osa liikenteen lähipäästöistä syntyy jarrujen,
renkaiden ja tienpinnan kulumisesta. Pakokaasupäästön hiukkasten massan osuus kokonaispäästöstä
on noin kuudesosa. Tulevaisuudessa autokannan uudistumisen ja uusien käyttövoimien yleistymisen
vuoksi pakokaasuista peräisin olevan hiukkaspäästön osuus kokonaispäästöstä pienenee
huomattavasti, mutta muilla tavoilla syntyvät lähipäästöt eivät muutu merkittävästi. Myös typen
oksidien päästö vähenee siirryttäessä uusien normien mukaisiin henkilöautoihin. Akkuteknologian,
latausverkoston ja latausnopeuksien kehittyessä sähköautojen ja ladattavien hybridien osuus voi
kasvaa ennusteita nopeammin, jolloin pakokaasupäästöt ja jarruperäiset hiukkaspäästöt pienenisivät
taajamissa, jossa suurin osa altistumisesta tapahtuu.

Terveyshaittoja arvioitaessa käytettiin jakoa palamisprosessista peräisin oleviin pakokaasupäästöihin,
sekä muihin päästöihin. Tutkimustuloksissa uudet, Euro 6 -luokitellut dieselmoottorit tuottivat vain
vähäisiä määriä hiukkasmaisia päästöjä ja niiden NOx-päästöihin voitiin myös vaikuttaa alentavasti.
Päästöihin liitettyjen terveyshaittojen ja syöpävaarallisuuden todettiin alentuneen tai jopa poistuneen
verrattuna perinteiseen dieselmoottoreiden teknologiaan. Bensiinimoottoreiden päästöt olivat myös
alhaisia, mutta niiden hiukkasmaiset, nanokokoisten hiukkasten päästöt voivat aiheuttaa
terveyshaittoja. Kaasu- ja korkeaseosetanolikäyttöisten moottoreiden päästöt ovat vähäisiä, eikä niistä
aiheutuvia terveyshaittoja ole toistaiseksi todettu, paitsi flex-fuel moottoreiden kylmäkäynnistyksen
aikaisten aldehydipäästöjen osalta. Uusista käyttövoimista biopolttoaineet ovat osoittautuneet
vähäpäästöisemmiksi verrattuna perinteiseen, fossiiliseen dieseliin, samoin niistä aiheutuvat
terveyshaitat ovat olleet tutkimuksissa pääsääntöisesti vähäisempiä. Polttokennolla toimivien
vetyautojen ja sähköautojen kohdalla pakokaasupäästöjä ei käytännössä synny, vaan niistä aiheutuvat
lähipäästöt siirtyvät osaksi energiantuotannon päästöjä. Sähköautoista syntyy kuitenkin muita kuin
pakokaasuperäisiä lähipäästöjä muiden ajoneuvojen tapaan, kuten katupölyä ja jarrujen ja renkaiden
kulumisesta johtuvia päästöjä.

Muut liikenneperäiset päästöt kuten katu-, jarru- ja rengaspöly on todettu haitallisiksi, ja ne aiheuttavat
monenlaisia terveyshaittoja ja sairastuvuutta. Esimerkiksi katupölystä on tunnistettu useita eri
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komponentteja, jotka tiedetään haitallisiksi. Näiden päästöjen osuuden arvioidaan jopa kasvavan
liikennemäärien kasvaessa. Tulevaisuudessa liikenteen lähipäästöjen terveyshaittojen kohdalla muut
kuin pakokaasuperäiset päästöt ovat merkittävimmässä roolissa.
Esitelmän aihe on peräisin Rambollin Traficomille tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin liikenteen
päästöjen muuttumista tulevaisuudessa, sekä niiden haitallisuuden muutosta. Uusien teknologioiden
ja käyttövoimien päästöjen haitallisuudesta on toistaiseksi vain rajoitetusti tietoa saatavilla.
Haitallisuudesta puhuttaessa käytetään yhä tietona paljon tutkimusta, joka perustuu vanhoihin (Euro 3
tai vanhempi) teknologioihin perustuviin tutkimuksiin. Pakoputkipäästöjen määrä ja haitallisuus on
pienentynyt merkittävästi, kun taas katupölyn määrä pysyy lähes ennallaan ja jopa lisääntyy.

Luennoitsija, eli minä, olen polttoperäisten päästöjen toksikologian dosentti Itä-Suomen yliopistosta,
joka työskentelee nykyään Ambient Air -ryhmän päällikkönä Rambollissa.

Survo, Pyry, WSP Finland Oy: Ohjaavat äänet ympärillämme – Ääniympäristön suunnittelu
osana liikkumisen esteettömyyttä

Pyry Survo
Akustiikka- ja äänisuunnittelija
WSP Finland Oy

Esteettömien ympäristöjen suunnittelussa on kyse ihmisten moninaisuuden huomioimisesta
rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Suunnittelu painopiste
ollut aiemmin pääosin fyysisissä ympäristöissä, mutta suunta on kääntymässä inklusiivista suunnittelua
ja nojaa Design for All -periaatteeseen. Tämä tarkoittaa tuotteiden, palvelujen ja ympäristöjen
suunnittelua niin, että ihmisten erilaiset toiveet ja tarpeet otetaan huomioon.

Yksi merkittävä osa-alue esteettömien ympäristöjen suunnittelussa jää usein puuttelliseksi. Kyse on
ääniympäristöjen suunnittelusta. Ääniympäristön esteettömyyssuunnittelun merkitys korostuu
erityisesti näkö- ja kuulovammaisten henkilöiden kohdalla. Äänellisten esteettömyysratkaisujen
huolellisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi kuuloaistin varassa olevien näkövammaisten
kykyyn suunnistaa tilassa. Kuulovammaisille tärkeää on hyvän kuunteluympäristön varmistaminen
tiloissa, joissa informaatio on puheen ja muun äänen muodossa. Huomioimalla ääniympäristö
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suunnittelussa, panostetaan myös pitkälle tulevaisuuteen. Väestö ikääntyy ja muuttaa kaupunkeihin,
jolloin toimivien esteettömyysratkaisujen tarve rakennetussa ympäristössä tulee lisääntymään.

Ääniympäristön esteettömyyden suurimmat puutteet julkisissa tiloissa voidaan tiivistää kahteen
pääkohtaan:
1) Suuri osa informaatiosta on saatavilla vain visuaalisessa muodossa, jolloin se ei ole
saavutettavaa heikkonäköisille ja sokeille.
2) Tilojen ääniympäristöt antavat viestejä, jotka eivät ole suunniteltuja ja
tarkoituksenmukaisia vaan vääriä. Pahimmillaan jopa haitallisia ja päinvastaista viestiä
välittäviä.
Ääniympäristön mahdollisuudet esteettömiä ympäristöjä suunniteltaessa ovat laajat. Kokonaisuuden
voi jaotella viiteen eri osa-alueeseen: ääniopastus, esteetön kuunteluympäristö, puhetiedotus,
kuultavat hälytysjärjestelmät ja äänensiirtojärjestelmät. Äänimajakat ovat osa ääniopastusta ja
mahdollistavat nykyään paitsi selkeän ja kohdennetun opastuksen niitä tarvitseville myös miellyttävän
ääniympäristön tilan muille käyttäjille.

Äänimajakat osana esteettömän ympäristön suunnittelua
Äänimajakat ovat heikkonäköisille ja sokeille tarkoitettuja opasteita. Perinteisesti nämä ovat laitteita,
jotka lähettävät jatkuvaa merkkiääntä kohteessa liikkumisen tueksi. Äänimajakoita asennetaan
paikkoihin, jotka on tärkeää löytää, kuten sisäänkäynnille, kohokartalle tai taksitolpalle. Äänimajakka
pitää ääntä, jonka avulla näkövammainen henkilö voi suunnistaa sitä kohti.

Perinteisten äänimajakoiden maine on ristiriitainen. Osa ihmisistä kokee majakoiden äänen
häiritseväksi ja ilkivalta on tavallista. Laitteita rikotaan, joka puolestaan on johtanut siihen että niitä ei
haluta asentaa tiloihin, ellei ole pakko. Tämä sotii äänimajakan tarkoitusta vastaan, jonka on tarkoitus
olla kutsuva ja opastaa luokseen – ei häiritä ja olla luotaantyöntävä.

Miellyttävien opastusäänien valinnalla voidaan ääniympäristöstä luoda viihtyisä ja informatiivinen
tilojen kaikille käyttäjille. Myös äänimajakkalaitteiden tekninen kehitys mahdollistaa entistä
kohdennetumman ja toimivamman opastuksen. Älykkäät äänimajakat haastavat perinteiset ratkaisut ja
luovat paremman asiakaskokemuksen tilan kaikille käyttäjille.

Älykäs äänimajakka opastaa selkeästi ja kohdennetusti
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Älykäs äänimajakka tarjoaa informaatiota ainoastaan sitä tarvitseville, eikä häiritse muita tilassa
olijoita. Majakat aktivoituvat puhelimeen ladatun sovelluksen avulla. Kun sovellusta käyttävä henkilö
on bluetooth-kantaman päässä, opastus käynnistyy ja tarjoaa puhuttuna saman informaation, joka on
esillä kohteen opasteissa. Käyttäjä voi halutessaan valita perusopastuksen äänimerkkien avulla tai
pyytää lisäinformaatiota, jolloin tilasta ja siellä olevista opasteista saa tietoa puhuttujen viestien avulla.
Puhesyntetisaattorin sijaan opastuksessa voidaan käytettiin selkeää ja miellyttävää ihmisääntä.

Menetelmä ratkaisee monta äänimajakoihin aiemmin liitettyä ongelmaa:
1) Äänimajakat eivät ärsytä ketään, koska ne eivät ole jatkuvasti päällä.
2) Äänimajakoiden äänimerkit eivät ole varoitusääniä vaan tarkoitukseen suunniteltuja ja
miellyttäviä.
3) Sitä, mihin äänimajakka opastaa, ei tarvitse enää arvailla tai tietää etukäteen, koska
äänimajakka puhuu ääneen sen, missä se sijaitsee ja mihin se opastaa.
4) Äänimajakka voi puhuttujen viestien avulla välittää tilassa näkyvää informaatiota, joka
on aiemmin ollut näkövammaisten henkilöiden saavuttamattomissa, kuten
aukioloaikoja, opasteiden tekstejä, avustuspisteiden sijainteja sekä muuta hyödyllistä
tietoa.
Kyseessä on monin verroin parempi ääniopastuskokonaisuus kuin mitä pelkillä vanhanaikaisilla,
perinteisillä äänimajakoilla voidaan koskaan saavuttaa.

Kuopion matkakeskukseen asennettiin älykäs äänimajakkajärjestelmä tammikuussa 2021. Vastasin
kokonaisuuden suunnittelusta tehden tiivistä konsultatiivista yhteistyötä Näkövammaisten liiton kanssa
läpi projektin. Toteutus on saanut erittäin hyvää palautetta sekä Näkövammaisten liitolta että
käyttäjiltä. Näkövammaisten liitto suositteleekin, että uusissa kohteissa käytettäisiin tulevaisuudessa
älykkäitä äänimajakoita.

Maailmalla älykkäiden äänimajakoiden suosio on vahvassa nousussa. Ranskassa niitä käytetään kaikilla
rautatieasemilla sekä Pariisin kaikilla metroasemilla.

74

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021

Rajamäki Riikka, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: Tieturvallisuusarviointien
kehitystyön keskeiset tulokset – miten tästä eteenpäin? Indikaattorit osaksi Suomenkin
liikenneturvallisuustyötä

Indikaattorit osaksi Suomenkin liikenneturvallisuustyötä
EU on ottamassa käyttöön tieliikenneturvallisuuden tilaa mittaavat indikaattorit1. Myös Maailman
terveysjärjestö WHO pyrkii edistämään liikenneturvallisuutta indikaattoreiden ja niitä koskevien
tavoitteiden avulla2, samoin muut Pohjoismaat. Esityksessä kerrotaan, mitä tarkoitetaan
tieliikenneturvallisuuden indikaattoreilla, miksi niitä seurataan, mitä indikaattoreita EU on ottamassa
käyttöön, ja mikä on näiden tietojen keruun tilanne Suomessa. Päätelmänä esitetään, että indikaattorit
ja niitä koskevat tavoitteet otettaisiin osaksi Suomen valmisteilla olevaa liikenneturvallisuusstrategiaa.
“Road Safety Key Performance Indicators” (KPI) tarkoittavat sellaisia asioita, joilla on selvä, tunnettu
yhteys liikenneturvallisuuteen, ja joita mitataan ja joille voidaan asettaa tavoitteita, sen lisäksi että
perinteiseen tapaan mitataan kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrää ja asetetaan niille
tavoitteita. Tällaisia indikaattoreita ovat yleensä mm. ajonopeudet, päihteet liikenteessä ja
turvalaitteiden käyttö.
Indikaattoreita ja niitä koskevia tavoitteita asetetaan, koska ne edistävät monen hallinnonalan yhteisiä
liikenneturvallisuustoimenpiteitä ja helpottavat liikenneturvallisuustyön johtamista ja vaikuttavuuden
seurantaa. Indikaattoreita, kuten turvavarusteiden käyttöä, voidaan seurata luotettavasti kansallisen
tason lisäksi myös esimerkiksi kunnan tai organisaation tasolla, toisin kuin vakavia
liikenneonnettomuuksia.
EUssa indikaattoreita on valmisteltu komission koolle kutsumassa ”High Level Group on Road Safety”ryhmässä ja asiantuntijaryhmissä. Indikaattorien seuranta ja raportointi on jäsenmaille vapaaehtoista.
Komission valmistelemat indikaattorit ovat pitkälti samoja kuin Ruotsissa käytössä olevat indikaattorit,
ja paljon yhtäläi-syyksiä on myös WHOn indikaattoreihin. Indikaattorit ovat nopeusrajoitusten
noudattaminen, turvavyön ja kypärän käyttö, rattijuopumukset liikennevirrassa, matkapuhelimen
käyttö ajon aikana, uusien ajoneuvojen EuroNCAP-tähdet, tieinfraa mittaava indikaattori, sekä aika
hätäilmoituksesta pelastajien saapumiseen. Suomessa Liikenneturva on tehnyt jo pitkään
systemaattista liikennekäyttäytymisen seurantaa. Nämä seurannat, samoin kuin poliisin R-tutkimus ja

1

EU Commission (2019): EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards "Vision Zero".
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190283-roadsafety-vision-zero.pdf
2
World Health Organisation (2017): World road safety performance targets.
https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/12GlobalRoadSafetyTargets.pdf
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Väyläviraston tekemä ajonopeuksien seuranta, vastaavat hyvin näihin EU-indikaattoreihin liittyviin
tietotarpeisiin.
Indikaattoreiden käyttöönotto oli esillä vuoden 2012 kansallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa,
johon kirjattiin, että indikaattorijärjestelmä rakennetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Trafi laati
ehdotuksen, jossa oli hyvin kattava lista seurattavia asioita, mutta indikaattorijärjestelmän
käyttöönotosta ei tehty päätöstä. Vuonna 2016 valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevassa
periaatepäätöksessä lueteltiin seurattavia asioita, mutta niille ei asetettu tavoitteita.
LVM:n johdolla valmistellaan parhaillaan kansallista liikenneturvallisuusstrategiaa. Osana sitä tulisi
tehdä päätös noin 6 – 10 indikaattorista ja niitä koskevista tavoitteista. Tällöin strategiset ylätason
linjaukset olisi helpompi muuttaa käytännön toimenpiteiksi.

Tuulaniemi, Virpi, Traficom: Kyberturvallisuus liikennesektorilla
Vain esitys.

Taskinen Emilia, Finnmap Infra Oy: Kulkutavoilla kohti tutkitusti korkeaa koettua
hyvinvointia

Emilia Taskinen, Finnmap Infra Oy
Olen tutkinut diplomityössäni kulkutapojen ja koetun hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Tutkimus osoitti,
että kävelyn ja pyöräilyn määrästä voidaan ennustaa korkeaa koettua hyvinvointia. Pääkaupunkiseudun
asukkaiden koettu elämänlaatu sekä terveydentila on todennäköisesti keskivertoa korkeampi, mitä
useammin he kävelevät tai pyöräilevät. Tutkimuksessa otettiin myös huomioon sosiodemografisia
tekijöitä, kuten ikä, sukupuoli ja postinumeroalue. Sukupuolten väliset erot olivat melko pienet, mutta
etenkin naisilla päivittäinen kävely osoitti korkeaa koettua hyvinvointia. Etenkin miehille useampi auto
kotitaloudessa ennusti korkeaa koettua hyvinvointia.
Tutkimuksessa ei voitu osoittaa joukkoliikenteen merkittävää vaikutusta koettuun hyvinvointiin, mutta
yksityiskohtaisemmalla tutkimusasetelmalla merkittäviä tuloksia voidaan saada. Aineisto kuitenkin
osoittaa, että joukkoliikenteen käyttäjät kävelevät muita enemmän, mikä taas vaikuttaa positiivisesti
koettuun hyvinvointiin. Kulkutavan valintaan vaikuttavat tekijät, kuten turvallisuus, sujuvuus ja
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luotettavuus ovat yhteydessä tyytyväisyyteen matkan aikana ja niillä voi olla vaikutus laajemmin
elämänlaatuun ja koettuun terveydentilaan.
Miksi juuri koetun hyvinvoinnin merkitys on tärkeää? Koettu hyvinvointi kertoo toisinaan paremmin
ihmisen fyysistä, psyykkistä tai taloudellista hyvinvointia. Vaikka yhteiskuntataloudellisten mittareiden
mukaan hyvinvointi kasvaa, koettu hyvinvointi ei ole 80-luvun jälkeen suomessa noussut. Kulkutavan
valintaan ja koettuun hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, minkä takia niiden välinen vaikutus
toisiinsa on moniulotteinen ja täynnä mahdollisuuksia. Tutkimustulokset ennustavat koettua
hyvinvointia kulkutavoista, mutta tulokset eivät yksinomaa pysty perustelemaan näiden välistä
kausaalisuussuhdetta. Liikkumiskäyttäytymisen tieteenalalla on löydetty tuloksia siitä, että koetun
hyvinvoinnin ja kulkutapojen välillä on molemmin puolinen vaikutus keskenään. Tällaisten tulosten
hyödyntäminen liikennejärjestelmien suunnittelussa voi olla merkittävää niin käytännössä kuin
liikenneinvestointien arvioinnissa.
Tästä vasta aavistuksen verran tutkitusta yhteydestä on saatu vihdoin tuloksia Suomessa, kun HSL
selvitti laajassa kyselytutkimuksessa käyttäjien kulkutapoja sekä subjektiivista, eli koettua hyvinvointia.
Tutkimus on tehty Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön laitoksella. Tutkimusmetodina on käytetty
logistista regressiomallia, jonka avulla voidaan tutkia hyvinvointia ennustavia muuttujia ja niiden
vaikutuksen suuruutta.

Koukkula Minna ja Karjalainen Jani, Sitowise Oy: Kävelyn, pyöräilyn ja
liikenneturvallisuuden edistämisen auditointi-toiminnalla laajaa vaikuttavuutta asenteisiin
ja suunnitelmiin
Oulun seudun kävely- ja pyöräilykoordinaattorityössä sekä Kajaanin kaupungin vetämässä ”Kävelyn,
pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden edistäminen maankäytön ratkaisuissa” (KÄPYLI) hankkeessa
edistetään auditointitoiminnalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden edistämistä sekä
liikenneturvallisuuden kehittymistä. Oulun seudun työssä ovat mukana Oulu, Kempele, Liminka, Ii ja
Tyrnävä sekä Hailuoto, Muhos ja Lumijoki. Muista tahoista mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja OUPO (Oulun polkupyöräilijät). Kajaanin kaupungin vetämässä
KÄPYLI -hankkeessa ovat mukana Rovaniemi, Ylivieska, Posio, Suomussalmi, Simo ja Reisjärvi, Lapin ELY
-keskus sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto ja Traficom.

Auditointityön tavoitteet
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Suomessa eletään tällä hetkellä asenteiden murrosaikaa, jossa kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä ei
enää päde samat vanhat suunnitteluperiaatteet kuin ennen. Tämän viestin läpisaaminen
suunnittelutyötä tekeville vaatii voimakastakin jalkautustyötä ja mielipiteisiin vaikuttamista. Oulun
seudun käpy-koordinaattorin toiminta on keskittynyt maankäytön suunnitelmien, kaavojen sekä tie-,
katu- ja aluesuunnitelmien auditointiin siten, että pyritään parantamaan mahdollisimman fiksusti
samankaltaisilla järjestelyillä koko Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja tehdä siitä entistä
houkuttelevampi liikkumisvaihtoehto rakennetun infran ja pysäköintijärjestelyjen puolesta. KÄPYLIhanke käynnistettiin muun muassa, jotta eräänlaisena pioneerina toimineella Oulun seudulla hyväksi
havaitut käytännöt ja jalkautustavat sekä liikenneturvalliset ratkaisut pääsevät oikeantyyppisillä
askelmerkeillä liikkeelle myös muualla Pohjois-Suomessa. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että kävelyn
ja pyöräilyn olosuhteet sekä liikenneturvalliset ratkaisut huomioidaan varhaisessa vaiheessa
suunnitteluprosessia.
Auditointityön tulokset
Auditoinnit on huomattu tehokkaaksi tavaksi vaikuttaa. Auditointien kautta on tuotettu asukkaille ja
tielläliikkujille laadukkaampaa ja turvallisempaa elinympäristöä. Esitettyjen parannusideoiden
kustannusvaikutus kohteiden rakentamisessa on ollut usein jopa täysin olematonta. Esityksessämme
kävisimme läpi konkreettia esimerkkejä auditoinneista. Lisäksi KÄPYLI -hankkeessa on työn alla ns.
suunnittelijan muistilista, jonka voi ottaa jatkossa käyttöön mikä tahansa kaupunki, kunta tai yksityisen
sektorin toimija.
Hankkeissa on tunnistettu, että auditointityö olisi hyödyksi kaikissa kunnissa ja kaupungeissa!
Minna Koukkula ja Jani Karjalainen
Sitowise Oy
minna.koukkula@sitowise.com ja jani.karjalainen@sitowise.com

Malin Fanny, VTT: Onko jalankulkijoiden kuolemissa ja vakavissa loukkaantumisissa
eroja?
Liikenneturvallisuusvisiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
Siitä huolimatta Suomen liikenteessä on viimeisen viiden vuoden aikana kuollut vuosittain keskimäärin
246 ihmistä ja 470 loukkaantunut vakavasti. Tienkäyttäjäryhmittäin tarkasteltuna, jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden turvallisuuskehitys laahaa muiden perässä. Toinen liikennepoliittinen tavoite on lisätä
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kävely- ja polkupyörämatkojen määrää. Järjestelmällisen käyttäytymismuutoksen edistämiseksi
turvallisuus on kuitenkin välttämätön edellytys sille, että ihmiset siirtyvät matkustamaan aktiivisilla
liikennemuodoilla.

Liikenneturvallisuustyössä on tähän asti keskitytty ensisijaisesti kuolemiin, suurelta osin vakavien
loukkaantumisten yhteisten määritelmien sekä onnettomuustietojen ja -tilastoinnin puutteiden takia.
Suomi on yksi harvoista maista, joka tilastoi vakavia loukkaantumisia EU:n suositusten mukaan, ja on
tehnyt niin vuodesta 2014 lähtien. Tämän esityksen tarkoituksena on kuvata jalankulkijoiden kuolemia
ja vakavia loukkaantumisia sekä kuvata mahdollisia eroja eri vakavuusasteiden välillä. Esityksessä
keskitytään tieliikenteeseen ja aineistossa on mukana kaikki jalankulkijoiden kuolemat ja vakavat
loukkaantumiset (MAIS3+) vuosilta 2014–2017, joissa yhtenä osallisena onnettomuudessa oli
moottoriajoneuvo. Aineistossa on yhteensä 281 onnettomuutta, joissa kuoli 116 jalankulkijaa ja 169
loukkaantui vakavasti.

Tulosten mukaan jalankulkijoiden kuolemien ja vakavien loukkaantumisten välillä on eroja seuraavissa
taustamuuttujissa: ajoneuvotyyppi, aluetyyppi, onnettomuuspaikka, nykyinen nopeusrajoitus, lämpötila
sekä tienpinta. Jalankulkijoiden kuolemat tapahtuvat useammin kuin vakavat loukkaantumiset
ajoradalla, nopeusrajoitusalueella 80 km/h, pienessä kunnassa ja maaseudulla, ja niissä on useammin
osallisena kuorma-auto. Sitä vastoin jalankulkijoiden vakavat loukkaantumiset tapahtuvat useammin
kuin kuolemat märässä tieolosuhteessa, lämpötilassa -3–3°C, nopeusrajoitusalueella 40–70 km/h,
suojatiellä ja kaupunkien keskusta-alueilla, ja niissä on useammin osallisena henkilöauto. Jalankulkijoiden
tai kuljettajien taustamuuttujissa (sukupuoli, ikä ja ajokortin ikä), tapahtuma-ajankohdassa (vuodenaika,
viikonpäivä ja kellonaika) ja sääolosuhteissa ei ollut eroja kuolemien ja vakavien loukkaantumisten välillä.

Liikenneturvallisuustoimenpiteitä valittaessa tulisi painottaa huomattavan turvallisuuspotentiaalin
omaavien ratkaisujen käyttöönottoa, ts. toimenpiteitä, jotka kohdistuvat mahdollisimman moniin
onnettomuuksiin. Kummankin vakavuuden osalta nopeusrajoitusten alentamista voidaan pitää yhtenä
lupaavimmista
nopeusrajoitusten

liikenneturvallisuustoimenpiteistä.
noudattamiseen

tähtäävät

Nopeusrajoitusten
toimenpiteet

(esim.

vähentämisen
valvonta,

lisäksi

kuljettajan

avustusjärjestelmät ja fyysiset toimenpiteet) ovat tärkeitä molemmille vakavuuksille. Kuolemien
estämiseksi voidaan korostaa lisätoimenpiteitä kuten tienkäyttäjien fyysistä erottamista korkeilla
nopeusrajoitusalueilla ja kuolleen kulman valvontaa ja/tai automaattista hätäjarrutusta, erityisesti
raskaille ajoneuvoille. Vakavien loukkaantumisten kannalta korostettavia lisätoimenpiteitä ovat
jalankulkijoiden ylitysmahdollisuuksien parantaminen (esim. jalankulkijoiden saarekkeet korotetut
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risteykset ja valo-ohjaus) sekä kolme- ja nelihaaraliittyminen korvaaminen liikenneympyröillä missä
tarkoituksenmukaista.

Vakavien loukkaantumisten sisällyttäminen liikenneturvallisuustyöhön siirtää enemmän vastuuta
kunnille.

Liikenneturvallisuustoimenpiteet

tulee

räätälöidä

paikallisiin

olosuhteisiin,

koska

liikenneympäristöt ja liikkumiskäyttäytyminen vaihtelevat yleensä kuntien koosta ja sijainnista riippuen.
Myös käytettävissä olevat resurssit eroavat kuntien välillä. Jalankulkijoiden turvallisuus tulisi asettaa
etusijalle myös valtakunnallisessa liikenneturvallisuustyössä, koska jalankulkijoiden kuolemat ja vakavat
loukkaantumiset olivat erityisen yleisiä maaseutumaisilla alueilla. Siksi eri sidosryhmien on tehtävä
yhteistyötä sekä paikallisella, alueellisella, kansallisella että Euroopan tasolla. Vain yhtenäinen ja
osallistava lähestymistapa voi auttaa meitä saavuttamaan liikennepoliittiset tavoitteet.

Tutkimus esitetään kokonaisuudessa seuraavassa julkaisussa: Malin, F., Silla, A. & Mladenović, M. (2020).
Prevalence and factors associated with pedestrian fatalities and serious injuries: case Finland. European
Transport Research Review, 12, 29. https://doi.org/10.1186/s12544-020-00411-z

Mansikkamäki Laura, Sitowise Oy, Kävelyn vuoro
Laura Mansikkamäki, Sitowise Oy
Esityksessä kerron kävelyn hyödyistä sekä sen ominaispiirteistä. Erityisesti toivon esitykseni tuovan
inspiraatiota kunnille ja kaupungeille kävelyn edistämiseksi sekä antavan esimerkkiä siihen, miten
edistämissuunnitelman voisi rakentaa ja mitä siinä kannattaa huomioida. Nojaan esityksessä pääosin
Rauman kävelyn edistämisstrategiaan, joka laadittiin vuoden 2020 aikana.

Hyödyt
Kestävän liikkumisen hyödyt ovat kiistattomat. Kävely erityisesti on erinomainen liikkumismuoto, sillä se
on lähes kaikille tasa-arvoinen. Kävellä osaavat pienet lapset ja iäkkäämmät, joilla ei tasapaino vielä, tai
enää, pyöräilyä mahdollistaisi. Kävely ei maksa mitään. Sitä tehdäkseen ei tarvitse omistaa pyörää, ei
hankkia joukkoliikennelippua tai varsinkaan ostaa autoa.
Sen lisäksi, että kävely on edullinen liikkumismuoto yksilölle itselleen, on se sitä myös yhteiskunnalle.
Kävelijä vie vain vähän tilaa, missä säästetään infran kustannuksissa. Kävely on aktiivista liikkumista,
joka edistää terveyttä ja sitä kautta vähentää yhteiskunnan terveysmenoja. Kävelyn edistäminen on
erinomainen keino ehkäistä elintapasairauksia. Kävelijä (ja pyöräilijä) myös kuluttavat kaupungissa
enemmän kuin autolla ajava, vaikka kertaostokset ovatkin pienempiä. On myös todettu, mitä
käveltävämmällä ympäristöllä on yhteys kiinteistöjen korkeampaan arvoon.
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Kaupunkielämälle kävelijät ja pyöräilijät tekevät hyvää. Kävely on saasteetonta ja melutonta, mikä lisää
kaupunkien miellyttävyyttä. Ruuhkaongelmia ei kävelijöiden vuoksi muodostu. Kävelijät itsessään
lisäävät kaupunkien virikkeellisyyttä, sillä ihmistä kaikista mielenkiintoisimpia virikkeitä ovat muut ihmiset!
Edistämällä kävelyä ruuhkaongelmat vähenevät, lisätään kaupunkien elinvoimaisuutta ja voidaan
saavuttaa taloudellisia hyötyjä. Siinä on perusteluita kerrakseen.

Käveltävyys on ihan oma juttunsa
Kävely on noussut viime vuosina voimakkaammin esille keinona edistää ympäristöystävällistä ja
terveellistä liikkumista mutta myös elinvoimaisia kaupunkeja. Pyöräliikenne on ollut pinnalla jo
pidempään, mikä on myös parantanut kävelyn olosuhteita, kun kävelijät ja pyöräilijät on eroteltu
liikenneympäristössä. Enää ei puhuta kevyestä liikenteestä. Kävely eroaa kuitenkin pyöräilystä erityisesti
sillä, että kävelijä tarvitsee virikkeitä matkallaan ja etenee hitaammin.
Jan Gehlin opit ovat monelle tuttuja. Hän korostaa ihmisen mittakaavaa kaupunkien suunnittelussa. Näin
ollen esimerkiksi talojen kivajalat ovat merkittävässä asemassa viihtyisässä kaupunkiympäristössä.
Kuuluisimpia Gehlin ajatuksia lienee se, että kaupungilla kulkiessaan katunäkymän tulisi tarjota
kulkijalleen 4-5 sekunnin välein jotain kiinnostavaa ja innostavaa katsottavaa. Miellyttävässä
ympäristössä ollaan valmiita kävelemään pidempiä matkoja,
Jeff Speck on määrittänyt neljä erilaista periaatetta kuvaamaan käveltävää kaupunkiympäristöä.
Ensimmäinen on, että monenlaisia toimintoja ja palveluita on kävelyetäisyydellä kotoa. Toiseksi, että
ympäristö on turvallinen sekä liikenteen että sosiaalisesta näkökulmasta. Kolmas periaate on, että
kävelyn tulee olla helppoa ja mukavaa. Lisäksi ympäristön, arkkitehtuurin ja katuelämän tulee tarjota
virikkeitä ja myönteisiä kokemuksia.

Kävelyn nostaminen sen ansaitsemalle paikalle
Raumalla on pitkät perinteet kävelyn edistämisestä. Maailmanperintökohteessa Vanhassa Raumassa on
kävelykatuja järjestetty jo yli 40 vuotta sitten kesälauantaisin. Kävelykeskustana kesäisin Vanha Rauma
on ollut jo 20 vuoden ajan ja siellä on pitkät kokemukset kaikkien liikennemuotojen sovussa jakamasta
shared space -katutilasta.
Raumalle laadittiinkin kävelyn edistämisstrategia ensimmäisten joukossa Suomessa. Ensimmäisenä
vähän pienemmistä kaupungeista. Pyöräliikenteen edistämissuunnitelma oli tehty joitakin vuosia
aiemmin ja nyt myös kävelylle haluttiin antaa sen ansaitsema oma suunnitelmansa. Rauman kävelyn
edistämisstrategia eli Käveleskelyn kulttuurillinen käyttöopas tehtiin ohjeeksi suunnittelijoille kävelyn
edistämistyöhön mutta myös asukkaille selattavaksi, josta kertoo myös nimi.
Rauman tiivis kaupunkirakenne ja tasainen maasto suosivat jalan ja pyörällä kulkemista. 80 %
raumalaisista asuu 5 km etäisyydellä keskustasta. Lähtökohdat ovat hyvät.

Lähtökohtien kartoitus
Strategian laadintaan lähdettiin perinteisellä tavalla lähtökohtia kartoittamalla. Asukkaille tehtiin
kysely, jolla kartoitettiin asenteita sekä kävelyn esteitä ja mahdollisuuksia. Lisäksi vastaajat saivat
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merkitä kartalle nykyisiä suosituimpia kävelyreittejä ja toiveita kävelyreittien kehittämiselle.
Liikenneympäristön osalta tarkasteltiin onnettomuudet ja kartoitettiin nykyinen ja suunniteltu
maankäyttö. Ohjausryhmän paikallistuntemus oli myös merkittävässä asemassa nykytilan
hahmottamisessa.
Kävelyyn kannustivat raitis ilma, terveydelliset hyödyt ja hyvä olo ja rentoutuminen. Kävelyä estäviä
tekijöitä olivat tavaroiden kuljettamisen tarve, huono sää ja ajan puute. Yleinen vastaus oli myös, että
matka tuntuu liian raskaalta tai pitkältä, joka saattaa viitata siihen, että kaupunkiympäristölle tulisi tehdä
jotakin. Karttamerkinnöistä nähtiin, että raumalaiset kaipaavat merelle - keskustasta meren rantaan
toivottiin yhteyttä Kanalinrantaa pitkin. Rantareittiä haluttiin jatkaa myös pohjoisemmaksi.

Palvelumuotoilun hyödyntäminen
Rauman strategiatyössä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä. Pääasiassa kyselyn perusteella
tunnistettiin neljä erilaista kävelijäprofiilia: arkiliikkuja, virkistysliikkujat, neljällä pyörällä kulkevat ja
nuoret. Käyttäjäprofiilien on tarkoitus auttaa jatkossakin kävelijöiden tarpeiden tunnistamisessa
toimenpiteitä suunniteltaessa.

Visiona Kävellen enemmän
Visio kuvaa tavoitetilaa. Visioksi Raumalle muodostui ”Kävellen enemmän” Visiolla on kaksi eri
tarkoitusta: Kävellen näkee ja kokee enemmän. Toisaalta se voi tarkoittaa yksilölle, että ”minä kävelen
enemmän”.

Vyöhykkeet kävely-ympäristön kehittämisen avuksi
Kävely-ympäristön vaatimukset vaihtelevat eri puolella kaupunkia ja erilaisissa yhdyskuntarakenteissa.
Toisaalta myös resurssit vaikuttavat siihen, että kaikkialla ei voida pyrkiä aivan huipputasoon. Raumalla
päädyttiin muodostamaan kävely-ympäristön vyöhykkeet avuksi ympäristön kehittämistä ohjaamaan.
Vyöhykkeet perustuvat yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin (YKR), rakennuskantaan sekä suosittuihin
reitteihin.
Vyöhykkeitä määritettiin kolmen tasoisia: Huippu, keskeiset sujuvat reitit ja perustaso. Perustaso kattaa
koko Rauman ja sen kriteerien tulee täyttyä jokaisella vyöhykkeellä. Keskeiset sujuvat reitit sisältävät
keskustan reuna-alueet ja nimensä mukaisesti keskeiset reitit mukaan lukien koulureitit. Huippu-luokka
muodostui keskustasta (Vanha Rauma ja muu keskusta sekä merenranta ja reitti sinne). Luokkien
tavoitteissa huomioitiin erityisesti kävelyn kannalta oleelliset laatutekijät turvallisuus, sujuvuus,
viihtyisyys.

Kehittämistoimenpiteet
Tavoitekävelyverkon ja kävely-ympäristön vyöhykkeiden kautta tunnistettiin tärkeimmät verkon
kehityskohteet, jotka esitettiin kartalla. Lisäksi laadittiin konkreettiset toimenpideohjelmat vastuineen ja
aikatauluineen. Toimenpideohjelma jakaantui kahteen osa-alueeseen: Tiedon lisääminen ja asenteisiin
vaikuttaminen ja Fyysisen ympäristön kehittäminen. Asenteisiin vaikuttaminen on vähintään yhtä tärkeää
kuin kaupunkiympäristön kehittäminen. Kävelyn edistämisen asennetyötä voidaan tehdä yhdessä
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muiden kestävien kulkumuotojen liikkumisen ohjauksen kanssa, kuten Raumalla tehdäänkin. Toisaalta
myös kävelylle voi järjestää aivan omia tapahtumia kuten opastettuja kävelyretkiä ja rastisuunnistuksia.
Raumalla tavoitteeksi otettiin myös kävelyapplikaation toteuttaminen, jossa olisi kaikki hienot kävelyreitit
ja joka innostaisi kävelemään esimerkiksi pelillistämisen keinoin.

Seuranta
Kävelyn edistämisstrategian ja edistämistyön seuranta auttaa vaikuttavuuden todentamisessa. Raumalla
valittiin kaupunkiympäristöstä seurantakohteet, jotka työn aikana ilmakuvattiin. Näiden kuvaus tehdään
joidenkin vuosien päästä uudestaan ja seurataan, kuinka kaupunkiympäristö on muuttunut. Tarkoitus oli
havainnoida kuvien kautta myös ihmisten toimintaa, mutta kuvauspäiväksi sattui huono ja ihmisiä ei juuri
ollut liikkeellä. Näiden kuvausten lisäksi suositellaan tehtävän myös havainnointia paikan päällä ihmisten
toiminnasta - kuljetaan läpi vai oleskellaanko paikoilla. Kohteet olivat kaikki sellaisia, joissa oli todettu
kehittämistarpeita. Lisäksi asukaskysely toistetaan säännöllisesti ja seurataan kävelijämäärää olemassa
olevista laskureista sekä käsinlaskennoin.
Lisääntyneen kävelyn vaikutus terveyteen ja ympäristöön on kohtalaisen helppo arvioida. Hankalampaa
on arvioida vaikutukset kaupungin viihtyisyys tai miten se vaikuttaa asukkaiden elämänlaatuun.
Sitoutuminen edistämistyöhön tärkeää. Raumalla strategia vietiin kaupunginhallitukseen ja työn
työstämiseen osallistuivat oleelliset tahot.

Kävely osana matkaketjua
Kävely on osana jokaista matkaa. Joukkoliikennematkasta muistiin jää kävelyn osuus. Hyväksytty
kävelymatka pysäkille riippuu ympäristöstä
Erään tutkimuksen mukaan joukkoliikenteen käyttäjämäärä voitaisiin kolminkertaistaa, mikäli pysäkille
johtavan reitin viihtyisyyteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota (Helge Hilnhutter)
Tampereen ratikkapysäkkien kävelyreittien kehittämiseksi tehtiin suunnittelua juuri tällä tarkoituksella.
Työssä määritettiin kriteeristö eri laatutason reiteille, minkä mukaan toimenpidesuunnittelua tehtiin.

Kävelyn edistäminen
Omat oppini kävelyn edistämistyön toteuttamiseen projektien ja tutkimustiedon pohjalta. Ensinnäkin
kävelylle tulee asettaa omat konkreettiset tavoitteet ja edistämistoimenpiteet. Edistämistyötä voidaan
tehdä silti samassa ryhmässä kuin muidenkin kestävän liikkumisen kulkumuotojen.
Toiseksi kävelyn edistäminen liittyy useaan toimialaan, jotka tulee ottaa mukaan suunnitteluun sekä
edistämistyöhön. Uusia ryhmiä ei ehdoin tahdoin kannata perustaa. Tämä voi vaatia perusteluja sekä
viranhaltijoille että päätöksentekijöille. Hyötyjen tuominen näkyviksi usein auttaa.
Kolmanneksi seuranta on tärkeää. Kävelyn edistämisestä tulee kerätä dataa omana liikennemuotonaan
sekä määrästä että laadusta. Tämä ei ole niin yksinkertaista mutta palautekyselyillä ja laskennoillakin
pääsee pitkälle.
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Lopuksi edistämistyö on jatkuva prosessi, joka vaatii pitkäjänteisyyttä. Askelkerrallaan parannetaan
ympäristöä. Ihmisten tottumukset ja asenteet muuttuvat hitaasti, mutta se on mahdollista.
Asenneilmapiirissä on jo havaittavissa selkeää muutosta.
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Odotusten aallokossa

Puheenjohtajina
Sami Kiiskinen, Finavia Oy
Ville Lehmuskoski, Helsingin kaupungin liikennelaitos

Harvio Susanna, WSP Finland Oy: Matkailutottumukset muuttuvat, miten liikenne vastaa
kysynnän kehitykseen?
Susanna Harvio, kehityspäällikkö, WSP Finland Oy
Keskustelemassa Hanna Muoniovaara, Manager, Regional
Partnerships (Helsinki ja Rannikko & Saaristo), Visit Finland ja Kirsi Tervola-Joutsen, erityisasiantuntija,
Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Tapio Ojanen, apulaisjohtaja, liikenne ja maankäyttö, Väylävirasto.

Yhä useampi matkailija haluaa toimia ekologisesti ja huoli ympäristöstä on saanut monet matkailijat
muuttamaan matkustustottumuksiaan. Erityisesti lentämistä pyritään välttämään oman hiilijalanjäljen
minimoimiseksi. Ruotsissa lentoliikenteen kysyntä onkin laskenut 5 prosentin vauhdilla
(Transportstyrelsen 2019), kun lentohäpeä on saanut matkailijat suosimaan muun muassa
junaliikennettä lentoliikenteen sijaan. Tällainen maata pitkin matkailun trendi on myös havaittavissa
Suomessa, vaikkei kehityssuunnan vaikutuksesta lentomatkailun kysyntään ole toistaiseksi vielä
näyttöä. Pitkällä aikavälillä trendi kuitenkin voimistunee myös Suomessa. Myös muut matkailun trendit
tulevat meillä vaikuttamaan matkailuliikkumiseen.

Matkailua nopeammalla tahdilla muuttava ilmiö on maailmalla levinnyt COVID-19 pandemia, jonka
vaikutukset matkailuun näkyvät jo. Pandemia on muun muassa pakottanut yritykset ja organisaatiot
ottamaan lyhyessä ajassa valtavan digiloikan, mikä vähentää todennäköisesti työmatkailua kriisin
päätyttyäkin. Toisaalta vapaa-ajan matkailussa ihmisten arvostus turvallisuutta kohtaan tulee
todennäköisesti lisääntymään, mikä lisännee lähimatkailun suosiota kriisin päätyttyä.
Vallallaan olevat trendit aiheuttavat luultavimmin sen, että matkoista yhä suurempi osa tehdään
lähialueille maata pitkin matkustaen. Tällainen kehitys on jo havaittu matkailutoimijoiden parissa, jotka
ovat lisänneet markkinointitoimenpiteitä lähialueille voimistaen kehityskulkua entisestään.
Matkailutottumusten muutoksella on laajat vaikutukset myös liikennejärjestelmäämme. Ennakoimalla
liikkumisen muutosta pystytään ennaltaehkäisemään esimerkiksi liikenteen pullonkaulojen syntymistä.
Matkailun kestävyyden kannalta onkin tärkeää, että matkailua tukeva infrastruktuuri, kuten
liikennepalvelut, pysyvät kysynnän kehityksen mukana.

Tässä asiantuntijapaneelissa keskustellaan muuttuvan matkailun vaikutuksista liikenteeseen.
Asiantuntijat avaavat näkemyksiään muun siitä, miten maata pitkin matkailutrendi tulee muuttamaan
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liikennevirtoja, millaisia muutospaineita matkailun kysynnän kasvu aiheuttaa Suomen sisäisiin ja
rajanylittäviin juna- ja tieyhteyksiin. Paneelissa on mukana keskustelijoina asiantuntijat Väylävirastosta,
Visit Finlandilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä.
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Sirkiä Ari, Ramboll Finland Oy: Elinkeinoelämän tarpeet - tavaran ajan arvo toimituksissa

Elinkeinoelämän tarpeet - tavaran ajan arvo toimituksissa Liikennehankkeiden arvioinnissa on todettu
puuttuvan elinkeinoelämälle kohdentuvia muutoksia, etuja tai haittoja. Tätä varten selvitettiin
mahdollisuuksia sisällyttää tavaraliikenteessä itse kuljetettavalle rahdille kohdetuvat muutokset.
Ensimmäisen vaiheen pohjalta päätettiin toteuttaa tutkimus, jossa määritettiin kuljetettavalla tavaralle
tavaran ajan ja täsmällisyyden ajan arvo, joka vastaa henkilöliikenteessä ihmisten liiketeessä kokemaa
ajan arvoa.
Tutkimus toteutettiin tuotannollisiin ja kaupallisiin yrityksiin kohdennetuissa haastatteluin ja näin
hankitun tutkimusaineiston pohjalta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 62 kpl. Tutkimusaineisto
muodostui 171:stä tavaratoimituksesta, joista 65 % (112 kpl) oli kotimaan toimituksia ja 35 % (59 kpl)
ulkomaan toimituksia (joko vienti tai tuonti). 84 %:ssa (143 kpl) toimituksista pääkuljetustapa Suomessa
oli tiekuljetus ja 16 %:ssa (28 kpl) rautatiekuljetus.
Tavaratoimitus määritettiin alkavaksi asiakkaan tekemästä tavaratilauksesta ja päättyvän toimituksen
luovuttamiseen asiakkaan määrittelemään vastaanottopisteeseen. Tutkimus kattoi useita
tavararyhmiä: irtotavarat, massatuotteet, kulutus- ja investointitavarat, tuoretuotteet sekä vaaralliset
aineet. Tavaratoimituksia ja logistista järjestelmää tarkasteltiin tässä työssä laajemmin kuin vain
tavaroiden kuljetuksen osalta ja 1990-luvulla tehdyissä vastaavissa suomalaisissa ajan arvo
tutkimuksissa. Tarkastelunäkökulma tässä työssä oli tavaratoimitus asiakaan tavaratilauksesta sen
luovuttamiseen toimituspaikkaan, eli koko toimitusketju. Kuljetus on yksi vaihe tarkastellussa
toimituskokonaisuudessa, ja sen osuus kokonaisajasta ja -kustannuksesta vaihtelee suuresti.
Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin tietokoneavusteista Stated Preference -haastattelua (SP).
Pääosin haastateltiin henkilöitä, jotka päättävät tuotannollisten yritysten toimitusketjujen
suunnittelusta tai kuljetuspalveluiden ostamisesta. Tarkasteltaviksi toimituksiksi pyrittiin valitsemaan
yrityksille tavanomaisia mutta mahdollisuuksien mukaan erityyppisiä tavaratoimituksia (esimerkiksi
tavararyhmä, toimituskustannus, - aika, -tarkkuus tai -etäisyys tai kuljetustapa eroavat selvästi
toisistaan).
Haastatteluaineiston avulla määritettiin sekä tavaran ajan että täsmällisyyden ajan arvo koti- ja
ulkomaan tie- ja rautatiekuljetuksille. Lisäksi arvojen määritys tehtiin mahdollisuuksien mukaan
tavararyhmittäin. Tiekuljetuksissa kaikille tavararyhmille yhteinen ajan arvo on 10,72 €/toimitus/tunti
ja 0,66 €/tonni/tunti. Toimitustäsmällisyyden ajan arvo on vastaavasti 25,97 €/toimitus/tunti ja 0,78
€/tonni/tunti. Rautatiekuljetuksissa kaikille tavararyhmille yhteinen ajan arvo on 37,88 €/toimitus/tunti
ja 0,04 €/tonni/tunti. Tavaratoimituksen ajan arvo tiekuljetuksissa on tavararyhmittäin 1,70–451,34
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€/toimitus/tunti. Vastaavasti ajan arvo toimitettua tonnia kohden on 0,05–3,55 €/tonni/tunti
tavararyhmän mukaan.
Tavaratoimituksen ajan arvo rautatiekuljetuksissa on tavararyhmittäin 4,33–46,83 €/toimitus/tunti.
Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että täsmällisuusvaatimukset ovat kiristyneet 1990-luvulla
saatuihin tuloksiin verrattuna, myöhästymistä sovitusta toimitusaikaikkunasta ei pidetä enää
hyväksyttävänä palveluna.
Tavaran ajan arvon määrittäminen on merkityksellistä liikennehankkeiden hankearvioinnin kannalta.
Tavaran ajan ja täsmällisyyden arvon sisällyttäminen infrastruktuuri-investointien
kannattavuusarviointeihin laajentaisi elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten huomioon ottamista
laskelmissa nykytilanteeseen verrattuna. Määritettyjä arvo ollaan ottamassa käyttöön uusissa
hankearviointiohjeissa. Ari Sirkiä Ramboll Finland Oy

Närhi Johanna, A-Insinöörit Civil Oy: Sataman toimintaedellytysten parantaminen
maankäytön suunnittelun ja liikennesuunnittelun keinoin, case Koverhar

Hangon Koverharin sataman kehittämistä tuetaan Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaavoituksella ja
siihen liittyvällä uuden tieyhteystarpeen toimenpideselvityksellä.
Yleiskaavassa osoitetaan noin 270 ha teollisuusalueita. Toimenpideselvityksen ja vaikutusten
arviointien perusteella valittiin yleiskaavaan uudeksi satamaan johtavaksi yhteydeksi vaihtoehto, joka
samalla toimisi uuden teollisuusalueen kokoojaväylänä.
Alue sijaitsee valtatien 25 ja Hyvinkää–Hanko-radan varrella. Sataman kehittäminen edellyttää
investointeja koko liikennejärjestelmään: satamaan johtavaa meriväylää on syvennettävä ja
aluerajausta laajennettava, rautatien sähköistäminen on tavoitteena toteuttaa 2024 mennessä, radan
ylitykset hoidettaisiin silloilla ja valtatielle on toteutettava uusi liittymä kääntymiskaistoineen.
Alue on suurelta osin yhdyskunnan pohjaveden hankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta ja alueella
sijaitsee useita pohjavedenottamoita. Lisäksi alueella on runsaasti kulttuuriympäristö- ja luontoarvoja
ja merialue kuuluu Natura 2000-alueeseen.

Lisätietoja:
Johanna Närhi maankäyttöpäällikkö Oy p. 040 746 5533 johanna.narhi@ains.fi
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Piritta Laitakari projektipäällikkö A-Insinöörit Civil Oy A-Insinöörit Civil p. 040 669 3656
piritta.laitakari@ains.fi

Keskisaari Ville, Ramboll Finland Oy: Raskaan liikenteen pysäköintitarpeet
liikennejärjestelmässä (Keskustelu)
Keskustelua rakentamaan saapuvat seuraavat asiantuntijat:


Heikki Liimatainen, Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori, Tampereen yliopisto. Heikki
toimii työssään laaja-alaisten liikenteellisten kysymysten parissa ja näkökulmana keskustelussa
ovat mm. liikennejärjestelmätason näkökulmat ja ilmastopoliittiset kysymykset sekä
kaupunkilogistiikka.



Ulla Tapaninen, Yksikön päällikkö, yrityspalvelut, Helsingin kaupunki. Ulla toimii työssään
kaupunkien yritystoiminnan kehittämisen parissa. Ullan näkökulmana keskustelussa ovat tiiviin
kaupunkikeskustan ratkaisut ja satamien näkökulma sekä teknologiaratkaisut.



Janne Kojo, Kehittämispäällikkö, Liikenne ja infrastruktuuri, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus. Janne toimii työssään liikenteen ja logistiikan kehityksen parissa. Jannen
näkökulmana keskustelussa ovat yhteistyö eri alueiden hallinnan ja kehittämisen parissa.



Otto Lahti, Johtava asiantuntija, Traficom. Otto toimii työssään ajoneuvoteknisen
lainsäädännön valmistelijana. Oton näkökulmana keskusteluun ovat raskaan kaluston ja
käytännön kuljetustoiminnan kehittyvät tarpeet.

Keskustelun vetäjinä toimivat Ville Keskisaari, Kaisu Laitinen ja Jaakko Mattila Rambollista.


Ville Keskisaari, Liikennesuunnittelija, Ramboll. Ville toimii työssään Rambollin
liikennesuunnittelijana monialaisissa hankkeissa aina alkuvaiheen selvitystöistä
rakennussuunnitteluun asti.



Kaisu Laitinen, tuottavuuden kehittäjä, Ramboll. Kaisu toimii työssään laajasti liikenteen
kentässä prosessien kehityksen näkökulmasta.



Jaakko Mattila, projektipäällikkö, Ramboll. Jaakko toimii työssään tiiviissä yhteistyössä
kuljetusliikkeiden kanssa logistiikkaan liittyvissä hankkeissa.

Keskustelu avataan asiantuntijoiden lyhyillä johdannoilla aiheeseen, jonka jälkeen käsitellään yhdessä
muutama keskeisin kysymys.
Keskustelun kuvaus:
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Tarpeet tavarakuljetuksille ja raskaalle liikenteelle syntyvät yhteiskunnan toiminnoissa.
Vientiteollisuus ja tuonti tarvitsevat toimivia satamayhteyksiä, kaupunkien elinvoiman pohjana on
sujuva ja turvallinen jakelulogistiikka ja lähes kaikki yritykset tarvitsevat kuljetuksia toimintansa
pyörittämiseksi. Liikennejärjestelmän tulee palvella elinkeinoelämän ja sitä kautta raskaan liikenteen
tarpeita, mutta toisaalta tavarakuljetuksilla on merkittävä vaikutus liikennejärjestelmän
toimivuuteen ja ilmastoon vaikuttaviin näkökohtiin.
Haasteet kuljetusten käytännön toteuttamisessa usein jäävät suurelta osin kuljetusalan harteille,
mutta vaikutusmahdollisuudet ratkaisuihin ovat kuitenkin muilla, lähinnä viranomaistahoilla. Eri
osapuolilta tarvittavien toimien selkeyttäminen edellyttää tarpeiden ja vaikutusmahdollisuuksien
hahmottamista kokonaisuutena. Eri näkökulmien ja niiden muodostaman kokonaisuuden
hahmottaminen puolestaan vaatii yhteistä keskustelua, joka mahdollistaa toimivamman ja täten
ekologisemman liikennejärjestelmän. Selkeät ja oikein sijoitetut pysäköintiratkaisut yhdistettynä
viimeisimpään teknologiaan lisäävät myös liikenneturvallisuutta ja ohjaavat pysäköinnin käyttäjien
sijoittumista oikein.
Raskaan liikenteen pysäköintitarpeet syntyvät mm. satamien laivauksen odottamisesta ja
kaupunkirakenteessa olevien työmaiden kuorman purkuvuorojen odottamisesta, mutta myös erilaisten
logistiikka-alueiden ja muiden logistisesti merkittävien pisteiden tarpeista. Infran ja palveluiden tulisi
mahdollistaa kuljettajien inhimillisten työolojen turvaamiseksi riittävät levähdysmahdollisuudet, jota
ajo- ja lepoaikasäädökset tukevat. Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja tien varsien palvelualueiden
poistuessa raskaan liikenteen pysäköintipaikat kuitenkin vähenevät ja siirtyvät yhä kauemmas
kaupunkien keskustoista, joihin kuljetukset usein suuntautuvat. Lisäksi raskaan liikenteen
mittauudistuksen myötä liikenteessä on enenevissä määrin aiempaa kookkaampaa kalustoa, joka luo
omat haasteensa keräily- ja jakelukuljetusten sekä kaupunkilogistiikan ratkaisuille. Esimerkiksi kaluston
mahdollinen katkaisu edellyttäisi tarvittavia alueita, jonne esimerkiksi yhdistelmän perävaunun voisi
jättää.
Tavaraliikenteen pysähtymiseen ja pysäköintiin käytettävissä oleva tila vähenee, kun nykyinen
liikennejärjestelmä elää, keskustojen maankäyttö tiivistyy ja uusien huoltoasemien liikennejärjestelyt
mitoitetaan enenevästi henkilöliikenteelle. Poistuvien tai muuttuvien pysäköinti- ja
levähdysmahdollisuuksien tueksi tulisikin löytää uusia vaihtoehtoisia järjestelyjä. Tilankäytön kannalta
ratkaisuja voitaisiin etsiä esimerkiksi niiltä liikenneverkon osilta, jotka jo lähtökohtaisesti täyttävät
mitoituksen puolesta isojen ajoneuvoyhdistelmien tilantarpeet. Myös alueiden monikäyttöisyyttä
tutkimalla olisi tiiviimmästäkin rakenteesta mahdollista etsiä ratkaisuja, jotka palvelisivat tiettyinä
vuorokauden aikoina alkuperäisen tarkoituksen lisäksi myös raskasta liikennettä. Tällaisia sijainteja
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yhteiskäyttöisille toiminnoille voisivat olla esimerkiksi liityntäpysäköintialueet sekä työpaikkojen ja
urheilukenttien, mutta myös tietyin ehdoin mahdollisesti koulujen ja kauppojen pysäköintialueet.
Pysäköintimahdollisuuksien järjestämisen tai pysäköintitarpeiden osoittamisen vastuu ei ole nykyisin
täysin selkeä. Samoin pysäköintipaikkojen osoittamisen ohjaaminen ja ajoittuminen eri prosesseihin
vaatisi kirkastusta, jotta kokonaisuus olisi toimiva ja ympäristön kannalta kestävä. Oman haasteensa
tilanteeseen tuovat myös eri alueiden omistussuhteet. Lähiaikoina haasteet ovat nousseet myös
mediassa esiin. Keskustelun tavoitteena onkin herättää ajatuksia keinojen ja mekanismien löytämiseksi,
joilla laajemmat logistiset tarpeet voidaan selvittää ja ottaa huomioon maankäytön suunnittelun ja
liikennejärjestelmätasolta aina yksityiskohtaisiin hanketason suunnitteluratkaisuihin asti.

Heikkilä Kimmo, Ramboll Finland Oy: Erikoiskuljetusten reittiverkon kehittäminen – Tiedot
hallintaan ja reitit toimiviksi

Kimmo Heikkilä, Ramboll Finland Oy
Johdanto: Erikoiskuljetukset – mitä ja miksi?
Erikoiskuljetukset ja niistä varsinkin suurimmatliikkuvat suurelta osin öisin tai muuten hiljaisen
liikenteen aikaan. Tämä on kenties osa- syynä siihen, ettei niiden merkitystä monille yhteiskunnan
aloille täysin tiedosteta. Totuus kuitenkin on, että erikoiskuljetuksia tarvitsevatvälttämättä monet
yhteiskunnan toiminnot, etupäässä muun muassa talonrakennus, infra-rakentaminen, maanrakennus,
energiahuolto ja lukuisat teollisuustoimijat.
Erilaiset uudis-, täydennys- ja korvausinvestoinnit sekä muut projektiluontoiset kuljetukset
tarkoittavat sitä, että kuljetustarve ei painotu yksinomaan satamiin, teollisuusalueille jamaa-aineisten
ottoalueille. Satunnaista kuljetustarvetta syntyy myös kaupunkikeskustoihinja asuinpainotteisille
alueille. Näiden tarpeidenlisäksi erikoiskuljetuksiin varautumista puoltaapyrkimys minimoida häiriöt
liikenteelle ja riskitliikenneturvallisuudelle, infran rikkoutumiselleja kuljetusten suorittajien
työturvallisudelle. Varautuminen tarvitsee tuekseen toimivat tiedonhallinnan prosessit.
Määritelmän mukaan erikoiskuljetuksessaylittyy jokin normaaliliikenteessä sallittu raja korkeuden,
leveyden, pituuden tai massojen osalta. Useimmissa tapauksissa syynä on kuljetustarpeen synnyttävä
yksittäinen suurikokoinen tai painava kappale, ns. jakamaton kuorma, mutta joissakin tapauksissa
erikoiskuljetus voi olla myös pelkkä ajoneuvo tai raskas yhdistelmä, esimerkiksi tyhjä
erikoiskuljetuslavettiyhdistelmä tai ajoneuvonosturi.
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Erikoiskuljetuksista poiketen HCT-kuljetukset (high capacity transport) ovat kappaletavaran
kuljetuksia, joita koskevat osittain eri säädökset kuin erikoiskuljetuksia. Näissä ajoneuvoyhdistelmän
suurella koolla tai kokonaismassalla pyritään tehokkuushyötyihin eli kuljetuksen yksikkökustannusten
alentumiseen. Vuoden 2019 lainsäädäntöuudistuksen myötä suurin normaaliliikenteessä sallittu ajoneuvoyhdistelmän pituus kasvoi 34,5 metriin, ja sen jälkeen tällaisten hyvin pitkien yhdistelmien määrä
Suomen teillä on kasvanut voimakkaasti. Vaikka erikois- ja HCT-kuljetukset janiiden suoritukseen
liittyvät asiat eroavat monilta osin toisistaan, esimerkiksi liittymien parantamisessa samoilla
toimenpiteillä voidaan usein helpottaa tilannetta molempien kuljetus-tyyppien kannalta.

Erikoiskuljetuksia koskevan tiedonhallinnantarpeita ja kompastuskiviä
Erikoiskuljetustoimintaan liittyy monia prosesseja koskien niin tienpitoa, lupien hakemista ja
myöntämistä kuin kuljetusten käytännön suorittamistakin. Näihin prosesseihin puolestaan kytkeytyy
eri tavoin lukuisia toimijoita niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta, ja niistä kullakin on omanlaisiaan
tietotarpeita. Monitahoinen kokonaisuus aiheuttaa haasteita tiedonhallinnalle ja -kululle.
Tienpidon ja tiestötiedon hallinnan kannalta erikoiskuljetusreittitieto poikkeaa muiden reittityyppisten
tietojen tapaan luonteeltaan monista muista tiestötiedoista. Toisin kuin esimerkiksi suurin osa
väyläteknisistä tiedoista, reittitieto muodostaa usein maantieteellisesti laajoja kokonaisuuksia, jotka
ulottuvat eri kuntien ja monesti myös eri ELY- keskusten alueelle. Samalla esimerkiksi reitti- muutosten
välilliset vaikutukset voivat levitä vieläkin suuremmalle alueelle. Aktiivista vuoropuhelua siis tarvitaan,
ja sen onnistuminen on edellytyksenä prosessien toimimiselle koko-naisuutena.
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Erikoiskuljetuksia koskevissa tiedonhallinnan prosesseissa on tunnistettavissa useita haasteita. Koska
tietoa syntyy eri organisaatioilla useissa eri prosesseissa, se on hajautuneena lukuisiin eri
järjestelmiin. Primäärisiä tallennuspaikkoja tiedolle on paljon, eivätkätiedonhallinnan prosessit tue
sitä, että muutosten tapahtuessa tieto päivittyisi sujuvastikaikkiin paikkoihin ja kaikille toimijoille,
jotka sitä tarvitsisivat. Jo tiedon päivittyminen primääriseen järjestelmään saattaa viedä aikansa, ja
erityisesti sekundääristen tallennus- paikkojen kohdalla viive voi muodostua pitkäksi, kun selkeästi
määritellyt ja rutiiniomaiset prosessit puuttuvat eikä automatisoitujarajapintoja ole laajamittaisessa
käytössä.
Vaikka erikoiskuljetustoimintaan kytkeytyy useita eri toimijoita, näistä suurelle osalle erikoiskuljetukset ovat ydintoimintaan nähden vierasta aluetta, jonka tarpeita ei välttämättä ymmärretä
hyvin. Osittain tämän marginaali- imagon vuoksi selkeä vastuunjako saattaa olla määrittelemättä sekä
organisaation sisällä ettäorganisaatioiden kesken. Lisäksi harvalla toimijalla on kattavaa kuvaa
erikoiskuljetustoiminnan koko kentästä. Tämän vuoksi esimerkiksi muutoksia suunniteltaessa tuskin
mikään organisaatio kykenee yksin luomaan ratkaisuja, jotka ovat optimaalisia koko toimijaverkoston
tarpeet huomioon ottaen. Siksi kommentteja on yleensä tarpeen pyytää laajalla jakelulla ja toimivan
vuoropuhelun merkitys korostuu jälleen.
Epäonnistuneeseen tiedonkulkuun ja -hallintaan liittyy useita uhkakuvia, joista tässä on mainittu
muutamia esimerkkejä: Mikäli lupa- prosessi ei toimi tehokkaasti, luvattomat kuljetukset voivat
lisääntyä, jolloin riski turvallisuudelle ja infran vaurioitumiselle kasvaa. Samojaasioita voidaan joutua
selvittämään toistamiseen, mikä syö resursseja. Erilaisissa rakennus-hankkeissa voidaan päätyä
tekemään epäedullisia ratkaisuja, jotka heikentävät erikoiskuljetusten toimintaedellytyksiä ja
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aiheuttavat sitenhaittaa kuljetuksia tarvitseville yhteiskunnanaloille. Myöskään teiden
parantamisrahoitustaei välttämättä kyetä kohdentamaan optimaalisella tavalla.
Eri suunnitteluprosessien kannalta oleellista on, että erikoiskuljetusten tarpeet ovat tiedossa
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin niiden edellyttämiin ratkaisuihin voidaan varautua heti
alusta lähtien, jolloin kustannus-vaikutus jää mahdollisimman pieneksi.

Reitti- ja ongelmakohdetiedon hallinnannykytilanne
Viime vuosina erikoiskuljetusten reittejä ja niiden ongelmakohteita koskevan tiedon hallinnassa on
tapahtunut paljon. Liikenneviraston teki vuonna 2013 SEKV-päätöksen (Liikenneviraston tutkimuksia ja
selvityksiä 22/2013), jonka myötä astui voimaan uusi reittiluokittelu.Samalla määriteltiin valtakunnan
laajuisesti yhteysvälitasolla SEKV (suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko), jolla varaudutaan 7
metriä korkeisiin, 7 metriä leveisiin ja 40 metriä pitkiin erikoiskuljetuksiin.
Seuraavina vuosina ELY-keskukset tekivättarkentavia verkkomäärittelyjä omilla alueillaan.
Tierekisterissä reittitiedon hallintaan luo-tiin tietolaji 144, ja sen kirjauksille on laadittu ohjeistus, jota
on sittemmin päivitetty. Ohjeistuksen saralla huomattava edistysaskel on ollut myös Kuntaliiton
Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas, joka kattaa laajasti erikoiskuljetuksia koskettavia tienpidon
näkökulmia ja tarjoaa myös useita käytännön neuvoja erikoiskuljetusreiteillä suositeltavista teknisistä
ratkaisuista.
Myös SEKV:n ulkopuolella on tapahtunutpaljon viime vuosina. Katujen erikoiskuljetus- reittejä on
määritelty kadunkäyttösopimuksissa, joita on laadittu kymmenissä kunnissa viime vuosina.
Valtakunnallinen suurmuuntajareittien määrittely on tätä tiivistelmää kirjoitettaessa juuri valmistunut
ja reittien tiedot onsuurelta osin tallennettu tierekisteriin. Merkittävimpiin parannuksiin on kuulunut
myös eri- koiskuljetusten huomioon ottamisen integroituminen aiempaa paremmin rutiininomaiseksi
osaksi suunnitteluprosessia. Entistä useammassa hankkeessa erikoiskuljetusreitit selvitetään
oikeaoppisesti heti suunnittelun alkuvaiheessa, eli suunta on lupaava.
Maanteiden ja osittain katujenkin määritellyt erikoiskuljetusreittitiedot ovat suurelta osin
katsottavissa Tierekisteristä, joka Velho-järjestelmän on määrä korvata vuoden 2021 aikana.
Tierekisteriin tallennetut reittitiedot ovatsaatavissa muun muassa Väyläviraston julkisesta lataus- ja
katselupalvelusta, josta ne voi ladata itselleen halutulta alueelta paikkatieto- muodossa. Väyläviraston
tunnusten takana tiedot ovat saatavissa esimerkiksi Tiemapista tai Tierekisterin katselu -sovelluksesta.
Tapauskohtaisesti tietoja on saatavilla myös esimerkiksi kuntien omista järjestelmistä tai muista
lähteistä.
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Reittien visualisointia hankaloittaa tavoitemittojen laaja kirjo erityisesti täydentävillä
erikoiskuljetusreiteillä. Tierekisteriin on määriteltynä korkeuden, leveyden ja pituuden suhteen
kymmeniä erilaisia arvokombinaatioita. Nykyisin keskeisimmissä järjestelmissä käytössä olevat
symbologiamäärittelyt eivät tue verkon kokonaishahmotusta kovin hyvin, minkä vuoksi etenkin
yksittäistä kohdetta koskevat tavoite- mitat on syytä tarkistaa sellaisesta järjestelmästä, josta saa
yksiselitteisen tiedon kutakin dimensiota koskevasta tavoitemitasta.
Erikoiskuljetusreittiasioissa tietojärjestelmiin tallennettu tieto ei kuitenkaan kokonaan korvaa
vuoropuhelua muiden toimijoidenkanssa tällä hetkellä eikä tulevaisuudessakaan.Erikoiskuljetuksia
koskevasta varautumistarpeesta on suositeltavaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä esimerkiksi
Pirkanmaan ELY- keskuksen erikoiskuljetusluparyhmään tai alueellisen ELY-keskuksen
erikoiskuljetusyhdys- henkilöön.

Katse tulevaan
Tulossa tai kehitettävänä olevista järjestelmistä Tierekisterin korvaava Velho tulee muuttamaan
erikoiskuljetuksia koskevan reittitiedon hallintaa. Se nykyaikaistaa tietojenkäsittelyä ja helpottaa
esimerkiksi päällekkäisten, samalle tieosuudelle sijoittuvien reittien hallin- taa. Lisäksi se kytkee
aiempaa paremmin yhteen reittitiedon ja sitä koskevat lähteet, esimerkiksi kadunkäyttösopimukset ja
muut dokumentit ja päätökset. Erikoiskuljetuksia koskevan tiedon hallintaa tulee omalta osaltaan
uudistamaan lähitulevaisuudessa myös Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ.
Väylävirasto on hiljattain käynnistänyt uuden SEKV-koordinointiprojektin. Tavoitteena on saattaa
päätökseen pitkään kestänyt siirtymäkausi, joka alkoi Liikenneviraston SEKV-päätöksestä vuonna
2013. Lisäksi työssä on tarkoitus selkeyttää tarvittavilta osin muun muassa SEKV:n määritelmää
koskevia asioita sekä oikeaa prosessia ja eri toimijoiden roolejaerikoiskuljetusreittiverkkoa koskevassa
päätöksenteossa.
Viime aikoina erikoiskuljetusreittiasioiden ohella huomiota on kohdistunut erityisesti reittien
ongelmakohteita ja parannustarpeita koskevaan tiedonhallintaan. Eri yhteyksissä on tunnistettu
tarve laatia ja hyödyntää raskaan liikenteen parannustarpeiden hankekoreja, tarveselvityksiä tai
vastaavia. Vastaavaa teemakorikäytäntöä on ELY-keskuksissa jo hyödynnetty esimerkiksi liittymien
parannustar- peiden sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjen kohdalla. Kohteiden tietojen ylläpito
keskitetysti edesauttaa tilanteita, joissa tietoja on tarvetta toimittaa usein melko lyhyelläkin
varoitusajalla liittyen esimerkiksi tiettyyn teema-rahoituspakettiin.
Hankekoreihin ja teiden pieniin parannus- toimenpiteisiin liittyen visiona on valtakunnallinen
alusta, joka mahdollistaisi ideaalitilanteessa kaikille ELY-keskuksille eri teemoihin liittyvien kohteiden
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ylläpidon. Mikäli samaan järjestelmään olisi mahdollista koota myös vaikutus- ja kustannustietoa
kohteista, se tarjoaisi hyvän lähtökohdan niiden vertailuun. Tämä edesauttaisi rahoituksen
kohdentamista perustellusti niihin tunnistettuihin kohteisiin, joissa investoinnista saatavan hyödyn
voidaan arvioida olevan kustannustehokkain. Tarve tällaisia pieniä parannustarpeita koskevan
päätöksenteon selkeyttämiselle ja yhteismitallisenvertailun hyödyntämiselle rahoituspäätöksissäon
tunnistettu muun muassa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) laadinnan
yhteydessä.

Vuorela Antti, HSL: Digitaalinen dialogi – Matkustajan ääni kaikukoon läpi organisaation
Digitaalinen dialogi – Matkustajan ääni kaikukoon läpi organisaation. Miten onnistut digihankkeessa?
Tavoitteena on luoda 500 000 matkustajan paneeli, luoda digitaalinen dialogi matkustajien,
operaattoreiden ja liikenteen tilaajan välille. Matkustajille voidaan tehdä kohdennettuja kyselyjä
aikaan, paikkaan tai sijaintiin perustuen. Kyselyt voidaan kohdistaa myös tiettyyn
joukkoliikennemuotoon, yksittäiseen joukkoliikennevälineeseen, pysäkkiin tai terminaaliin. Järjestelmä
mahdollistaa myös matkustajan antaman pikapalautteen esimerkiksi joukkoliikenteen tai pysäkin
kunnosta. Palaute voidaan välittää suoraan sille ketä se koskee, jolloin järjestelmä toimii strategisena
toiminnanohjausjärjestelmä.
Konseptia on testattu kolmella pilotilla kevyin ja ketterin menetelmin. Tutkimusalusta ja siihen liittyvä
teknologia kilpailutetaan keväällä 2020. Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön vuonna 2021.
Esityksessä näytetään toimivan digihankkeen konsepti havainnollisin esimerkein, kuvataan digitaalisen
asiakastyytyväisyystutkimuksen pilotit ja tavoitetila. Konsepti on ainutlaatuinen maailmassa ja
tiettävästi ensimmäinen laatuaan.

Saarimäki Jarkko, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: Liikennealan koronakriisin
koordinaatio
Ylijohtaja Jarkko Saarimäki
-

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ollut kiinteästi mukana koronakriisin ratkomisessa ja
rakentanut päivittäin liikenne- ja viestintäalan tilannekuvaa
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-

Korona-kriisin merkittävimmät vaikutukset lentoliikenteelle: ulkorajojen sulkemisen
vaikutukset lentoliikenteelle, Uudenmaan eristyksen vaikutukset lentoliikenteelle. Traficomin
tukitoimet Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muilla lentokentillä

-

Meriliikenteen vaikutukset: matkustajaliikenteen pysähtyminen rajojen sulkeutumisen
johdosta, rahtiliikenteen merkitys Suomen huoltovarmuudelle

-

Raideliikenne: matkustajakato, vuorotarjonnan karsiminen, Uudenmaan eristyksen vaikutuksen
rautatieliikenteelle

-

Tieliikenne: Maanteiden rahtikuljetusten sujuvuus kriisissä, huoltovarmuus, kuljettajien ajo- ja
lepoaikojen muutokset väliaikaisesti, matkustajakato bussiliikenteessä

Kriisin vaikutusten purkutoimet: Tätä mahdotonta kuvata vielä tässä vaiheessa. Pääasiallisena
tarkoituksena kuitenkin kuvata liikennejärjestelmän osalta kriisin vaikutuksia eri liikennemuotoihin
kattaen lento-, meri-, raide –ja tieliikenteen.

Sinisalo Kimmo, Helsingin seudun liikenne HSL: Mitä opimme Suomen ensimmäisestä
junaliikenteen tarjouskilpailusta?

Tarjouskilpailu on palvelun tilaajalle työkalu saavuttaa edullisin hankintasopimus, mutta sen
onnistuminen edellyttää toimivaa kilpailutilannetta markkinoilla. Pääkaupunkiseudun linjaautoliikennettä on kilpailutettu jo 27 vuoden ajan, mutta raideliikenteessä toimivan kilpailun
edellytysten rakentaminen on pitkä, monivaiheinen ja hankala prosessi. Rautateiden henkilöliikenteen
avaamisessa kilpailulle on kehitys ollut hidasta koko Euroopan tasolla; joissain maissa markkinoiden
avaaminen ja rakenteiden uudistaminen kilpailua tukeviksi toteutettiin jo 1990-luvulla, mutta Suomi on
ollut yksi niistä lukuisista maista, joissa kansallisen rautatieyhtiön hallitseva asema on säilynyt hyvin
suojattuna. VR:n monopolia tukevan poliittisen linjan ja vähäisen kaupallisen matkustuspotentiaalin
lisäksi rataverkon maantieteellinen eristyneisyys, poikkeava raideleveys ja rajoitettu kapasiteetti ovat
tehneet Suomesta markkinan, jonne tulemiselle on korkeat kynnykset ja niukasti vetovoimaa.

Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen ostosopimuksen kilpailuttaminen on ollut tavoitteena jo 1990luvulta alkaen, koska ilman vaihtoehtoa VR:n kanssa neuvotellut suorahankintasopimukset olivat
ehdoiltaan ja hinnoiltaan YTV:lle epäedullisia. Kilpailun valmistelussa otettiin tärkein askel 2004, kun
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perustettiin Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy hankkimaan ostoliikenteessä käytettävät junat
tilaajaviranomaisen määräysvaltaan. HSL-liikenteessä kulkee nyt 81 Sm5-junaa, jotka toimitettiin 20092017 yhteensä yli 500 miljoonan euron investoinnilla. Muiden tasapuolisen kilpailun edellytysten
toteutuminen on ollut paljon hitaampaa ja hankalampaa.

Ensimmäinen yritys HSL-junaliikenteen kilpailuttamiseksi tehtiin 2012-15, mutta tasapuolisen kilpailun
edellytykset eivät vielä toteutuneet. Valmistelun tuloksena neuvoteltiin vielä siirtymäkaudelle 2016-21
VR:n kanssa uusi suorahankintasopimus, jolla turvattiin tärkeimmät puuttuvat kilpailun edellytykset:
mm. Ilmalan varikon Sm5-huoltohallin ja muiden toimitilojen käyttöoikeudet vuokra-sopimuksilla,
tarjousten laadintaan tarvittavien lähtötietojen luovuttaminen kilpailua varten ja periaatteet
liikkeenluovutuksessa siirtyvästä henkilöstöstä. Sen jälkeen käynnistyi myös viranomaisten
yhteistyöhanke RAMO rautateiden monitoimijaympäristön edellyttämien muutosten toteuttamiseksi.

EU:n 4. rautatiepaketti 2016 velvoitti markkinoiden nimelliseen avaamiseen, mutta jättää paljon
poikkeuksia ja porsaanreikiä protektionistisille toimenpiteille. Suomessa vasta edellinen hallitus 20152019 otti vahvasti kilpailumyönteisen linjan, mutta liikenne- ja viestintäministeriö ei kyennyt
toteuttamaan Anne Bernerin ministerikauden aikana suunniteltuja muutoksia VR:n rakenteisiin eikä
käynnistämään valtion osto- ja velvoiteliikenteen kilpailuttamisohjelmaa. HSL:n lähijunaliikenteen
kilpailutus päästiin käynnistämään tuona aikana myötätuulessa, mutta kevään 2019 vaalien jälkeinen
rautatiemarkkinapolitiikan täydellinen suunnanmuutos tapahtui ennen tarjouspyynnön julkaisemista, ja
se romutti potentiaalisten tarjoajien odotukset Suomen markkinoiden mahdollisuuksista.

Lähtöoletuksena kilpailun valmistelulle oli, että Suomi on pieni ja syrjäinen markkina, jonne kilpailijoita
on houkuteltava aloitteellisella markkinoinnilla. Vuodesta 2012 alkaen HSL on viestinyt tulevasta
kilpailusta kansainvälisissä yhteyksissä englanniksi, kontaktoinut mahdollisia tarjoajia ja tehnyt
benchmarking-selvityksiä vertailukelpoisten kilpailuttajien kokemuksista. 2014 InnoTransrautatiemessuilla HSL markkinoi tulevaa kilpailua omalla ständillään. Lisäksi hankkeen valmisteluun
kiinnitettiin varhaisessa vaiheessa rautatiekilpailujen kokeneiden asiantuntijoiden konsulttiyhtiö,
brittiläinen Cemach. Syksyllä 2017 järjestettiin Helsingissä avoin markkinainfotilaisuus, jossa Suomen
tavoitteita ja suunnitelmia esittelivät myös LVM ja Trafi. Tuohon tilaisuuteen osallistui 14
operaattoriyhtiön edustajia, konsultteja ja muita kiinnostuneita.
Varsinaisen kilpailutushankkeen valmistelu käynnistyi HSL:n hallituksen päätöksellä toukokuussa 2016.
Kun hankkeen päättymisen tavoiteajankohta on uuden sopimuksen liikennöinnin aloituksen,
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vakiintumisen ja arvioinnin jälkeen marraskuussa 2021, koko projektin kesto on 5½ vuotta.
JUKI 2 on HSL:n strateginen kärkihanke, jossa sekä hankintasopimuksen arvo että hankintamenettelyn
kesto ja vaativuus ovat olleet selvästi kaikkia aiempia kilpailutuksia suuremmat.

Joissain hankkeen vaiheissa tuli viivästymisiä, liittyen erityisesti asiakirjojen valmistelun, tarkastamisen
ja kääntämisen ennakoituakin suurempaan työmäärään. Koko hankkeen tavoiteaikataulu
tarjouskilpailun ratkaisun, sopimuksen allekirjoittamisen ja uuden sopimuksen liikenteen alkamisen
suhteen on kuitenkin pitänyt, eikä hankintapäätöksestä tehty viivytyksiin johtavia valituksia.

Hanke oli myös resursoitu poikkeuksellisen vahvasti. Projektiryhmässä oli 9 HSL:n omaa työntekijää, osa
päätehtävänään, ja kaikkiaan omaa työtä hankkeeseen tehtiin vähintään 25 htv verran. Lisäksi
konsulttien palveluihin ja muihin projektin kustannuksiin käytettiin lähes 2 miljoonaa euroa.
Työn laajuus on linjassa vertailukohteiden kanssa, tulevissa kilpailuissa tarvittava työmäärä on
pienempi koska materiaaleja pystytään hyödyntämään. Myös loppuun asti jatkaneiden tarjoajien
käyttämä työpanos tarjouksen valmisteluun on samaa suuruusluokkaa!

Vaikeus löytää Suomesta rautateiden henkilöliikenteen riippumattomia asiantuntijoita konsulteiksi oli
ongelma sekä HSL:lle että kansainvälisille tarjoajille. Myös omien asiantuntijoiden työpanoksen
irrottaminen perustehtävistä hankkeen vaatimassa laajuudessa oli hankalaa. Asiakirjojen käsittely
kahdella kielellä lisäsi ja hidasti työtä, käännöspalvelun vaikutus sekä hankkeen aikatauluun että
laatuun osoittautui kriittiseksi. Jälkikäteenkin arvioituna englannin käyttäminen oli välttämätöntä
kilpailijoiden osallistumisen helpottamiseksi, ja lopullisten sopimusasiakirjojen täytyy olla suomeksi.

Hankinta toteutettiin kaksivaiheisena sovellettuna neuvottelumenettelynä. Osallistumishakemuksille
asetettiin kelpoisuusvaatimukset toiminnalliselle ja taloudelliselle suorituskyvylle. Kaikki ehdokkaat
täyttivät toiminnallisen vaatimuksen, eli niillä oli turvallisuustodistus, toimilupa ja referenssi ERAalueella toimivasta vastaavan tyyppisestä ja laajuisesta lähijunaliikenteestä. Taloudellinen vaatimus
perustui emoyhtiön taloudellisiin tunnuslukuihin tai luottoluokitukseen. Hyväksytyt ehdokkaat olivat
Arriva (UK/SWE), First Rail (UK), Go-Ahead (UK), MTR (HK/SWE), SJ (SWE), Transdev (FR/SWE) ja VR.
Useimmilla kansainvälisillä ehdokkailla oli raideliikenteen sopimuksia Ruotsissa.
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Ehdokkaiden kanssa käytiin kaksi kierrosta aihealueittain jaettuja kahdenvälisiä tapaamisia, joita ennen
ja jälkeen vaihdettiin kirjallista aineistoa. Keskusteluiden ja asiakirjojen kieli oli englanti.
Neuvotteluvaiheeseen osallistui 5 ehdokasta, tapaamisia pidettiin Helsingissä noin 40, ja sekä
tilaajan että ehdokkaiden puolelta niihin osallistui runsaasti asiantuntijoita. Panostus oli tarpeen sekä
tilaajan puolella sopimus- ja hankintamallin kehittämiseksi palautteen perusteella että tiedon ja
ymmärryksen jakamiseksi tarjoajille HSL:n liikenteestä, tavoitteista ja toimintaympäristöstä.

Lisäksi tietoa jaettiin tarjoajille digitaalisen tietovaraston, ”data roomin” kautta, jonne HSL kokosi
kaiken saatavilla olevan liikenteen toimintaympäristöä, tuotantoa, tilastoja, taloutta sekä junakaluston
tekniikkaa ja huoltohistoriaa koskevan aineiston. Näiden tietojen kattavuutta ja luotettavuutta pidettiin
tarjoajien puolella kriittisenä tasapuolisen kilpailun kannalta, eikä heidän odotuksiaan pystytty kaikilta
osin täyttämään nykyiseltä operaattorilta hankittavien tietojen osalta. Lähtötietojen määrä ja laatu oli
palautteen perusteella heikompi kuin Britannian kilpailuissa, mutta parempi kuin monissa MannerEuroopan kilpailuissa.

Kilpailun kohteena oleva sopimus on bruttomallinen. Tilaaja kantaa lipputuloriskin ja vastaa sekä
tarjonnan suunnittelusta että lipunmyynnistä, markkinoinnista, viestinnästä ja lipuntarkastuksesta.
Operaattori vastaa liikenteenhoidosta ja junien kunnossapidosta, joista maksetaan tarjouksen mukaiset
kustannukset ja katemarginaalin kattava peruskorvaus. Liikennesuoritteiden muutosten vaikutus
huomioidaan yksikkömuutoshinnoilla, jotka vastaavat kuljettajien ja konduktöörien palkkakustannuksia
sekä kunnossapidon muuttuvia kustannuksia. Toiminnan käynnistämisestä ennen liikenteen alkua
maksetaan erillinen kertakorvaus. Sopimuskaudella nouseviksi arvioidut kolmannen osapuolen
veloitukset (ratamaksut ja ajoenergia) on otettu tilaajan vastuulle, koska niiden ennakointi olisi
tarjoajille vaikeasti hallittava riski, ja energian tuotantovaatimuksia voidaan muuttaa.

Lisäksi liikenteen laatuun perustuvilla kannusteilla on paljon aikaisempia sopimuksia suurempi
painoarvo; bonusten tai sanktioiden vaikutus vuositasolla voi olla enintään +/- 5 miljoonaa euroa, joka
on yli 10% sopimuksen vuosikorvauksesta. Kannusteiden mitattavat perusteet ovat täsmällisyys
(tiukalla mittarilla seuratut myöhästymiset), luotettavuus (perutut ja vajaana ajetut junat),
asiakastyytyväisyys (kyselytutkimukset), konduktööritoiminta (asiakaspalvelu ja liputtomien valvonta),
junien siisteys (myös erillinen seuranta) ja energian säästö. Lisäksi voidaan sopia erikseen
määräaikaisesta muuhun kehittämiskohteeseen suunnatusta kannusteesta. Matkustajamäärän
kasvusta yli oletustason voi saada enintään 400 000 euron bonuksen.
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Kun neuvottelujen ja kirjallisen palautevaiheen perusteella julkaistiin lopullisen tarjouspyynnön ja
sopimuksen asiakirjat kahdella kielellä, suomi virallisena ja englanti epävirallisena käännöksenä,
tarjouspyynnön esittelytilaisuuteen osallistui 4 ehdokasta. Tarjousten valmisteluaikana tehtiin noin 400
tarkentavaa kysymystä asiakirjoista, tässä vaiheessa 3 tarjoajaa oli mukana prosessissa. Lopulta
tarjouksen jätti määräaikana vain 2 tarjoajaa, Go-Ahead ja VR.

Tarjouksessa tuli antaa hintojen lisäksi yksityiskohtainen kustannusmalli tarjouslaskennassa käytetyistä
taloudellisista perusteista ja resursseista kuten henkilöstöstä, laadun arvioinnissa käytettävät
toteutussuunnitelmat (enintään 200 sivua) sekä suomeksi että englanniksi, ja useita vaadittuja teknisiä
liitteitä. Molemmat tarjoajat toimittivat vaadittua enemmän materiaalia mm. omien liitteiden ja
referenssien avulla. Go-Aheadin tarjouksesta kuitenkin puuttui yksi pakollinen liite, jonka takia se
jouduttiin lopulta hylkäämään. Annettujen tarjousten käsittely ja arviointi tehtiin kuitenkin suunnitellun
mukaisesti, jotta saatiin käsitys niiden kilpailukykyisyydestä ja kokemusta menettelystä.

Tarjoushinnan nimellinen painoarvo pisteytyksessä oli 70% ja laadun arvioinnin 30%. Tavoitteena oli
antaa laadulle tavallista suurempi paino; oletuksena oli että tarjousten hintaerot jäävät pieniksi, koska
tarjoajilla on käytössään lähtötilanteessa samat kustannustekijät. Tämä oletus osoittautui virheelliseksi.
Hintapisteet laskettiin koko sopimuskaudelle ennustetun nykyarvotetun korvauksen mukaan, ja pisteeroa rajattiin leikkurilla suhteessa annettujen tarjoushintojen mediaaniin. Alihintaista tarjousta pyrittiin
ehkäisemään myös taloudellisen kestävyyden arvioinnilla; vaatimuksena oli, että tarjottu hinta ylittää
tarjoajan esittämät kustannukset jokaisena vuonna. Kustannusmallin tietoja ja tarjoajan laskemaa
kateprosenttia käytetään myös sopimuskaudella muutoshallintaprosessissa, jos korvausta on tarpeen
tarkistaa liikenteen kustannusrakenteeseen vaikuttavissa muutoksissa.

Laadun arvioinnissa käytettyjen toteutussuunnitelmien aiheet olivat Johtamiskyvykkyys, Operointi,
Asiakaspalvelu, Junien kunnossapito ja siivous, Valmistautuminen (sopimuskauden alussa ja lopussa),
sekä Uudet junat ja varikot (operaattorin tuki tilaajan hankkeille). Arvioinnin tekivät neljä kansainvälistä
riippumattomien asiantuntijoiden muodostamaa arviointiryhmää, jotka antoivat jokaiselle
suunnitelmalle pisteitä kehittämistoimenpiteistä, joiden tuli tuottaa vähimmäisvaatimukset ylittävää
lisäarvoa tilaajan asettamille tavoitteille. Sekä minimivaatimukset ylittävien toimenpiteiden että
varsinkin niiden tuottaman lisälaadun arviointi osoittautui hankalaksi, ja hajonta arvioijien antamissa
kokonaispisteissä jäi pieneksi. Näin laatuerojen painoarvo kokonaisvertailussa oli lopulta tavoiteltua
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vähäisempi. Laadun pisteytyksen menettely on jatkossa syytä toteuttaa toisella tavalla, mutta hyötynä
menetelmästä oli sopimukseen siirtyvä kehittämistoimenpiteiden lista.

Tarjoushintojen ero oli peräti 32%, sopimuskaudella noin 200 miljoonaa euroa. Go-Aheadin tarjous oli
hintatasoltaan nykyistä sopimusta kalliimpi, VR:n tarjous merkittävästi nykyistä halvempi, ja sen
hintapisteisiin sovellettiin maksimileikkuria. Laadultaan VR:n tarjous oli hieman parempi.

Tarjousvertailun tuloksesta ja muiden tarjoajien vetäytymisestä voi päätellä, että hankkeen tavoite
tasapuolisen kilpailun ja markkinoille tulon edellytyksistä ei toteutunut, vaan nykyisen operaattorin
kotikenttäetu oli ratkaisevan suuri. Toisaalta VR:n kilpailukykyä parantaneet toimenpiteet sekä oman
tuotantonsa tehostamisessa että tarjouksen valmistelussa ovat olleet vaikuttavia.

HSL:n toimenpiteet ja linjaukset tarjouskilpailun ja sopimuksen suunnittelussa riittivät luomaan
uskottavan kilpailutilanteen uhan, jonka seurauksena VR antoi erittäin edullisen tarjouksen.
Sopimuksen hintataso vertailukelpoisten operaattorille korvattavien kustannusten osalta on noin 40%
alempi kuin kilpailun avaamishanketta edeltäneessä suorahankintasopimuksessa. Sopimuskaudella
saatavien säästöjen arvioitu kokonaissumma on 275 miljoona euroa, ja hintataso alentui vielä lähes 20
prosentilla siirtymäkauden sopimuksesta. Verrattaessa HSL:n lähijunaliikenteen kokonaiskustannuksia
kilpailutuksella saavutettu säästö on noin 24 %.

Uusi tilaajan ehdoilla laadittu sopimus tuottaa HSL:lle myös paljon muita parannuksia.
Lähijunaliikenteestä tulee tiiviimpi osa HSL:n joukkoliikennejärjestelmää, ja sen kehittäminen
sopimuskaudella tilaajan päätöksillä onnistuu kohtuullisin kustannuksin. Aikaisempaa vaikuttavampi
kannustemalli ohjaa liikenteen laadun jatkuvaan parantamiseen. Liikenteen tietojen raportointi on
kattavaa ja käyttöoikeus esim. seuraavaan kilpailuun on turvattu. Vakuudet ja sanktioehdot
pienentävät tilaajan riskejä ja tukevat sitoutumista pitkään sopimukseen, jota tilaaja voi jatkaa optioilla.

Suomen rautatiemarkkinoiden avautuminen ei kuitenkaan edistynyt, kun kilpailijoilta loppui usko, kyky
tai kiinnostus kesken. Valtion kilpailusuunnitelmien peruminen vaikutti varmasti sekä muihin tarjoajiin
että antoi VR:lle mahdollisuuden panostaa täysillä tämän yhden kilpailun voittamiseen, joka riitti sille
monopolin turvaamiseen pitkälle tulevaisuuteen. Markkinaehtoinen open access ei ole realistinen
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vaihtoehto kilpailevan henkilöliikenteen aloittamiseen Suomen rautateillä, kun edes soveltuvaa
kalustoa ei ole saatavissa ilman suuria, hitaasti toteutettavia riski-investointeja.

HSL:n ja erityisesti mahdollisten muiden tilaajaviranomaisten edellytykset järjestää tulevaisuudessa
onnistuneita tarjouskilpailuja henkilöjunaliikenteestä näyttävät hyvin kyseenalaisilta, ellei Suomessa
tapahdu uutta poliittista täyskäännöstä ja valtion sitoutumista kilpailua edistävään strategiaan sekä
liikenne- ja viestintäministeriön että omistajaohjauksen toimenpiteillä. Norjan esimerkki osoittaa, että
kilpaillut markkinat on mahdollista toteuttaa suhteellisen lyhyessäkin ajassa, kun kansalliset päätökset
perustuvat johdonmukaiseen suunnitelmaan ja panostukseen.

Vuorio Lauri, HSL, Yhteiskunnallinen palvelumuotoilu strategisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmalla ohjataan maankäytön
ja asumisen kysymysten lisäksi seudullista liikennejärjestelmän kehittämistä konkreettisten
toimenpiteiden avulla ulottuen vuoteen 2030 asti. Liikenteen osalta keskeistä on varmistaa, että
liikennejärjestelmä on toimiva ja liikenne sujuu myös tulevaisuudessa seudun kasvaessa. MAL 2019 suunnitelman jatkona käynnistettiin kolme jatkotyötä niin maankäytöstä, asumisesta kuin liikenteestä.
Liikenteen osalta jatkotyön aiheena oli tiemaksujen esiselvitykset.

Tiemaksujen esiselvitysten tavoitteena oli rakentaa seudullista tietopohjaa hallitusohjelmassa
mainittua mahdollista kaupunkiseutujen ruuhkamaksulainsäädäntöä silmällä pitäen. Tietopohjan
rakentaminen ja syventäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuodaan arvoihin, asenteisiin ja aiheen
tarkasteluun uusia menetelmiä, jotta tietopohja eri näkemyksistä tiemaksuihin liittyen on ajan tasalla ja
mahdollista suunnittelua ei tehdä väärien oletusten perusteella. Tarvittavan tietopohjan rakentamiseen
liittyy myös tarve kehittää strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun työkaluja. Tunnistettujen
tarpeiden johdosta tiemaksujen esiselvityksen yksi osa oli yhteiskunnallinen palvelumuotoilu. Sen
keskiössä oli juuri ymmärtää ja tunnistaa yksilötason käyttäytymisen muutos osana laajempaa
yhteiskunnallista muutosta.

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää osana strategista liikennejärjestelmäsuunnittelua tunnistamaan
perusteluita ihmisten liikkumistottumuksiin, suunnittelun lähtökohtien määrittämisessä sekä
ymmärtämään toimenpiteisiin suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi palvelumuotoilun keinoin
voidaan tuottaa tietopohjaa, millaista tarpeita, näkemyksiä ja asenteita ihmisillä on strategisen
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suunnittelun tavoitteista, mitä mahdolliset liikennejärjestelmän muutokset yksilötasolla tarkoittavat ja
miten tämä muutos osataan huomioida mahdollisessa suunnittelussa etupainotteisesti.
Palvelumuotoilun työn tilasi HSL, joka vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.
Tarkastelun toteutti palvelumuotoilutoimisto Hellon Oy.

Esityksessä kerrotaan mitä yhteiskunnallinen palvelumuotoilu on ja miten se niveltyy
liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Tämän jälkeen kuvataan tiemaksujen palvelumuotoilututkimuksen
kokonaisuus ja sen haastattelututkimuksen tulokset sekä lopuksi arvioidaan palvelumuotoilun
hyödyntämistä strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tukena.

Tiemaksujen palvelumuotoiluosioon kuului asukas-, elinkeinoelämä- ja poliitikkohaastattelut sekä
niiden kautta kerätyn ymmärryksen ja oivallusten pohjalta valmisteltu määrällinen kyselytutkimus.
Haastatteluiden perusteella hahmotettiin esimerkiksi miten ymmärrettävänä MAL 2019 -suunnitelman
tavoitteita ja tiemaksujen toimenpidettä pidetään. Tämän jälkeen määrällisen tutkimuksen perusteella
rikastetaan haastatteluiden löydökset ja suhteuttaa eri löydösten painoarvot ja merkittävyys.
Kyselytutkimuksen pääkohderyhmänä ovat seudun autoa käyttävät asukkaat. Tämä määrällisen ja
laadullisen ymmärryksen yhdistävä lähestymistapa varmistaa, että tiemaksusuunnitelmassa ei oleteta,
että suunnitelmasta vastaavat toimijat ja asiantuntijat itse tietävät asukkaiden tiemaksujen taustalla
olevat käsitykset ja näkökulmat. Määrällistä tutkimusta on jouduttu siirtämään koronaviruspandemian
takia. Kysely toteutetaan keväällä 2021. Palvelumuotoilun haastatteluiden tulokset löytyvät MAL 2019 julkaisuista.
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3 Videoluennot

Videoluennot aiheesta Helsinki & Kaupungit

Salminen Eero, Ramboll Finland Oy: Helsingin keskustan asiointiselvitys

Helsingistä halutaan kehittää maailman toimivin kaupunki. Ramboll toteutti Helsingin keskustan
kehittämisen tueksi keväällä 2019 ydinkeskustan asiointiselvityksen, johon vastasi yhteensä noin 2000
henkilöä pääkaupunkiseudulta ja lähiseuduilta.
Selvityksen tehtävänä oli löytää taustatietoja siihen, mikä on eri kulkumuotojen osuus Helsingin
ydinkeskustaan virtaavasta kaupan ja palveluiden ostovoimasta ja minkälaisia eroja eri asiointitapojen
välillä on. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, ketkä asioivat Helsingin keskustassa, millä tavoin ja miksi.
Kysymys asiointitavoista ja käytetyistä kulkumuodoista on erityisen tärkeä kulutuskäyttäytymisessä
tapahtuvien muutosten, liikkumisen ja liikenteen murroksen sekä verkkokaupan kasvun vuoksi. Kauppa
ja palvelut ovat avaintekijöitä keskustan elinvoimaisuuden näkökulmasta, minkä vuoksi niiden toimintaja kehittymisedellytysten turvaaminen on tärkeää.
Helsingin keskustassa asioinnin taustalla on useita erilaisia syitä. Alueelle tehdään paljon erillisiä ostosja asiointimatkoja, mutta ostosten teko osana työ- tai opiskelumatkaa on myös yleistä. Helsingin
keskustan osalta arvostetaan erityisesti sen hyvää saavutettavuutta joukkoliikenteellä sekä alueen
monipuolista kaupan ja palveluiden tarjontaa. Keskusta saa negatiivisia arvioita huonosta
autosaavutettavuudesta, pysäköintipaikkojen vähäisyydestä sekä pysäköinnin kalleudesta.
Suurin osa, lähes 75 prosenttia, Helsingin keskustaan suuntautuvista asiointimatkoista tehdään
joukkoliikenteellä. Joukkoliikenne tuo keskustan kokonaisliikevaihdosta noin 60-70 prosenttia riippuen
kauppa- ja palvelutyypistä. Keskustaan kohdistuvista asiointimatkoista tehdään kävellen noin 10
prosenttia ja pyörällä noin 3 prosenttia. Kävelijät ja pyöräilijät tulevat tyypillisesti kohtalaisen läheltä ja
heille keskusta on niin sanottua arjen asiointiympäristöä. Tällainen henkilö kuluttaa vuositasolla
keskustassa suhteellisen paljon, vaikka keskikulutus asiointimatkaa kohden onkin usein melko pieni.
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Kävellen ja pyörällä asiointimatkoja tekevät vastaavat Helsingin keskustan kokonaismyynnistä 14-29
prosenttia kauppa- ja palvelutyypistä riippuen.
Autolla keskustaan asioimaan tyypillisesti tulevien keskiostos on suurin. Autolla suurempien ostosten
kuljettaminen on helpompaa kuin muilla kulkuvälineillä. Autoilijat kuitenkin asioivat keskustassa
suhteellisen harvoin, minkä vuoksi heidän tuomansa kokonaisostovoima on arviolta noin 8-18
prosenttia.
Tutkimuksella saadaan kehittämisen ja päätöksenteon taustaksi tärkeää tietoa mm.
asiointikäyttäytymisestä, rahankäytöstä sekä sen riippuvuuksista keskustan saavutettavuuteen ja
käytettyyn kulkumuotoon. Tulokset synnyttävät myös kansallisesti ja kansainvälisestikin arvokasta
tietoa asiointikäyttäytymisestä sekä eri kulkumuodoilla tapahtuvien asiointien merkityksestä
keskustoissa sijaitseville kaupoille ja palveluille. Tulokset antavat myös arvokasta tutkittua tietoa alueen
yrittäjille siitä, mikä on todellinen keskustaan suuntautuvan asioinnin kulkutapa euromääräisesti
mitattuna.
Väylät ja liikenne 2020 -päivillä esittelisin Helsingin asiointiselvityksen keskeiset tulokset ja havainnot,
joita voidaan hyödyntää niin keskustakehittämisessä kuin liikennesuunnittelunkin apuvälineenä.

Kaupinmäki Oskari, Helsingin kaupunki: Miten pyöräliikenteen olosuhteet kehittyvät
Helsingissä – Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020 -2025

Pyöräliikennettä kehitetään Helsingissä entistä kunnianhimoisemmin mm. investoimalla
pyöräliikenteen infraan tulevina vuosina 20 miljoonaa euroa. Tätä varten Helsinki on myös päivittänyt
pyöräliikenteen kehittämisohjelman vuosille 2020 – 2025.
Helsingin aikaisempi pyöräilyn edistämisohjelma on hyväksytty vuonna 2014. Tuolloin tavoitteeksi
asetettiin pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvu 11 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2020
mennessä. Esitetyt 25 toimenpidettä painottuivat pyöräliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen ja
pyöräliikenteen investointitason nostamiseen vaiheittain 20 miljoonaan euroon.
Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus ei kuitenkaan ole noussut tavoitteiden mukaisesti, vaikka
pyöräliikenteen määrät ovatkin kasvaneet. Suurimpana syynä tähän nähdään pyöräliikenteen
tavoiteverkon toteuttamisen hitaus: pyöräliikenteen väyliä ei ole rakennettu tavoitellulla nopeudella ja
investointitaso yltää tavoitteena olleeseen 20 miljoonaan euroon ensimmäisen kerran vasta vuonna
2020.
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Aikaisemman ohjelman toimenpiteiden toivottua hitaampi edistyminen ja pyöräliikenteen kulkumuotoosuuden pysyminen paikallaan, ovat nostaneet esiin tarpeen päivittää pyöräliikenteen
kehittämisohjelma. Samalla on todettu tarve päivittää ohjelma jatkossakin viiden vuoden välein, jotta
säännöllisin väliajoin pysähdytään arvioimaan ohjelman edistymistä, tavoitteita ja tehokkaimpia
toimenpiteitä saavuttaa asetetut tavoitteet.
Uudessa pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa keskitytään erityisesti keinoihin parantaa
pyöräliikenteen infrastruktuurin eri osa-alueita. Painotettaviksi infran osa-alueisi on
kehittämisohjelmassa tunnistettu pyöräväylät, työmaa-aikaiset järjestelyt, ylläpito, pyöräpysäköinti- ja
palvelut sekä pyöräliikenteeseen liittyvä markkinointi ja viestintä. Kehittämisohjelmassa on myös
hyödynnetty kansainvälisiä parhaita esimerkkejä, joita on saatu mukaan EU:n Handshake hankkeesta,
jossa Helsinki on mukana.
Tässä esityksessä kerrotaan Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelmasta 2020 -2025 ja siitä millaista
pyörällä liikkuminen on tulevaisuudessa Helsingissä.
Esittäjät: Reetta Keisanen, Riikka Kallio, Oskari Kaupinmäki
Sometunnukset: @keisasenreetta, @OKaupinmaki, @RiikkaKal
Lisätiedot: Kyseessä on yhteisesitys, jossa esittelijänä Oskari Kaupinmäki (Helsingin kaupunki), Reetta
Keisanen (Ramboll), Riikka Kallio (WSP)

Putkonen Reetta, Helsingin kaupunki: Helsingin liikenteen tulevaisuus

Mitä Helsingin liikenne on tulevaisuudessa? Mitkä asiat ovat tärkeitä, mikä muuttuu ja mikä pysyy
kenties ennallaan? Tulevaisuutta ei voi varmasti ennustaa, mutta siihen voi varautua. Tulevaisuuden
ennakointi on edellytys maailman toimivimman kaupungin luomiseksi, kestävän kasvun turvaamiseksi
ja vastuullisen taloudenpidon varmistamiseksi. Parempi ymmärrys tulevasta antaa edellytyksiä
liikenteen pitkäjänteiselle kehittämiselle myös Helsingissä.
Kaupungin kehitystä tarkasteltiin erilaisten muutoskulkujen avulla ja tuotiin esiin parhaita
toimintatapoja ohjaamaan kehitystä mm. Helsingin kaupunkistrategian ja YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden suuntaan, joihin Helsinki on sitoutunut.
On tärkeä pystyä reagoimaan liikennealalla tapahtuviin muutoksiin. Helsingin liikenteen kannalta
olennaisia hyvin ennustettavia ja vaikutuksiltaan merkittäviä megatrendejä ovat ilmastonmuutos ja
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siihen varautuminen, kaupungistuminen, työn muutos sekä väestön ikääntyminen. Epävarmoja, mutta
vaikutuksiltaan merkittäviä muutostekijöitä ovat liikenteen automatisoituminen ja siihen liittyvät
tekijät, liikenteen palveluistuminen sekä liikennedata ja sen avoimuus.

Tikkanen Ulla, Forum Virium Helsinki: Shared autonomous mobility in Helsinki - Hype vs.
Reality

Novel solutions are needed in cities to prepare for autonomous mobility future. Despite the hype, true
market situation is hard to grasp. In Helsinki, there is a long history of successful automated shuttle
trials. In the presentation, both Finnish national and international development together with four
major categories are covered: legislation/regulation, business support, ‘city as a platform’ and living lab
for user base. Public-private-sector coordination is key in achieving successful trials, regulation and
implementation of AVs as part of cities’ mobility systems. According to OECD simulation study (Urban
Mobility System Upgrade, 2015), autonomous shuttle-type fleet, preferably combined with on-demand
capabilities, could represent a cost-effective alternative to traditional forms of public transport.
Digitalisation, sharing economy, sustainability issues and growing awareness, electrification of vehicles
and many more trends inevitably cause a paradigm change. According to Future Mobility
Competitiveness Index (FMCI) by Oliver Wyman Forum and the University of California at Berkeley
(2018), Helsinki is globally in top three among the cities most prepared for the new mobility. While top
cities approach mobility with very different assets and facing different demands, all have history of
sustained investment in infrastructure and tech, a pattern of rapid technology adoption, an engaged
private sector, and forward-looking policies aiming for managed growth. Helsinki benefits from
favorable market conditions that encouraged the proliferation of multi-modal transport and mobilitysharing businesses.
Helsinki has been using the following framework (figure 1) for the context of evaluating other mobility
disruptions, eg. MaaS already back in 2015. Helsinki’s actions are divided into 5 categories: Legislation
& regulation, business development, city as a platform and users. This same tool applies for shared and
automated mobility.
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First robot bus pilots were conducted in Finland already in 2015. Since then, the complexity of the trials
has risen and new projects have been built on top of previous trials’ experiences. Forum Virium
Helsinki’s international collaborations include FABULOS project between 2018–2020, where FVH
together with 5 European cities are set to create some the first robot bus lines fully integrated into the
existing public transport system and MaaS services. In the project pilots, the fleet will be remotely
operated from a control room, driving at the speeds of surrounding traffic in an urban environment.
The piloted service also includes on-demand routing via app. One of the main roles of the cities is to act
as infrastructure provider. The development of shared autonomous mobility services, will no doubt
produce new kinds of needs for infrastructure. The need to rethink and redesign travel hubs,
functioning as ‘switching board’ for many more means of transport than before. Helsinki is lucky to
have an excellent timing as the second busiest train station in Finland, the Pasila railway station was
totally rebuilt last years. This hub is also where the FABULOS pilot will take place in April 2020.
Conclusions
Large-scale proof-of-concept demonstrators of the economic, social, legal and technical feasibility of
the systems cater to the further up-take of automated shuttles. Iterative approach is needed for the
cities, to let them understand better how the autonomous shuttles could be part of the public
transport system. In public transportation, the shared use and Mobility as a Service (MaaS) should be
included to automated pilot use cases. Understanding and creating future benefits in the form of
testing system compatibility and user acceptance is essential.
Despite of the impressive track record of shared autonomous pilots in Helsinki, it needs to be
recognized that the technological development has been slow. The speeds have not increased to match
the surrounding traffic yet, and remote operations are barely tested. As long as there continues to be
an operator onboard, there will not be a business case for these types of services. The cities are not to
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blame, except for maybe having too high expectations for the R&D of the companies. In order to have
successful pilots, and later more established services, the procurement processes need to be verified
and the expertise of the staff ensured. It has to be also acknowledged that currently cities and PTs are
not necessarily the main target customer for the solution providers, having such a complex operational
environment. The low hanging fruits lie in more isolated and regulated settings.
Next steps
FABULOS trials will take place in Helsinki in April 2020. The pilots include testing on-demand
capabilities and another technology focus lies in testing remote operations from control room. Fleets of
automated shuttles will be piloted in cooperation with a MaaS provider to provide an understanding
about the current technological, societal and legal status of shared autonomous mobility, and which
features are considered necessary and well-functioning. It is even more important to understand what
doesn't work for the cities, companies and users, to avoid wasting resources and to be able to shift the
focus and development efforts to other, more suitable targets.

Nyberg Johanna, Espoon kaupunki: Leppävaaran sähköbussihanke mullisti Suomen
sähköbussiliikenteen

Johanna Nyberg, kaupunkiliikennepäällikkö, Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus

Espoon tavoite on, että sekä raiteilla että kumipyörillä toimiva joukkoliikenne on täysin päästötöntä
vuoteen 2025 mennessä. Panostaminen sähköbusseihin on oleellinen osa Espoon strategian
toteuttamista

mm.

hiilineutraaliuuden

näkökulmasta.

Suomen

tähän

mennessä

suurin

sähköbussiterminaali valmistui Espoon Leppävaaraan vuoden 2019 lopussa. Hanke on monella sektorilla
ollut

merkittävä

sähköbussien

läpilyönnin

kannalta.

Hanke

poikkeaa

aikaisemmista

sähköbussihankkeista niin laajuuden, hankintamallin kuin käytössä olevan teknologian näkökulmasta.
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Piloteista käytäntöön

Espoon kaupungilla on pitkä historia sähköbussien pilotoinnissa. Aikaisemmissa piloteissa kaupunki on
hankkinut ja toteuttanut latausinfran ja HSL on hankkinut sähköbussit. Piloteissa sähköbussien
käyttöaste oli noin 50 % ja latauksessa ilmeni paljon ongelmia. Huoltotoimenpiteet kestivät pitkään ja
latauspaikan kunnossapito oli haastavaa. Näistä aikaisemmista piloteista saatiin kuitenkin paljon
arvokkaita kokemuksia sähköbussien operoinnista ja latauksesta, joiden pohjalta HSL ja kaupunki
ryhtyivät suunnittelemaan Leppävaaran sähköbussihanketta.

Leppävaaran hanke

Espoo ja HSL päätyivät aikaisempien sähköbussipilottihankkeiden kokemusten perusteella siihen, että
Leppävaaran liityntäliikenteen kilpailutuksessa vaaditaan minimissään 5 kpl sähköbussia. Leppävaaran
kohde oli HSL:n ensimmäinen kohde, jossa edellytettiin sähköbusseja kilpailutuksessa osana normaalia
liikennettä. Kilpailutuksessa edellytettiin, että sähköbussien toimintavarmuus on samalla tasolla kuin
perinteisten dieselbussien toimintavarmuus, eli lähes 100 %. Kilpailutuksen voittaneen toimittajan
tarjous sisälsi peräti 25 sähköbussia. Näistä 5 kpl olivat pantografilatausta hyödyntäviä pikaladattavia
busseja ja 20 kpl olivat kiinasta tuotuja isoilla akuilla toimivia ns. kaapeliladattavia busseja. Vastaavalla
teknologialla toimivia sähköbusseja tai latausinfraa ei ollut käytössä Suomessa aikaisemmin.

Latausjärjestelmän toteutusta varten Espoo ja HSL selvittivät latausjärjestelmän vaihtoehtoisia hankintaja operointimalleja. Tavoitteena oli löytää malli, jolla varmistetaan sähköbussien latauksen saumaton
toiminta. Aikaisempien kehittämishankkeiden kokemusten perusteella oli ilmeistä, että latauslaitteiden
toimittajien organisaatiot ja kaupungin henkilöresurssit ovat olleet liian pieniä varmistamaan
latauslaitteiden häiriöttömän toiminnan. Lisäksi todettiin, että mikäli kaikki kaupungit HSL:n alueella
vastaisivat omalla alueellaan latausinfran hankinnasta ja operoinnista, syntyisi HSL:n alueelle
epäyhtenäiset, kuntakohtaiset järjestelmät, mikä on haaste myös bussiyhtiöille.

Espoo ja HSL päätyivät siihen, että latausjärjestelmä on syytä hankkia palveluna markkinoilta ja että
hankinnan tekee HSL. Sähköbussien latausjärjestelmien hankinnan keskittäminen HSL:lle takaa samalla
osaamisen keskittymisen yhteen organisaatioon HSL-alueella. Samalla päätettiin, että kaupungin ei
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kannata omistaa eikä operoida sähköbussien lataukseen vaadittavaa latausjärjestelmää, vaan
latausjärjestelmä hankitaan palveluna markkinoilta. Eli latauslaitteet, niiden rakentaminen ja operointi
hankitaan markkinoilta. Kaupungin vastuulle jäi latausjärjestelmän vaatiman infran rakentaminen.
Kilpailutuksen kautta Plugit Finland Oy valittiin latausjärjestelmän operaattoriksi. Latauksessa saattaa
edelleen ilmetä ongelmia, mutta ne ratkeavat nykyään entistä nopeammin, kun niistä vastaa
latauspalveluoperaattori.

Leppävaaraan rakennettiin yhteensä 5 pantografia, eli pikalaturia, ja 6 kaapelilatuspaikkaa.
Latausjärjestelmän rakentaminen täysin uudella mallilla ja integrointi Leppävaaran nykyiseen
terminaaliin muodostui haastavaksi projektiksi, joka lopulta onnistui lukuisten eri sidosryhmien hyvän
yhteistyön ja onnistumisen tahdon johdosta.

Ladataanko busseja tulevaisuudessa terminaalissa vai varikolla?

Pantografibusseja ladataan joka kerta, kun bussi saapuu terminaaliin tai lähtölaiturille ottamaan
matkustajia bussin kyytiin. Kaapelibusseja ladataan pääasiassa varikolla tai keskellä päivää täällä
terminaalialueella esim. kuljettajan tauon aikana, koska kaapelilla ladattavien bussien toimintasäde on
talviolosuhteista noin 200 km ja kesällä jopa 300-400 km. Opeteltavaa on vielä siinä, missä määrin
busseja kannattaa päivän aikana ladata varikolla ja terminaalissa. Terminaalissa tapahtuva lataus
mahdollistaa sähköbussien ajosuoritteen maksimoinnin, mutta pitkät latausajat ruuhkauttavat jo
ennestään ruuhkautuneen terminaalialueen.

Länsimetron myötä Espooseen on viime vuosina valmistunut kolme uutta metron liityntäliikenteen
bussiterminaalia: Tapiola, Matinkylä ja Espoonlahti. Kaikissa terminaaleissa löytyy tilavaraukset
latausjärjestelmälle. Sähköbusseja lisätään Espoon liikenteeseen sitä mukaan, kun HSL:n nykyiset
liikennöintisopimukset päättyvät ja liikennöinti kilpailutetaan uudelleen. Leppävaaran hankkeen
kokemusten perusteella näyttää edelleen siltä, että bussi- ja metroasemien terminaalit tulevat olemaan
keskeisessä roolissa sähköbussien latauksen järjestämisessä myös jatkossa, mutta terminaalien tilat ja
kapasiteetti tuskin riittävät kaikkien sähköbussien lataamiseen. Liikennöitsijöiden varikot tulevat siis
olemaan merkittävässä roolissa latauksen osalta. Busseja ladataan yön yli ja isot akut mahdollistavat
suuria ajosuoritteita, eikä lataus terminaalissa ole välttämätöntä.
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Koko HSL-alueella liikennöi tänä vuonna 50 sähköbussia. Tällä hetkellä tavoitteena on, että vuonna 2025
HSL-alueella kulkee vähintään 400 sähköbussia, jolloin noin 30 prosenttia HSL-alueen busseista kulkee
sähköllä. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi tulee todennäköisesti edellyttämään, että 2020-luvun
loppupuolella kaikissa kilpailutuksissa 60 % kalustosta kulkee sähköllä. Sähköbussien määrä tulee
todennäköisesti olemaan vielä suurempi, koska HSL saa jo nyt paljon sähköbussitarjouksia
markkinaehtoisesti. Viimeisen kolmen kilpailutuskierroksessa noin 70% busseista on sähköbusseja.

Hulkko Tiina, Vantaan kaupunki: Vantaan ratikka - kasvu kulkee kiskoilla

Vantaan ratikka – kasvu kulkee kiskoilla
Tiina Hulkko, Vantaan kaupunki, projektipäällikkö / Vantaan ratikka
Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet kasvaa kestävästi
ja säästää mahdollisimman paljon luontoa kaupungin jatkuvasta kasvusta huolimatta. Kaupunki
kasvaa hitaimmankin ennusteen mukaan noin 100 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä, ja tämä
kasvu tulee sijoittaa viisaasti.

Vantaan yleiskaavassa 2020 on linjattu, että kaupungin kasvu sijoitetaan nykyiseen rakenteeseen, ei
uusille alueille. Toisaalta MAL-sopimuksen mukaisesti uudet asunnot ja työpaikat tulee sijoittaa
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pääosin vahvan joukkoliikenteen palvelutason alueille. Näiden periaatteiden pohjalta Vantaalla tulee
joko tiivistää erittäin paljon nykyisiä asemanseutuja, tai rakentaa uusi vahva joukkoliikennekäytävä.
Yleiskaavassa on päädytty uuden rakentamiseen, ja sijoitettu kasvua Vantaan ratikan käytävän
varteen.

Vantaan ratikan yleissuunnitelma on tehty tiiviissä yhteistyössä yleiskaavan laatimisen kanssa. Tämän
ansiosta ratikan suunnittelu on integroitu kiinteäksi osaksi maankäytön suunnittelua, ja näin
mahdollistettu esimerkiksi pysäkkien paikkojen suunnittelu sinne, minne yleiskaavassa saadaan
ohjattua eniten maankäyttöä. Näin saadaan luotua sekä kestävää kaupunkia, että taloudellisesti
toimiva raitiotielinja.

Vantaan ratikka voi alussa olla irrallinen järjestelmänsä, mutta se suunnitellaan kuitenkin osaksi
Helsingin seudun pikaraitiotiejärjestelmää. Suunnitteluperusteet ja mitoitukset ovat Helsingin
pikaraitioteiden kanssa samat, ja kaupunkien yleiskaavoissa on varauduttu Helsingistä Vantaalle
jatkuviin pikaraitioteihin tulevaisuudessa. Yleisinä tavoitteina Vantaan ratikan suunnittelussa
korostetaan esimerkiksi ratikan nopeutta, liikennöinnin luotettavuutta sekä katujen viihtyisyyttä ja
vihreyttä.

Kuva 1: Pääkaupunkiseudun pikaraitiotiet ja mahdolliset tulevaisuuden yhteystarpeet.
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Vantaan ratikkaa on suunniteltu 1990-luvulta alkaen. Raitiotien reitti alkaa Helsinki-Vantaan
kansainväliseltä lentoasemalta, kulkien siitä Aviapoliksen rautatieaseman kautta kauppakeskus
Jumbolle. Tästä jatketaan kaupungin keskustaan Tikkurilaan, ja siitä viimeiseen suureen
aluekeskukseen ilman raiteita eli Hakunilaan. Lopulta idässä päädytään Länsimäen kautta Helsingin
puolelle Mellunmäkeen.

Raitiotiestä 18,7 kilometriä on Vantaan puolella, ja noin 500 metriä Helsingissä. Keskimääräinen
pysäkkiväli on 800 metriä, ja pysäkkejä on tiheämmin keskustoissa ja harvemmin linjaosuuksilla.
Vuoroväliksi on suunniteltu ruuhkassa 5 minuuttia, ja muuten 10 – 20 minuuttia. Ratikka kulkee lähes
koko matkan omilla kaistoillaan, sekaliikennekaistoihin on päädytty ainoastaan muutamassa
kohdassa. Sekaliikenneosuuksien päät pyritään ohjaamaan liikennevaloilla niin, että ratikalle syntyy
mahdollisimman vähän viiveitä.

Kuva 2: Vantaan ratikan reitti ja pysäkit.

Matkustajia Vantaan ratikalle on ennustettu noin 82 000 matkustajaa vuorokaudessa vuonna 2030.
Matkan keskipituus on noin 4 kilometriä. Tästä voidaan päätellä, että tarkoituksena ei ole palvella
matkoja Mellunmäestä lentoasemalle, vaan lyhyempiä matkoja välialueilta keskuksiin tai esimerkiksi
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keskuksesta toiseen. Suurin osa matkoista on vaihdollisia, ja tärkeimpiä vaihtopisteitä reitillä ovat
Tikkurilan asema, Mellunmäen metroasema sekä Aviapolis-asema. Lisäksi ratikasta luodaan
vaihtoyhteyksiä pidemmän matkan bussiliikenteeseen Tuusulanväylällä, Lahdenväylällä ja
Porvoonväylällä.

Investointikustannuksia on arvioitu yleissuunnitelmavaiheessa suunnitelmatasoon nähden erittäin
tarkasti. Yleissuunnitelmassa esimerkiksi suunniteltiin jo kaikki johto- ja putkisiirrot ja laskettiin näille
kustannukset, jotta arviosta saatiin mahdollisimman realistinen. Kustannusohjaukselle perustettiin
myös erillinen ohjausryhmä, joka koostui alan asiantuntijoista. Yleissuunnitelmavaiheen
kustannusarvio hankkeelle oli 393 miljoonaa euroa, sisältäen raitiotien lisäksi kaikki ne kadun osat,
jotka esimerkiksi putkisiirtojen takia joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudestaan.
Kustannusarvioon eivät sisälly varikko ja vaunut, jotka maksetaan operointi- ja
liikennöintikustannusten kautta. Nämä nostavat vuosittaisia kustannuksia arviolta 6,2 miljoonaa
euroa verrattuna bussivaihtoehtoon.

Yleissuunnitelman valmistuttua haettiin sen perusteella jatkosuunnittelupäätöstä sekä Vantaan että
Helsingin kaupunginvaltuustoilta. Jatkopäätös saatiin, jonka jälkeen edettiin suunnittelussa
seuraavalle tasolle. Tällä hetkellä suunnittelutasoja on kolme: kaavarunko, ratikan tekniset
asemakaavat, sekä ratikan katu- ja puistosuunnitelmat. Ratikan kaavarunko määrittelee maankäyttöä
800 metrin säteellä ratikkalinjan ympärillä. Kaavarunko luo vision ratikkakaupungista sekä
tavoitemitoituksen tulevalle maankäytölle, ja sen yhteydessä arvioidaan ratikkakaupungin
kehittämisen vaikutukset. Ratikan teknisissä asemakaavoissa varataan riittävä tila sekä raitiotielle,
että esimerkiksi ajokaistoille ja parannetuille pyöräliikenteen väylille. Katu- ja puistosuunnitelmat ovat
käynnissä samaan aikaan kuin katujen asemakaavoitus, ja niiden välillä tehdään esimerkiksi
tarvittavien tilavarausten osalta erittäin tiivistä yhteistyötä.
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Kuva 3: Yhtenä Vantaan ratikan suunnittelun pääteemoista on vihreys. Puiden sijaintia suhteessa
johto- ja putkisiirtoihin on mietitty pitkälle jo yleissuunnitelmavaiheessa.

Katu- ja puistosuunnitelmat on kilpailutettu erikseen paloissa, jotka sisältävät myös alustavaa
rakennussuunnittelua. Lentoasema-Tikkurila -väliä ovat suunnittelemassa Ramboll Finland Oy ja
Sweco Infra & Rail Oy, ja Tikkurila-Länsimäki -väliä WSP Finland Oy, AFRY Finland Oy sekä Finnmap
Infra Oy. Tikkurilan keskustan suunnittelu on vielä kilpailuttamatta, sillä sinne sijoittuu hankkeen
selkeästi haastavin osuus: noin 600 metriä pitkä, pääradan alittava tunneli. Suunnitelmissa on
toteuttaa ratikalle pysäkki pääradan alle, jotta vaihtoyhteydet juniin ja bussiterminaaliin ovat
erinomaiset. Pääradan lisäksi paikassa on monia muita teknisiä haasteita sekä erittäin vähän tilaa,
joten tunnelista on tehty rakennettavuusselvityksiä ennen tarkemman suunnittelun kilpailutusta.

Ratikan infrasuunnittelua tehdään lisäksi erillisissä suunnittelupaketeissa, jotka kytketään tiiviisti
katusuunnittelun kanssa yhteen. Erillisinä paketteina käynnissä on ratasähkösuunnittelu,
liikennevalosuunnittelu sekä varikon hankesuunnitelma. Näiden lisäksi tulossa on myös raitiotien
teknisten järjestelmien suunnittelupaketti. Puitesopimuksilla olemme hankkineet tilaajan avuksi eri
teemojen koordinaattoreita ja suunnitelmien auditoijia. Koordinointia kaikkien suunnittelupakettien
kesken tehdään esimerkiksi kustannuslaskennan, tietomallinnuksen ja riskienhallinnan osalta.

Suunnittelun ohessa ratikkalinjalla tehdään samalla useita eri selvityksiä. Vuonna 2020 tehtiin
esimerkiksi Design manual, pyöräliikenteen yleissuunnitelma ratikan varrella sekä
liikkumispalvelusuunnitelma ratikan pysäkeille. Design manualin tavoitteena oli katusuunnittelun
ohjeistus, jolla sekä luodaan yhtenäistä katutilaa että mahdollistetaan paikallisten ominaisuuksien
korostaminen. Tämä ohjeistus tehtiin jo ennen katusuunnittelua, jotta periaatteet ovat suunnittelun
käynnistyessä mahdollisimman hyvin selvillä. Erityisinä teemoina Design manualissa nousivat laadukas
kaupunkitila, ekologisuuden vaaliminen sekä viihtyisyyden lisääminen. Nämä teemat korostuivat
vahvasti myös asukkaille aiheesta tehdyssä kyselyssä. Design manualissa määriteltiin käytännön
ratkaisuja, joilla näitä teemoja voidaan kaduilla korostaa.

Vantaan ratikan kaavarunkoa, asemakaavoja ja katu- ja puistosuunnitelmia tehdään noin kolme
vuotta, ja viimeiset kaavat ja katusuunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 lopussa. Samalla tehdään
hankkeen vaikutusten arviointia. Lopulta tämän paketin ja tarkentuneiden kustannusarvioiden kanssa
haetaan vuonna 2023 rakentamispäätöstä sekä Vantaan että Helsingin kaupunginvaltuustoilta. Jos
päätökset saadaan, alkaisi raitiotien rakentaminen aikaisintaan vuonna 2024 ja liikennöinti
nopeimmalla aikataululla vuonna 2028.
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Lisätietoa hankkeesta on saatavilla osoitteesta www.vantaa.fi/ratikka, sekä Facebook- ja
Instagramkanavistamme tunnisteella @vantaanratikka

Ratia Kyösti, YIT Suomi Oy: Onnistumisia ja oppeja Raide-Jokerin kehitysvaiheesta
Esitelmän pitäjät: Hanna Herkkola, Ramboll Finland Oy ja Kyösti Ratia, YIT Suomi Oy
Esitys tukeutuu Raide-Jokeri-allianssi tekemään Kehitysvaiheen Arvoa rahalle -raporttiin, jonka
tekemisestä esitelmöitsijäkaksikko on vastannut. Alkuosa esitystä on raportin tulosten esittely ja
pohdinta. Keskiosassa esitelmöitsijät keskustelevat Raide-Jokerissa tehtyjen onnistumisten
käyttökelpoisuudesta muissa hankkeissa ja toisaalta parannuskohteiksi tai opinkappaleiksi
tunnistettujen asioiden kehittämisessä tulevissa hankkeissa. Lopuksi vielä esitelmöitsijät arvioivat
tuloksia esitelmän pitohetkellä omista tehtävistään käsin: Ratia peilaa tapahtumia Raide-Jokerin
toteutusvaiheesta, joka on syyskuussa 2020 kestänyt 16 kuukautta kaikkiaan 60 kuukaudesta. Herkkola
taasen arvioi Kruunusillat-allianssin kehitysvaiheen ensimmäisen vuoden toiminnan näkökulmasta.
Esitelmöijien välillä on vahva luottamus toisen tekemiseen, mutta myös kihelmöivä jännite insinöörin ja
vuorovaikuttajan näkökulmien ja kokemusten välillä.
Kehitysvaiheen arvoa rahalle -tulokset ja pohdinta
Esitelmässä esittelee, miten Raide-Jokeri-allianssin kehitysvaiheessa allianssi saavutti tilaajan projektille
asettamat ja projektin itsensä asettamat tavoitteet. Samoin arvioidaan allianssin tuottamaa lisäarvoa
hankkeen toteuttamiseen investoiduilla euroilla ja muilla panoksilla esim. ajalla. Lyhyesti kuvataan
myös Raide-Jokerin Arvoa rahalle -prosessi.
Kehitysvaiheen jaksotus ja seuranta tehtiin hyvin pitkälle ns. Porttien eli tiettyjen välitavoitteiden ja
niiden läpäisyehtojen mukaisesti. Määrittäviä kriteereitä porttien läpäisemisessä olivat mm.
kustannuslaskennan eteneminen ja suunnittelutilanne. Lähinnä portteihin liittyen allianssi teki useita
toimenpiteitä niin organisaatioon ja johtamiseen, suunnitteluun ja sen ohjeistukseen kuin
rakentamisen suunnitteluun liittyen, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin ja valmius rakentamiseen
olisi mahdollisimman hyvä.
Allianssin suurin ja tärkein onnistuminen kehitysvaiheessa oli sen päätavoitteiden saavuttaminen ja
kehitysvaiheen saattaminen sitkeästi maaliin. Organisaatio kehittyi tehokkaammaksi ja
integroituneemmaksi. Tavoitekustannus saatiin asetettua ja toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettua.
Suunnitelmat ja rakentamisen suunnittelu saatiin sille tasolle, että rakentaminen oli mahdollista
aloittaa toteutusvaiheen alussa suunnitellusti valtuustokäsittelyistä johtuneista aikatauluviiveistäkin
huolimatta. Koko alaa ajatellen pikaraitiotieperiaatteiden kokoaminen on valtavan arvokas asia, minkä
pohjalta tällä hetkellä yleisiä ohjeita työstetään erillishankkeena.
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Parannettavaa jäi päivittäisen tekemisen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen: mitkä ovat kriittiset ja
keskeiset tehtävät ja mikä on niiden yhteisesti sovittu aikataulu, raja-aidattoman yhteistyön
saavuttamiseen ja vastakkainasettelun sijaan ratkaisukeskeisyyteen keskittymiseen, päätöksenteon
määrätietoisuuteen sekä aikataulutuksen ja resursoinnin optimointiin.

Räty Lauri, Ramboll Finland Oy: Kaupunkiseudut alustana menestyville linjaautoyhteyksille ja matkaketjuille

Kaupunkiseutujen väliset linja-autoyhteyksien palvelutasolla on suuri vaikutus kaupunkiseutujen
saavutettavuuteen. Saavutettavuuden parantuminen lisää kaupunkiseutujen elinvoimaa ja
houkuttelevuutta työskentely- ja asuinpaikkana. Saavutettavuuden parantuminen mahdollistaa
työvoiman monipuolisen liikkuvuuden ja kasvattaa palvelusektorin potentiaalisten asiakkaiden määrää.
Hyvä saavutettavuus parantaa kaupunkiseutujen kilpailuasetelmaa maan sisäisessä
kaupunkiverkostossa.
Lähitulevaisuudessa sitoutuminen ilmastotavoitteisiin ja siten tarve kasvattaa joukkoliikenteen osuutta
kaupunkiseutujen välisessä liikenteessä kasvaa. Linja-autoliikenteen kehittämisen mahdollisuuksia ja
ratkaisuja ei viime aikoina ole merkittävästi selvitetty ja tutkittu, kun raideliikenne on kerännyt
suurimman huomion. Tässä selvityksessä on kartoitettu kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien
kehittämisen nykytilaa Suomessa ja koottu parhaita käytäntöjä ja suosituksia kaupunkiseuduille
kehittämistyön tueksi.
Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen matkustajamäärät ovat kehittyneet merkittävästi alan sääntelyn
lievennyttyä viimeisen vuosikymmenen aikana. Markkinaehtoisessa liikenteessä muutostahti on ollut
nopeaa, ja uusia yhteyksiä on syntynyt ja vanhoja poistunut. Linja-autoyritykset ovat tavoitelleet
asiakkaita kilpailukykyisellä hinnoittelulla, innovatiivisella palvelukehityksellä ja monikanavaisella
myynnillä, jossa on hyödynnetty myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet.
Kaupunkiseutujen väliset linja-autoyhteydet ovat Suomessa pääosin markkinaehtoisesti toimivia.
Kehittämistoimet ovat pääosin markkinan tekemien toimien varassa, ja kaupunkien mahdollisuudet
tukea kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien syntyä ovat rajalliset. Liikenteen palveluiden
kehitys tuo uusia mahdollisuuksia parantaa liityntäyhteyksiä kaukoliikenteeseen ja tukea siten
matkaketjujen syntymistä.
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Selvityksen johtopäätöksenä todetaan, että kaupunkiseutujen kannattaa omaksua rooli
linjaautoyhteyksien menestyksen ja matkaketjujen muodostamisen alustana. Kaupunkiseuduilla tulisi
vahvistaa ja monipuolistaa kaukoliikenteen linja-autoyhteyksien käyttämien asemien ja pysäkkien
ympäristön palveluita. Solmupisteiden elinvoimaisuuden ei tulisi olla riippuvaista vain
matkustajavirroista. Haasteena ovat pitkät vuorovälit, jotka luovat voimakkaita pulsseja kävijävirtoihin.
Se ei luo edellytyksiä kestävälle palveluliiketoiminnalle. Ratkaisuna esitetään matkakeskuksien ja
linjaautoasemien potentiaalin selvittämistä yhdistämällä niihin hybridiratkaisuilla asumista, työpaikkoja
ja uusia palveluita.
Kaukoliikenteen pysäkkien laatutasoa tulisi parantaa ja niiden saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen
olisi kehitettävä. Myös paikallisliikenteen yhteyksien toimivuuteen ja luotettavuuteen tulee kiinnittää
huomiota. Koko matkaketjun houkuttelevuutta tulisi lisätä. Kaupungit voivat tarjota paikallisliikenteen
ja pitkämatkaisten linja-autoyhteyksien informaatiokanavien integraatioon soveltuvia alustoja ja
rajapintoja. Reaaliaikaiselle informaatiolle on tarvetta. Selvityksessä esitetäänkin potentiaalisia
käyttötapauksia, joilla pyritään osoittamaan paikallis- ja kaukoliikenteen yhteensovittamisen hyötyjä.
Kaupunkiseudut voivat ottaa vahvan roolin fyysisen ympäristön kehittämisen lisäksi markkinaehtoisten
linja-autoyritysten kanssa tehtävän yhteistyön koordinoijana ja matkustajainformaation järjestelmien
kehittäjänä ja aikataulutiedon ylläpitäjänä. Selvityksessä tuodaan ilmi toimivia käytäntöjä siitä, miten
kaupungin rooli yhteistyön koordinoinnissa on mahdollistanut linja-autoliikenteen sujuvuuden ja
vaihtoyhteyksien parantamisen. Markkinaehtoisilla toimijoilla on esimerkkien valossa myös
kiinnostusta tuottaa aikataulutietoja kaupunkien ylläpitämiin matkustajainformaatiojärjestelmiin.
Selvityksen tilaajana toimii MAL-verkoston puolesta Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja sen
toteuttaa Ramboll Finland. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2020.
Lisätiedot: projektipäällikkö Lauri Räty, Ramboll Finland Oy, puh. 040 336 2080, lauri.raty@ramboll.fi

Tienvieri Anna, Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY / Helsingin kaupunki: Katu2020 Katusuunnittelun ohjeet kaikkien saataville

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY:llä on pitkät perinteet alaan liittyvien julkaisujen tuottamisessa ja
katusuunnitteluun liittyvät ohjeet ovat olleet yksi käytetyistä julkaisuistamme. Viimeisin versio
Katu2002 –katusuunnittelun- ja rakentamisen ohjeet on ollut jo pitkään myytynä loppuun eikä
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uusintapainosta ilman päivitystä ole kannattanut tehdä, koska osa painetusta tekstistä oli
vanhentunutta.
Katu2002 –julkaisun päivitysprosessi aloitettiin vuonna 2017 ja vuonna 2020 se on valmis julkaistavaksi.
Uusi julkaisu Katu2020 – katusuunnittelun ohjeet on kaikille avoin verkkojulkaisuna, jotta kansalliset
katusuunnittelun ohjeet olisivat mahdollisimman monien käytettävissä. Maksutonta verkkosivustoa
voivat käyttää alan ammattilaiset kaikkialla Suomessa. Sen lisäksi julkaisu toimii erinomaisesti
oppimateriaaliksi alan oppilaistoksiin. Julkaisusta hyötyvät sekä tilaajaorganisaatiot, konsulttitoimistot
että urakoitsijat.
Julkaisun tekstejä on ollut kirjoittamassa laaja ammattilaisjoukko konsulttitoimistoista kaupunkien ja
kuntien tilaajatahoihin. Julkaisu on päivitetty nykyaikaan huomioimalla mm. tietomallit, mikromuovit ja
tulevaisuuden liikennemuodot ja –järjestelmät.
Julkaisualustansa ansiosta julkaisua tullaan päivittämään säännöllisesti ja vaikka se julkaistaankin
käyttöönotettavaksi vuonna 2020.
Anna Tienvieri
Suomen Kuntatekniikan yhdistys SKTY / Helsingin kaupunki

Riihentupa Laura, Sitowise Oy: Tampereen kaupunki autonomisen syöttöliikenteen
kehittäjänä

Tampereelle rakennetaan kaksihaaraista raitiotietä Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle
vuosien 2017 - 2021 aikana. Tampere suunnittelee hoitavansa ainakin osan ratikkansa
syöttöliikenteestä autonomisesti kulkevilla busseilla. Parhaillaan aktiivisesti rakennettavat ratikkalinjat
ovat valmiit vuonna 2021 ja jo silloin pitäisi autonomisten bussien syöttää matkustajia ratikkaan ainakin
Hervannassa ja TAYS-Kaupin alueella. Sitowise tulee olemaan lähivuosina aktiivisessa yhteistyössä
Tampereen kaupungin ja muiden autonomiseen liikenteeseen liittyvien sidosryhmien kanssa luomassa
autonomista syöttöliikennettä osaksi Tampereen joukkoliikenteen palvelukokonaisuutta.
Tampereen pormestariohjelmassa vuosille 2018-2021 on määritelty muun muassa seuraavia päämääriä
ja tavoitteita: ”Joukkoliikenteen kulkutapaosuus nostetaan 25 prosenttiin. Tavoitteena on toimiva
joukkoliikennejärjestelmä, jossa juna-, raitiotie- ja bussiliikenne sekä kaupunkipyörät tukevat toinen
toisiaan. Mahdollisuus joukkoliikenteen joustavan hinnoittelun laajentamiseen tutkitaan. Samalla
selvitetään vyöhykerajojen tarkistamista palvelujen tasapuolisen saatavuuden varmistamiseksi.
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Älyliikenteen ratkaisut lisäävät turvallisuutta, tekevät liikkumisesta joustavampaa ja
ympäristöystävällisempää sekä lisäävät kuntalaisten mahdollisuuksia valita liikkumismuotoja ja välineitä. Esimerkiksi kutsuohjatut robottibussit ja kaupunkipyörät voivat jo lähitulevaisuudessa toimia
syöttöliikenteenä ratikkareitille. Tavoitteena on saada robottibussit Tampereella käyttöön vaiheittain
vuoteen 2021 mennessä.”
Ensi vaiheessa ratikan syöttöliikenteessä toimivat autonomiset bussit kulkisivat etukäteen
suunnitellulla reitillä ja keräisivät asiakkaita pysäkeiltä. Myöhemmin voitaisiin siirtyä kutsuohjaukseen.
Asiakas voisi kertoa matkatarpeestaan ja bussi hakisi hänet kyytiin virtuaalipysäkiltä.
Autonomista syöttöliikennettä edesauttaa nopea tiedonsiirtoverkko, esimerkiksi 5G, jollainen 30 000
asukkaan Hervantaan on rakennettu. Kun ratikka aloittaa liikennöintinsä, on syöttöliikenteen
autonomisten bussien tarkoitus kulkea muun liikenteen seassa ja nopeammin kuin aiemmin jo pilotoitu
12 km/h. Hervantaan tarvitaan arviolta puolenkymmentä pientä autonomista bussia ja TAYS:n-Kaupin
alueelle toiset saman verran. Syöttöliikenteen bussilla ja ratikalla pääsisi kulkemaan yhdellä ja samalla
matkustusoikeudella.
Kaupungin hallinnoimaan fyysiseen ja digitaaliseen infraan kohdistuu jonkin verran kehityspaineita,
vaikka automaattisten ajoneuvojen kehityksessä tähdätäänkin tilanteeseen, jossa ne kykenisivät
liikkumaan liikenneympäristössä mahdollisimman vähin muutoksin käyttäen apunaan erilaisia
sensoreita sekä kommunikaatioteknologioita. Kaupungin infraomaisuuden merkittävimpinä
kehityskohteina pidetään puuttuvien aineistojen, kuten suojatiemerkintöjen digitalisointia sekä tämän
tiedon julkaisemista avoimesti ajoneuvojen käyttöön, joskin nämäkin tekijät ovat Tampereella jo
valtaosin kunnossa. Jatkossa aineiston osalta tulee kiinnittää huomiota ennen kaikkea julkaistavan
tiedon tarkkuuteen ja virheettömyyteen sekä tiedon reaaliaikaisuuteen. Oman haasteensa tuovat
erilaiset poikkeavia liikennejärjestelyjä vaativat tilanteet, kuten katutyömaat, joista olisi tuotettava
ajankohtaista tilannetietoa automaattiajoneuvojen tarpeisiin tulevaisuudessa.
Raitiotien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös sen synnyttämät matkaketjumahdollisuudet.
Automaattisilla joukkoliikennevälineillä on todettu olevan potentiaalia nimenomaan näiden
matkaketjujen osana, erityisesti niiden syöttöliikenteessä. Tästä syystä kaupungin suunnittelussa tulee
jo huomioida automaattiliikenteen mahdollisuudet niin liikkumisen kuin maankäytön näkökulmasta.
Tällä tavalla voidaan varmistua siitä, että raitiotie palvelee mahdollisimman tehokkaasti
mahdollisimman laajaa ihmisjoukkoa.
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Videoluennot aiheesta Pysäköinti

Karjalainen Jani, Sitowise Oy: Voiko pysäköintipolitiikka olla kestävän liikennepolitiikan
työkalu kaupungeissa?

Suomalaisissa kaupungeissa on käynnissä urbanisoitumisen uusi aalto, joka vie kehitystä
yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Väestö keskittyy kaupunkiseuduille ja kaupunkirakenteen
sisällä edelleen voimakkaasti ydinkeskustoihin, hyvien palvelujen sekä sujuvien kestävien
liikenneyhteyksien äärelle. Myös päästövähennystavoitteet ohjaavat uusiin keinoihin
liikennejärjestelmän kehittämisessä.
Oulun kaupunki on vastannut tulevaisuuden haasteisiin uudistamalla kaupunkistrategiansa mukaisesti
koko kaupunkia koskevat pysäköintinormit sekä laatimalla strategisen tason pysäköintiohjelman
vuoteen 2040. Joulukuussa 2019 hyväksytyllä pysäköintiohjelmalla edistetään mm. keskitettyjä
pysäköintiratkaisuja, autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuoropysäköintiä. Pysäköintiohjelmassa on
määritelty, miten tällaiseen uudentyyppiseen järjestelmään on käytännössä mahdollista päästä.
Kaupunkistrategian vision mukaan Oulu hyödyntää tulevaisuudessa rohkeasti digitalisaation
mahdollisuuksia. Rohkeus näkyy siinä muun muassa, että Oulussa uskalletaan kokeilla uutta ja luopua
vanhasta.
Pysäköintiohjelman keskeisimpiin tavoitteisiin lukeutuu kaupungin vetovoiman kasvattaminen,
pysäköintikapasiteetin turvaaminen erilaisin keinoin sekä kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuuden
lisääminen. Pysäköintijärjestelmän kehittämiskeinot kohdistuvat kasvavan kapasiteetin hallinnan lisäksi
koko liikennejärjestelmän kehittämiseen. Pysäköintiohjelman ydinajatuksena on, että tulevaisuudessa
rakennettua pysäköinti-infraa kyetään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti ja tasaisesti ympäri
vuorokauden koko vuoden ajan. Reaaliaikaisella informaatiolla, etäpysäköintimahdollisuudella ja
sujuvalla liityntäliikenteellä voidaan siirtää pysäköinti-infran lisäinvestointitarvetta. Nykyisin
hyödynnämme rakennettua pysäköinti-infraa itse asiassa yllättävänkin vajaakäyttöisesti – julkisuudesta
käytävästä keskustelusta poiketen!
Digitalisaation hyödyntäminen ja avoimessa rajapinnassa jaettavan reaaliaikaisen
tiedonkeruujärjestelmien rakentaminen ehjäksi pysäköintipalveluksi on eräs keskeisin ensivaiheen
toimenpide. Kaikessa pysäköinnissä on erittäin oleellista tunnistaa eri käyttäjäryhmät pysäköintitilojen
käytön hallituksi optimoimiseksi – myös pyöräpysäköinnissä. Kaupungin pysäköintijärjestelmän
(katutaso ja laitokset) tulee näyttäytyä asiakkaalle ehjänä ja saumattomana palvelukokonaisuutena.
Pysäköintijärjestelmää tulee kehittää joustavana palveluna kiinteässä yhteistyössä erilaisten liikkujien,
124

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021
liikkumispalvelujen ja joukkoliikenteen kanssa. Pysäköintitapahtuma tulee ottaa luontevaksi ja
helppokäyttöiseksi matkaketjun osaksi – muuallakin kuin vain työmatkojen liityntäpysäköinnissä.
Kerromme esityksessämme ytimekkäästi, miksi pysäköintijärjestelmän kehittäminen kiinteäksi osaksi
liikennejärjestelmää ja liikkumispalveluja on tarpeen, ja miksi pysäköinti ei voi olla oma irrallinen
kokonaisuutensa.
Saija Räinä

Jani Karjalainen

Oulun kaupunki

Sitowise Oy

saija.raina@ouka.fi

jani.karjalainen@sitowise.com

Lassila Jussi, Sitowise Oy: Tampereen ydinkeskustan pysäköinnin kehittämissuunnitelma –
keskustapysäköinnin kehittäminen muuttuvassa maailmassa

Tampereen ydinkeskusta kehittyy, kasvaa ja muuttuu entistä viihtyisämmäksi kaupungin tahtotilan,
strategioiden ja toimintasuunnitelmien mukaisesti. Keskustan uudet asukkaat, työpaikat ja palvelut
tuovat tarpeen joko lisätä pysäköintipaikkoja tai tehostaa nykyistä pysäköintitoimintaa. Globaalit ja
paikalliset liikkumisen muutokset ja ihmisten asenne-, kulkutapa- ja suhtautumismuutokset liikkumista
kohtaan tuovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia ydinkeskustan pysäköinnin kehittämiselle.
Miksi pysäköinnin kehittämissuunnitelma? Mihin sitä ylipäänsä tarvitaan?
Työn keskeisenä tavoitteena on tehdä suunnittelua ohjaava asiakirja, joka mahdollistaa Tampereen
ydinkeskustan kehittämisen olemassa olevien ohjelmien pohjalta. Lähtökohtina ovat olleet voimassa
olevat strategiat ja politiikat: Tampereen kaupunkistrategia, Keskustan strateginen osayleiskaava,
Tampereen keskustan kehittämisen hankeohjelma eli Viiden tähden keskusta, Tampereen
kaupunkiseudun Rakennesuunnitelma 2040, jossa huomioidaan muutoksia myös laajemmalla alueella,
Tampereen Pormestariohjelma, Tampereen maanalaisen pysäköinnin suunnitelma 2013, Tampereen
kaupungin pysäköintipolitiikka sekä valtakunnallinen, kansainvälisiä kokemuksia hyödyntävä Pysäköinti
2.0 -hanke.
Näiden suunnittelua ohjaavien asiakirjojen mukaisesti kaupunkirakenne uudistuu ja tiivistyy.
Ydinkeskustan visiossa Tampereen keskustaan tulee 15 000 uutta asukasta ja 15 000 uutta työpaikkaa.
Tässä hankkeessa laadittiin Ydinkeskustan pysäköinnin visio 2040, jonka mukaan pysäköinnissä
tapahtuvat muutokset linkittyvät maankäytön muutoksiin. Pysäköinnin kehittämisellä mahdollistetaan
keskustan maankäyttöhankkeiden toteuttaminen. Visio sisältää myös erilaisia pysäköinnin tehostamisen
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keinoja, joista myöhemmin kerrotaan tarkemmin. Vision mukaisesti on oleellista, että varmistetaan
keskustan saavutettavuus ja kilpailukyky: Keskustaan on helppo tulla ja sieltä löytyy riittävästi
pysäköintipaikkoja. Lisäksi kaupungilla tulee olla vahva rooli pysäköinnin suunnittelussa.

Yleisesti Ydinkeskustan pysäköinnin vision 2040 mukaisesti:
-

Ydinkeskustan viihtyisyys, turvallisuus, ympäristö paranevat.

-

Asukkaille sekä työpaikka- ja asiointipysäköintiin löytyy tarpeen mukaisesti riittävästi auto- ja
pyöräpysäköintipaikkoja. Pysäköinti on käyttäjälle laadukasta ja helppokäyttöistä sekä
yhteiskunnalle tehokasta ja taloudellista.

-

Keskustan saavutettavuus säilyy hyvänä kaikilla kulkumuodoilla.

-

Autoliikenneverkkoon ei tehdä suuria muutoksia, toteutetaan vain isojen pysäköintilaitosten
hyviä ajoyhteyksiä.

-

Pyöräilyolosuhteita parannetaan.

-

Auto- ja pyöräpysäköinti kytketään joukkoliikenteen palveluihin matkaketjujen parantamiseksi.

-

Matkailun ja erikoispysäköinnin tarpeet huomioidaan.

-

Pysäköinnin hallinnalla ohjataan liikkumiskäyttäytymistä ja kulkutavan valintaa.

Vuonna 2018 valmistuneessa Tampereen keskustan pysäköintitutkimuksessa kartoitettiin yleisten
pysäköintipaikkojen lisäksi ensimmäistä kertaa myös yksityiset pysäköintipaikat. Ydinkeskustan
pysäköintipaikkojen kokonaismäärä on nykyisin riittävä, mutta paikat ovat epätasaisesti jakautuneet
pysäköintitarkoituksen mukaan. Kaikkiaan 43 000 autopaikasta 2/3 sijaitsee kiinteistöissä rakenteellisesti
tai maantasopysäköintinä. Suuri osa näistä paikoista on tehottomassa työpaikka- tai asukaspysäköinnin
käytössä vain osan aikaa vuorokaudessa. Näiden paikkojen kapasiteetin hyödyntäminen on keskeinen
kehittämiskohde. Lisäksi työpaikoilla on velvoitepaikkojen lisäksi paljon kuukausisopimuksia
pysäköintilaitoksissa. Asiointipaikkoja on riittävästi pois lukien joulun aika sekä suuret yleisötapahtumat.
Pysäköinnin tulevat tarpeet perustuvat suunniteltuun maankäyttöön sekä arvioituihin pysäköinti- ja
liikkumistarpeiden muutoksiin sekä liikenneverkon mallinnuksiin. Vaikka ydinkeskustan asukasmäärä,
työpaikkamäärä ja palvelut kasvavat huomattavasti vuoteen 2040 mennessä, riittää nykyinen
autopaikkamäärä palvelemaan eri käyttäjäryhmien tarpeet myös vuonna 2040 eli
pysäköintipaikkamäärä on mahdollista ”jäädyttää”. Tämä vaatii kuitenkin yhdyskuntarakenteen
tiivistämistä ja sekoittumista sekä pysäköinnin keskittämistä, jotta vuorottaispysäköinti olisi
mahdollista.
Kehittämissuunnitelman keskeinen pysäköinnin tehostamisen toimenpide on keskitetty ja rakenteellinen
pysäköinti:

Pois

tonttikohtaisesta,

maantasoisesta

pysäköinnistä.

Suunnitelmassa

lisätään
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vuorottaispysäköintiä ja nimeämättömiä autopaikkoja: Pois henkilökohtaisen pysäköintiruudun
ajattelumallista. Maankäytöllä on suuri merkitys vuorottaispysäköinnin järjestämisen mahdollisuuteen
ja toimivuuteen. Velvoitepysäköintiä kehitetään pysäköintipolitiikan päivityksessä: tarkastellaan mm.
kävelyetäisyyksiä

kohteesta

pysäköintilaitoksiin

sekä

joustoja

pysäköintinormiin.

Tekniikkaa

hyödynnetään mm. pysäköinnin käyttöasteen seurannassa, ohjaamaan käyttäjiä vapaille paikoille sekä
maksamisessa. Yleisesti: Pysäköintitapahtuman pitää olla kokonaisuudessaan laadukas ja vaivaton.

Nykyisissä

pysäköintipaikoissa

tapahtuu

paljon

käyttötarkoituksen

muutoksia:

osa

kadunvarsipysäköinnin vaatimasta tilasta muutetaan ”ihmisten tilaksi” eli tilaksi kävelylle, pyöräille ja
oleskelulle sekä viherrakentamiselle. Keskustan maantasoiset pysäköintialueet poistuvat rakenteellisen
pysäköinnin ja kiinteistökehittämisen myötä. Samoin käy tarpeen mukaan myös vanhoille
pysäköintilaitoksille. Tonttipysäköinti muuttuu täydennysrakentamisen tahdissa niin, että tonttien
maantasopysäköinti poistuu ja korvataan tontin rakenteellisella pysäköinnillä tai alueellisesti keskitetyllä
pysäköinnillä. P-Hämpin laajennus ja Kunkun parkki ovat keskeiset uudet pysäköintilaitokset.
Yksityiskohtaiset laitosten sijainnit ja muodot tarkentuvat vielä jatkosuunnittelussa. Oleellista on, ettei
toteutuksilla poissuljeta myöhempiä vaiheita. Myös muita laitoksia rakennetaan korvaamaan poistuvia
autopaikkoja tapauskohtaisesti riippuen maankäytön kehittymisestä. Liikennejärjestelmän muutoksissa
joukkoliikenteen

ja

liityntäpysäköinnin

kehittämisellä

vähennetään

painetta

erityisesti

työpaikkapysäköinnistä. Täydennysrakentamiskohteissa kaiken pyöräpysäköinnin järjestäminen tontille
on haastavaa, joten tarvitaan myös keskitettyä pyöräpysäköintiä. Huoltoliikenne kasvaa merkittävästi ja
on tarve järjestää paikkoja lyhytaikaiselle, ”pistäytymispysäköinnille”. Jakeluliikenne ohjataan maan alle
ja sille rakennetaan tarvittava infrastruktuuri.

Vision mukaisesti pyöräpysäköintipaikkojen määrän arvioidaan kasvavan lähes kaksinkertaiseksi vuoteen
2040 mennessä. Nykytilanteen määristä voidaan esittää vain karkeita arvioita, sillä vanhempien
kiinteistöjen osalta paikkojen määrää ei ole mihinkään kirjattu. Varsinkaan käyttöasteista ei ole
tilastointia. Myös pyöräpysäköinnin visiossa toteutetaan keskitettyä pyöräpysäköintiä. Suunnitelmassa
on käytetty kolmea kategoriaa: 1. pyöräpysäköintilaitos, 2. kiinteistön rakenteeseen sijoitettu sekä 3.
pyöräkatos. Kohteet on sijoitettu sinne, missä on paljon pyöräliikennettä eli pääreittien ja palveluiden
varsille. Uutena toimintatapana esitetään mahdollisuutta hyödyntää keskitettyä pyöräpysäköintiä
täydennysrakentamisen velvoitepaikkojen sijoittamiseen.

Mitä jos muutoksia ei tehdä?
127

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021
Työn aikana on tehty useita skenaariotarkasteluja, joissa on hahmoteltu vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
Muuttujina ovat olleet mm. yhdyskuntarakenne, autonomistus ja liikkumistottumukset. Vuonna 2040
Tampereen keskustassa tarvitaan yli 53 000 ap, mikäli jatketaan nykykäytännön mukaista autopaikkojen
toteuttamista. Tällöin kehittämissuunnitelmasta poiketen keskitetty pysäköinti on toteutettu
suunnitelmaa pienemmällä volyymillä, tonttikohtainen pysäköinti on jatkunut nykyisellään sekä
vuorottaispysäköinnin mahdollisuudet eivät ole lisääntyneet vision mukaisesti, eikä pysäköinti ole
merkittävästi tehostunut. Näin ollen lisääntyneen tonttipysäköinnin vuoksi liikenne on kasvanut
muuallakin kuin pääkaduilla, jolloin turvallisuus ja viihtyisyys ei ole parantunut toivotusti. Vuoteen 2040
mennessä tarvitaan nykysysteemillä n. 10 000 uutta pysäköintipaikkaa, joiden vaatima lisätila on n. 250
000 kerrosneliömetriä ja lisäkustannukset n. 400 miljoonaa euroa ilman, että edes huomioidaan
pysäköinnin vaatiman tilan hyödyntäminen muihin tarkoituksiin.

Pysäköinnin muutosten ja koko kehittämissuunnitelman vaikutuksia ovat:
1. Tärkeimpänä: Suunnitelmalla mahdollistetaan ydinkeskustan kehittäminen tavoitellusti:
pystytään toteuttamaan Keskustan strategisen osayleiskaavan tavoitteet.
2. Pysäköinnin

tehostamisella

vapautuu

tilaa

muuhun

käyttötarkoitukseen:

nykyisestä

maantasopysäköinnistä jopa 20 hehtaaria kävely- ja pyöräilyreittien kehittämiseen,
viherrakentamiseen ja uusille kiinteistöille.
3. Nykyiset autopaikkojen kokonaismäärät riittävät vuoden 2040 arvioituun tarpeeseen:
Pysäköintitarpeen

arvioidaan

pienenevän

ja

pysäköinnin

tehostuvan:

mm.

vuorottaispysäköinnin ja kadunvarsipysäköinnin lyhyempien pysäköintitapahtumien ansiosta.
4. Ydinkeskustan alemman katuverkon autoliikenne vähenee 12 – 15 000 ajon/vrk maanalaisen
pysäköinnin ja uusien sisäänajojen vaikutuksesta. Vähennys vastaa karkeasti yhden keskustan
vilkkaimman kadun, Satakunnankadun, liikennemäärää.
5. Liikennemäärän vähenemisen ansiosta ydinkeskustan liikenneturvallisuus ja viihtyisyys
paranevat.
6. Saavutettavuus säilyy hyvänä kaikilla kulkumuodoilla ja keskustan houkuttelevuus asumisen ja
palveluiden näkökulmasta lisääntyy. Kestävän liikkumisen edellytykset paranevat.
7. Keskustan liikenteen hallinta ja ohjaus helpottuvat pysäköinnin keskittämisen myötä.
8. Maankäytön kasvusta huolimatta liikenne toimii ilman isoja katuinvestointeja.

Hankkeen jatkotoimenpiteitä ovat:
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1. Pysäköintisuunnitelman hyväksyminen Yhdyskuntalautakunnassa tänä keväänä. Jatkossa
suunnitelma päivitetään valtuustokausittain.
2. Strateginen ohjaus ja kokonaisuuden hallinta: Sitoutetaan eri toimijat keskustan kehittämisen
periaatteista ja päätöksistä.
3. Kaupungin

pysäköintipolitiikan

reaaliaikainen

ylläpito

ja

päivitys:

valtuustokausittain

analysoidaan toimintaympäristön muutokset.
4. Toimenpiteiden vaiheittainen toteutus: Näitä ovat mm. Smart Park – autopaikkojen
vartaisvuokrauspalvelu ja hallinta, velvoitepysäköinnin kehittäminen pysäköintipolitiikkaa
päivitettäessä,

pysäköinnin

älytekniikan

kehittäminen

sekä

keskitetyn

pysäköinnin

toteuttaminen. Yleisesti: pysäköinnin kehittäminen linkitetään maankäytön kehittämiseen sekä
huomioidaan muut liikennejärjestelmän toimenpiteet.
5. Keskustan pysäköintipaikkojen käytön seuranta ja ohjaus.
6. Pyöräpysäköinnin tarpeen analysointi ydinkeskustassa ja pp-paikkojen toteuttaminen
maankäyttöhankkeiden yhteydessä.
7. Pysäköinnin tietokannan ylläpito maankäytön tai pysäköintitarjonnan muuttuessa.

Hankkeen opetuksia ovat olleet mm.:
1. Pysäköinnin rooli kaupunkikehityksessä: Pysäköinnin kehittäminen mahdollistaa keskustan
kehittämissuunnitelmat! Näin mahdollistetaan viihtyisämpi ja turvallisempi keskusta asukkaille
ja keskustassa liikkuville.
2. Vuoropuhelun merkitys:

Hyödynnetään kokemuksia aiemmista

projekteista:

opitaan

hankekehittäjiltä ja suunnittelijoilta. On tärkeää kuunnella myös suurten tapahtumien ja
matkailun edustajia sekä elinkeinoelämää ja yrittäjiä ”erityispysäköinnin” järjestämisessä.
3. Tiedottaminen suunnittelijoiden ja poliittisen päätöksenteon välillä: On tärkeää, että eri osissa
organisaatiota tiedetään mihin suuntaan ollaan menossa. Kehittämissuunnitelma pohjautuu
voimassa oleviin, poliittisessa päätöksenteossa hyväksyttyihin strategioihin. Lisäksi hanke on
ollut kahdesti Yhdyskuntalautakunnan käsiteltävänä. Ja tulee vielä hyväksyttäväksi tänä keväänä.
Jatkossa suunnitelma päivitetään valtuustokausittain.
4. Uudet

suunnittelutyökalut:

Hankkeessa

kehitettyä

teoreettista,

paikkatietopohjaista

tarkastelutapaa on hyödynnetty muissa Tampereen ja muidenkin kaupunkien projekteissa
5. Kaupungin rooli pysäköinnin kehittämisessä! Kaupungilta tarvitaan vahva strateginen ote
pysäköinnin kehittämiseen, sillä pitkällä aikavälillä ainoastaan markkinat eivät riitä ohjaamaan
pysäköintiä toivottuun suuntaan. Jatkossa pysäköinnin kehittämisellä vaikutetaan nykyistä
voimakkaammin myös kulkutavan valintaan.
129

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021

Weiste Henriika, WayStep Coonsulting Oy: Julkisten ja yksityisten toimijoiden
toimintamalli liityntäpysäköinnin edistämisessä
Toimiva liityntäpysäköinti lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja sujuvoittaa julkisen liikenteen
matkaketjuja. Liityntäpysäköintiä voidaan edistää paitsi rakentamalla uusia liityntäpysäköintialueita
tunnistamalla olemassa tai laajennettavissa olevat pysäköintitilat, joiden osittais- tai vuorokäyttö
liityntäpysäköintiin olisi mahdollista. Liikennejärjestelmän tehokkuuden näkökulmasta olisi tärkeää
saada hyödynnettyä erityisesti valmiit liityntäpysäköintiin sopivat paikat tehokkaasti. Usein nämä
sijaitsevat yksityisen toimijan omistamalla alueella. Kunta tunnistaa usein potentiaalisia
liityntäpysäköintikohteita, mutta keskustelut toimijoiden kanssa voivat olla vaikeita, jos kokemusta
aiheesta ei ole.
Hankkeessa on luotu selvät toimintamallit ja yksinkertaiset toimintaohjeet julkisen ja yksityisen
toimijan yhteistyölle liityntäpysäköinnin kehittämiseksi. Ohjeita on konseptoitu kevään 2020 aikana
Pirkanmaalla erityyppisissä kohteissa. Toimintamallikuvaus on laadittu yleisesti sovellettavaksi eri
puolilla maata.
Työtä on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa julkisten ja yksityisten toimijoiden, kuten kauppaketjujen
ja pysäköintioperaattoreiden kesken. Keskiössä on ollut toimintamallin kuvaaminen, ei niinkään
kohteiden suunnittelu. Hanke on toteutettu Pirkanmaan liiton toimeksiannosta (Yhteyshenkilö Ruut
Rissanen) ja se on saanut Ympäristöministeriön rahoitusta.
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Videoluennot aiheesta Teknologia & tieto

Karhunen Antti, Insinööritoimisto Solutra Oy: Käytännön kokemuksia liikennevalojen
liikenneteknisestä seurantajärjestelmästä

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat olleet
tiiviisti

mukana

kehittämässä

liikennevaloliittymät
seurantajärjestelmää

alueen

kattavaa
(Traffic

kaikki

liikenneteknistä

Performance

Monitoring).

Järjestelmä on otettu operatiiviseen käyttöön vuonna 2019 ja
sen on toimittanut Dynniq Finland Oy.
Järjestelmän

toiminta

perustuu

liikennevalokojeiden

lähettämään yksityiskohtaiseen 0,1 s välein päivittyvään
ilmaisinten ja opastinryhmien tilatietoon, joka välitetään Traffic Flow Garner -rajapinnan kautta.
Järjestelmä laskee tilatiedosta automaattisesti 17 liikenneteknistä tunnuslukua 5 minuutin välein ja sen
lisäksi 3 tunnuslukua jokaisesta liikennevalokierrosta. Tunnusluvut lasketaan kaikkien liittymien kaikilta
ryhmiltä tai kaistoilta. Tunnuslukuja ovat mm. liikennemäärä, jonopituus, maksimiodotusaika jonossa
kiertoina, kuormitusaste, ohjausviive, palvelutaso, vihreän pituus, vihreällä saapuvat ja liittymän
läpäisevät ajoneuvot, vihreän loppuminen kesken ja turha vihreä aika.
Järjestelmän avulla liikenneverkon toimivuudesta saadaan kattava, reaaliaikainen tilannekuva, mikä ei
ole ollut aikaisemmin mahdollista. Minkä tahansa liittymän liikennetekninen tila on helppo selvittää minä
tahansa ajanhetkenä. Tästä on suurta etua esimerkiksi liikennevaloista havaittujen ongelmien
tutkimisessa ja muutostoimenpiteiden suunnittelussa. Muutostarpeiden selvitys perustuu siten
laskettuun tietoon, joten tarvittavat muutokset on helppo määrittää. Muutoksien jälkeen myös niiden
vaikutus voidaan mitata.

Esimerkki 1: ohjelmointimuutoksien ennen-jälkeen -vertailu. Valtatien 20 ja Tulliväylän liittymä Oulussa, 4 s vihreän lisäys Aryhmälle iltaruuhkaohjelmaan. A-ryhmän kaistojen A70_1 ja A70_2 ohjausviive pieneni huomattavasti. Ohjausviive kasvoi
ohjausviive
hieman kolmella muulla kaistalla, mutta muutoksen kokonaisvaikutus oli positiivinen.
time A70_1
(s)-2
ohjausviive
12:00
time
A70_1
13:00
-2
12:00
-2
14:00
5
13:00
-2
15:00
-16
14:00
5
16:00
-47
15:00
-16
17:00
-3
16:00
-47
18:00
-1
17:00
-3
18:00
-1

A70_2

1
A70_2 0
1
0
0
-37
0
-9
-37
-2
-9
0
-2
0

B70_1
-1
B70_1 1
-1
0
1
-1
0
-1
-1
0
-1
0
0
0

B70_2
-1
B70_2 0
-1
0
-10
-10
-1
0
-1
0
0
0

C40

D60

E60_1

E60_2

F55_1

F55_2

G50

H40

0
C40 0
-30
00
-3
-1
10
-1
-4
1
-4

-1
D60 0
-1
2
60
122
46
12
-1
4
-1

0
E60_1 0
00
00
00
10
10
1
1

1
E60_2-1
01
-1
0
00
30
-10
3
-1

1
F55_1 0
31
10
13
11
01
1
0

0
F55_2 1
00
01
10
10
01
1
0

-1
G50 -3
-1
5
-3
10
25
10
0
12
0
1

0
H40 1
10
71
81
37
08
3
0
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Esimerkki 2: koronatilanteen liikennemäärämuutokset.

polkupyörien ja moottoriajoneuvojen määrät
liikennevaloilmaisimilla, muutos edelliseen vuoteen
50%
40%

30%
20%
10%
0%

-10%
-20%
-30%
-40%
-50%

polkupyörät

moottoriajoneuvot

31.3.2020 klo 7:30-8:30 muutos liikennemäärässä verrattuna maaliskuun alkuun:

Sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 04/2020 aineistoa
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Järjestelmän avulla on toteutettu tai tullaan toteuttamaan mm. seuraavia toimintoja:


Automaattiset hälytykset. Hälytys esimerkiksi poikkeuksellisista ruuhkista tai mahdollisista
teknisistä vioista. Tunnuslukujen avulla ongelman laajuus ja mahdollisesti myös syy selviävät
helposti. Hälytysten kautta on selvinnyt runsaasti ilmaisinvikoja ja muita ongelmia, joita olisi ollut
vaikea havaita muuta kautta tai normaalilla ilmaisinvikavalvonnalla.



Pitkän aikavälin muutosten seuranta. Esimerkiksi voidaan havaita liikenteen siirtyminen eri
reitille ja määrittää sen aiheuttamat toimenpidetarpeet. Pitkän aikavälin seuranta mahdollistaa
myös hankalasti havaittavien teknisten vikojen löytämisen, esimerkiksi vain osan ajoneuvoista
havaitseva ilmaisin.



Aivan uudet ohjaustoiminnot. Oulun seudulla pilotoidaan dynaamista ohjelmanvaihtoa, jonka
toiminta

perustuu

useilta

eri

kaistoilta

laskettuihin

liikennemääriin.

Dynaamisen

ohjelmanvaihdon ansiosta liikennevaloissa on aina todellista liikennetilannetta vastaava
ohjelma, eikä erillisiä päiväkohtaisia määrityksiä ohjelmien kellonajoista tarvita. Erikoispäivät ja
yleisötapahtumat huomioidaan automaattisesti. Pilotointi on ollut simulointivaiheessa ja siinä
voitaneen pian siirtyä oikeisiin maastotesteihin


Liikennevalo-ohjaukseen puuttuminen yksittäisten liikennevalokiertojen ajan. Voidaan toteuttaa
esimerkiksi ruuhkanpurkutoimintoja, jotka perustuvat jonopituuslaskentaan. Toiminnot ovat
tehokkaita lyhytaikaisiin ruuhkatilanteisiin ja vaikuttavat muuhun liikenteeseen vain lyhyen
aikaa.



Valtatien 4 varareittien liikennevalo-ohjaukset Oulun kohdalla. Valtatien 4 opastetuilla
varareiteillä sijaitsee yhteensä 33 liikennevaloliittymää. Kun jokin varareitti otetaan käyttöön,
vaihtaa järjestelmä reitillä sijaitseviin liittymiin ohjelmat, jotka suosivat varareitin suuntaista
liikennettä.

Liikenneteknisen seurantajärjestelmän tiedot ovat saatavilla avoimesta rajapinnasta. Tietoa voidaan
hyödyntää

esimerkiksi

liikennejärjestelmän

toimivuuden

seurannan

kehittämisessä

ja

liikennetietopalveluissa, kuten esimerkiksi oulunliikenne.fi:n autoliikenteen sujuvuusmallissa.
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Makowska Michalina, Aalto University: BITU2020 - Phase 1: How to recognize good
product in the changing oil market?

Michalina Makowska, Aalto University, post-doctoral researcher, michalina.makowska@aalto.fi
Leena Korkiala-Tanttu, Aalto University, professor, leena.korkiala-tanttu@aalto.fi

As a result of the changes in legislation related to the composition of the marine fuel oil and decreasing
demand for bitumen, multiple refineries in Europe and worldwide restructured or closed the bitumen
producing lines within the last few years. Additionally, the political restrictions on Venezuelan crude oil
lead to unavailability of it on the market. The coronavirus pandemia caused a decreasing demand on
the fuel, and as a result lower income for the refineries. The barrel cut from which the bitumen is
produced, is usually sold for the net zero profit as a waste of the production line. It is envisioned that in
order to increase profits, on top of the collapse of the existing crude oil centered agreements,
refineries will push towards production of more profiting barrel cuts to recover from the crisis,
abandoning or reducing production of bitumen by investment in deasphalting, coking and visbreaking.
In 2017 local refinery closed its bitumen production line and invested in deasphalting of the vacuum
residue, which opened Finnish market to the bituminous products previously not entering the market.
Our prior experience with the bitumen was well defined but our market quite hermetic due to single
provider. Currently, multiple producers and refineries may supply their product onto the market as per
European regulations. However, our experience related to the performance of those bitumens is
minuscular and our data of the products limited to the penetration values, which at best relate to the
behaviour at the intermediate temperatures.
The project BITU2020-Phase 1 sponsored by Väylä and INFRA ry, evaluated the potential risks
connected with various products on the market. The context of resistance to aging, effect on rutting
but mostly moisture damage, of various blends, modified bitumens and extended bituminous products
was considered. The literature and experience review was based on Swedish, Polish, American,
Spanish, Italian, Czech and Finnish experiences. The identification of risks and best differentiation
methods between products, led to the suggestions on further research most promising for the Finnish
market. The conclusion of the project is a need for database development optimal for machine
learning. A series of techniques most promising for the differentiation between products was
identified. The ability to quickly distinguish the chemical composition and rheological behavior based
on chosen markers and parameters, combined with data on performance of those products, will allow
us to choose most fitting adhesion promotors, rejuvenators and aggregates to assure best performance
of the asphalt concrete composite.
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There is approximately 170 different bitumens on the European market. All of them meet the current
CE marking criteria, but their performance can be dramatically different in terms of resistance to
moisture damage, fatigue or resistance to aging. It is relatively hard to predict where from the products
will start to arrive after the crisis is over and the market stabilizes. The ability to identify well
performing, or badly performing product in need of modifiers, is our chance for the smart material
science solution and quick adaptability.
- Changing bitumen market
- Fluctuation in the quality of the product
- Use of artificial intelligence to predict performance of pavements constructed with binders new on
the Finnish market
- Binder recognition system

Tammilehto Suvi, Ramboll Finland Oy: Raitiotie ja kiertoliittymät

Esityksen aiheena on Hämeen ammattikorkeakoululle tekemäni liikennealan insinööriopintojen (AMK)
opinnäytetyön tulokset aiheesta Raitiotie ja kiertoliittymät. Opinnäytetyön teko on tällä hetkellä
käynnissä, ja se valmistuu alkukesästä 2020. Työn tilaajana on Tampereen kaupunki. Työssä tutkitaan
kiertoliittymiä liittymätyyppinä raitiotien reitillä mm. liikenneturvallisuuden, liikenteenohjauksen ja eri
tienkäyttäjien näkökulmista.
Raitiotie on ajankohtainen aihe, sillä Suomessa on tällä hetkellä käynnissä lukuisia raitiotiehankkeita,
toteutusvaiheessa esimerkiksi Tampereen Raitiotien osa 1 ja Raide-Jokeri. Suunnitteluvaiheessa ovat
mm. Vantaan raitiotie, Kruunusillat raitiotie, Turun raitiotie ja Tampereen seuturatikka.
Kiertoliittymien käyttö raitiotiereiteillä varsilla on monimuotoista niin Suomessa kuin maailmallakin.
Raitiotie voi kulkea kiertosaarekkeen läpi, minkä lisäksi on käytetty monenlaisia kiertotilan ohittavia
ratkaisuja. Opinnäytetyössä selvitetään näitä eri käytäntöjä kiertoliittymien käyttöön raitiotien reitillä,
ja pohditaan, kannattaako niitä käyttää ollenkaan. Esimerkiksi Tanskassa kiertoliittymien käyttö
raitiotien reitillä on kielletty kokonaan, kun taas Suomessa ei ole ohjeistusta kiertoliittymien käytöstä
raitiotien reitillä. Lisäksi työ kokoaa ensikokemuksia keväällä 2020 alkaneista Tampereen Ratikan
testiajoista.
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Työssä tutkitaan, miten Tampereen Insinöörinkadun kiertoliittymät toimivat ratikan koeajojen ja
mahdollisesti myös testiliikenteen aikana keväällä 2020. Tavoitteena on löytää parannusehdotuksia
esimerkiksi liikenteenohjausjärjestelyihin, liittymien toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen.
Mahdollisesti saadaan myös tarkennuksia tekeillä olevaan Tampereen raitiotien suunnitteluohjeeseen.
Tähän mennessä suurimmiksi ongelmiksi on havaittu ratikan varoitusvalojen ja yksityisautoilun
kieltävien liikennemerkkien noudattamatta jättäminen. Näistä on aiheutunut myös vaaratilanteita.
Lisäksi Teekkarinkadun ja Insinöörinkadun risteyksessä oleva kiertoliittymä on muotoilultaan autoilijoita
hämmentävä – sen kiertosaarekkeen läpi on helppo ajaa epähuomiossa.
Opinnäytetyö rajautuu Tampereen raitiotien osalta Insinöörinkadun kolmeen kiertoliittymään.
Kansainvälisessä vertailussa keskitytään Pohjoismaihin. Tutkimusmenetelminä käytän maastossa
tapahtuvaa havainnointia Tampereen ratikan koeajojen aikana sekä havainnointia täydentävää
videoanalyysiä. Lisäksi käytän kirjallisia lähteitä ja haastatteluita.
Esityksen tulokset koostuvat seuraavista osista:
 Kirjallisuuskatsaus olemassa oleviin selvityksiin, ohjeisiin, raportteihin, tilastoihin yms.
 Kansainvälinen vertailu
 Havainnointi Tampereen Ratikan testiajoista
 Asiantuntijahaastattelut
 Johtopäätökset

Matintupa Annele, Roadscanners Oy: PEHKO-projektilla säästöjä päällystettyjen teiden
vuosikustannuksiin

Tomi Herronen, Anssi Hiekkalahti ja Annele Matintupa Roadscanners Oy
PEHKO-projektissa on kyse päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmoinnista. Projektin
tavoitteena on kasvattaa päällysteiden käyttöikää uusilla päällystettyjen teiden ylläpidon ja hoidon
käytännöillä. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa erilaisten teiden elinkaarikustannuksista ja tekijöistä,
jotka niihin vaikuttavat. Projekti on Väyläviraston, Roadscanners Oy:n sekä Lapin, Keski-Suomen ja
Uudenmaan ELY-keskusten yhteisprojekti, joka alkoi vuonna 2015 Lapissa ja Keski-Suomessa. Vuonna
2018 projekti laajeni myös Uudenmaan alueelle. Lapin alueelta mukana projektissa on Kemi-Tornion
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hoidon alueurakan päällystetyt tiet sekä Rovaniemen hoidon alueurakan päätiet (noin 1200 km). KeskiSuomen testialue kattaa Karstulan hoidon alueurakan päällystetyt tiet (noin 400 km) ja Uudenmaan
kohteeseen kuuluu noin 850 km pääasiassa Hyvinkään hoidon alueurakan tiestöä.
PEHKO-projektin pääideana on kehittää päällystetyn tieverkon hoidon ja ylläpidon menetelmiä ja
tuottavuutta niin, että tieverkon kunto paranee tai vähintään pysyy samana pienemmillä resursseilla.
Tämä voidaan tehdä keskittymällä kolmeen osa-alueeseen:
1) Kehitetään tieverkon hoitotoimenpiteitä, erityisesti kuivatusta ja talvihoitoa niin, että päällysteiden
käyttöikä kasvaa ja vuosikustannukset putoavat.
2) Teiden ongelmien diagnostiikassa käytetään uusimpia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla keskitytään
korjauksissa tarkasti vain ongelmakohteisiin ja korjataan aina ongelmien syyt eikä vain niiden oireita.
3) Päällystetyllä tieverkolla siirrytään reaktiivisesta kunnossapidosta ennakoivaan kunnossapitoon, mikä
merkitsee sitä, että hoidossa keskitytään kasvavien ongelmien ehkäisyyn ennen kuin ne vaurioittavat
teiden päällysteet.
Yleisesti Suomessa on ollut tapana, että tietty tiejakso päällystetään kokonaisuudessaan sekä hyviltä
että huonoilta osin. Todellisuudessa tällä jaksolla saattaa olla vain pieni osa huonokuntoista tietä, jotka
todella vaatisivat uudelleen päällystämisen. Uusinta tekniikkaa ja diagnostiikkaa hyödyntämällä teiden
ongelmalliset jaksot ja ongelmien todelliset syyt pystytään löytämään ja niihin voidaan kohdistaa oikeat
korjaustoimenpiteet. Tutkimuksessa seurataan myös projektien aikana tehtyjen uusien
päällysteratkaisuiden toimivuutta ja seurataan elinkaarikustannuksia. Projektissa pyritään
tunnistamaan tiestön ylläpidon kustannusten nousuun vaikuttavat heikot lenkit ja tuottamaan niille
korjaus- ja hoitoohjeistusta siten, että päällystettyjen teiden ylläpidon tuottavuus saadaan
merkittävään kasvuun.
Projekti on nyt ollut käynnissä neljä vuotta ja tässä vaiheessa on jo saavutettu Lapin ja KeskiSuomen
alueilla huomattavaa parannusta. Päällysteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat pudonneet jo 2036 prosenttia. Lopullisena tavoitteena on vuosikustannusten puolittaminen vuoteen 2025 mennessä.
Esimerkiksi Karstulan alueella saavutetut hyvät tulokset on saavutettu hoidon ja ylläpidon
saumattomalla yhteistyöllä. Tällöin PEHKOprojektin 50% tavoite päällysteiden laskennallisten
vuosikustannusten pudotuksesta on mahdollinen. Tämä tarkoittaisi koko Suomen tasolla silloin reilusti
yli 50 miljoonan pudotuksesta vuosikustannuksissa ja nämä rahat voitaisiin käyttää etenkin
vähäliikenteisen tieverkon korjauksiin.
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Laitinen Kaisu ja Örma Maiju Tampereen yliopisto: Infra-alan tuottavuusloikan ja
digitalisaation edellytykset

Infra-alan tilastollisen tuottavuuden todetaan yleisesti olevan alhaisempi kuin muilla aloilla. Lisäksi alan
tuottavuutta on tarpeen kasvattaa resurssien niukentuessa, laatuvaatimusten tiukentuessa ja toisaalta
toimintaympäristön muuttuessa haasteellisemmaksi.

Esitys pohjautuu esittäjien käänteentekevään väitöstutkimustyöhön Tampereen yliopiston Digi-Infratutkimusryhmässä. Väitöstutkimuksissa tutkitaan tapaustutkimusten avulla millä keinoilla
kulttuurinmuutosta ja tuottavuuden muodostumista pystytään vaikuttavimmin tukemaan.

Infra-alan ongelmia, digitalisaatiotarpeita ja tuottavuuden pullonkauloja on kartoitettu ja selvitetty
lukuisissa yhteyksissä. Vaikka kehityskohteita on tunnistettu laajasti, alan todellinen kehitys on ollut
hidasta ja verrattain keskittynyttä. Alalla on keskitytty teknisten ratkaisuehdotusten tuottamiseen,
mutta niiden tehokkaaseen jalkauttamiseen tarvitaan lisäksi hyötyjen tunnistamista, onnistunutta
muutoksenhallintaa ja käyttäjälähtöisyyden huomioimista. Aikaisemmat tutkimukset ja
pilottitutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa yksittäisten ratkaisujen esittämiseen rajatuissa
yhteyksissä. Nyt tekeillä oleva tutkimus tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tuottavuuden
muodostumisen taustoihin - yhdistämällä tuottavuuden parantamisen kokonaisuuteen käsittelytapoja
• infrastruktuurin elinkaaren hallinnasta,
• jatkuvan parantamisen ja ketterän kehityksen metodeista,
• mittaroivasta johtamisesta,
• käytännön työn tarpeiden tukemisesta,
• digitalisoinnista sekä
• vaikuttavasta implementoinnista ja muutoksen hallinnasta.
Esityksessä tuodaan alan kaipaamaa ratkaisulähtöistä lähestymistapaa, jonka avulla haasteet saadaan
konkreettisesti muutettua menestystekijöiksi sekä pureudutaan mahdollisuuksiin ja käytännöllisimpiin
keinoihin, joilla toimintaa infra-alalla saadaan aidosti kehitettyä.

LISÄTIETOJA: Lisätietoa ”Tiekartta infra-alan tuottavuuteen” -tutkimushankkeen nettisivulla:
https://research.tuni.fi/diginfra/projektit/tikari/
YHTEYSTIEDOT: Kaisu Laitinen, Tampereen yliopisto +358 440 572 007 kaisu.laitinen@tuni.fi Maiju
Örmä, Tampereen yliopisto +358 400 418 184 maiju.orma@tuni.fi
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Lintilä Janne, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Ajantasainen
palvelutasotieto kunnossapidon hankinnassa - Case konenäön

Maanteiden kunnossapidon hankinta on perustunut hyvin pitkälle laatuvaatimuksiin ja
palvelusopimuksiin. Näistä on edetty hoidossa projektinjohtotyyppisiin urakkamalleihin, mutta
laatuvaatimusajattelu on edelleen niidenkin taustalla säilytetty. Silti kunnossapidon laadusta ei ole ollut
muutamaa päällysteiden palvelusopimusta lukuun ottamatta juurikaan verkkotasolla systemaattisesti
kerättyä tietoa, ajantasaisesta tai jatkuvasta verkkotason seurannasta puhumattakaan. Informaatiota ja
havainnointiaineistoa toki kerätään, mutta niitä ei ole kytketty suoranaisesti urakoiden laadun
mittaamiseen.

Pirkanmaalla lähdettiin kehittämään toimintamallia, jossa konenäköön perustuvaa vauriohavainnointia
hyödynnetään erillisen päällysteiden paikkausurakan hankinnassa.

Kehittämistyö on vaiheistettu siten, että ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 opetettiin järjestelmää
tunnistamaan paikkausta vaativat reiät ja niiden segmentointi, määriteltiin järjestelmän raportointiin
liittyvät konseptit ja kuvattiin järjestelmän hyödyntäminen urakan hankinnassa. Toisessa vaiheessa
vuonna 2020 on tarkoitus kehittää työkalut tuotantokäyttöön, kerätä taustatietoa tuotantokäyttöä
varten, analysoida niiden soveltuvuutta verkostollisen laadun ja niihin liittyvien muutosten arviointiin
sekä määrittää urakoiden onnistumista kuvaavat raja-arvot. Lisäksi toisessa vaiheessa kehitetään
hankintamalli ja käydään markkinavuoropuhelu sen kehittämiseksi. Vuonna 2021 tavoitteena on
käynnistää järjestelmän testaus pilottiurakassa.

Ensimmäisessä vaiheessa kehitystyöhön osallistuvat Väylävirasto ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus tilaajina sekä Vaisala Oyj, Posti Group Oyj ja Via Blanca Oy palvelun tuottajina. Lisäksi
asiantuntijapanoksen työhön toi paikkausurakoitsijana tuolloin toiminut Asfalttikallio Oy.

Vuonna 2019 toteutetussa tutkimusprojektissa Postin ajoneuvot varustettiin älypuhelimilla, joiden
videokuvasta Vaisalan konenäkö tunnisti erilaisia vauriotyyppejä. Kehitysprojektissa tarkennettiin
havainnointia ja sovellettiin koneoppimista liikenneturvallisuutta vaarantavien reikien ja halkeamien
tarkempaan tunnistamiseen. Järjestelmän todettiin soveltuvan hyvin näiden havainnoimiseen. Reikien
segmentoinnin ja yksilöimisen osalta joudutaan toimintamalli sovittamaan tekniseen suorituskykyyn.

Tulevassa paikkausurakkapilotissa urakoitsija osoittaa vastuullaan olevan tieverkon palvelutason
konenäön avulla ja siinä tapahtuvia muutoksia voidaan käyttää bonusperusteena urakan hinnoittelussa.
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Tällä tavoin kunnossapidossakin päästään tehtyjen toimenpiteiden laadun seurannasta koko verkon
palvelutason seurantaan aidon palvelusopimusajattelun mukaisesti. Tavoitteena on kannustaa
urakoitsijaa omatoimisesti innovatiivisiin ratkaisuihin, esim. kestävämpiin toimenpiteisiin ja
tehokkaampaan töiden ohjelmointiin.

Kehitettäviä asioita on edelleen ja niitä jää varmasti vielä pilottiurakan jälkeenkin. Isoja kysymyksiä
liittyy vielä mm. riskinjakoon, vastuukysymyksiin ja reagointikynnyksien määrittelyyn. Konenäkö ei
myöskään ole riittävä keino järkevään omaisuuden hallintaan. Se sopii nykyiseen tilanteeseen, jossa
jälkeen jäämää on paljon ja kunnossapidossa joudutaan turvautumaan myös edullisempiin
väliaikaisratkaisuihin. Ylläpidossa tarvitaan kuitenkin myös tarkempaa tietoa ennakoivaan
kunnossapitoon, jotta toimenpiteet osataan tehdä ajoissa ja ongelmien syyt osataan poistaa
oikeanlaisilla menetelmillä. Konenäköpilottien kokemukset toivottavasti kuitenkin viitoittavat tietä
digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen verkkotasoisessa ajantasaisessa palvelutason seurannassa
kunnossapidon saralla laajemminkin.

Janne Lintilä
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jormakka Reetu, Aalto yliopisto: Mobiiliverkkodatan käyttö lähtö-määränpää -matriisien
luomisessa, Reetu Jormakka, Aalto Yliopisto
Videoesitys.

Eloranta Tuomo, Dynniq Finland: imFlow Tampere – Liikennevalo-ohjauksesta
liikenteenhallintaan

Adaptiivisesta, alueellisesta, itseään optimoivasta, liikennevalo-ohjauksesta on puhuttu Suomessakin
vuosikymmeniä. Puheet ovat valtaosin jääneet teoreettiselle tasolle ja suunnittelupöydille.
Liikennevalo-ohjausta tehdään edelleen pidennys- ja aiennusperusteisesti. Tampereen kaupunki ja
Dynniq ovat kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa kokeilleet adaptiivista liikenteenohjausta 11
liikennevaloliittymässä Satakunnankadulla, Hämeenpuistossa ja Satamakadulla vuodesta 2015, ImFlowohjaus otettiin käyttöön Tampereella torstaina 25.6.2015 kello 9:30 alkaen. ImFlow otettiin käyttöön
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Rantatunnelin rakentamisen myötä, koska ei tiedetty miten Rantatunneli tulee vaikuttamaan
liikennevirtoihin ja kun ei tiedetä miten häiriötilanteissa liikennettä saadaan ohjattua mahdollisimman
tehokkaasti niin, että hälytysajoneuvoille ja joukkoliikenteelle mahdollistetaan sujuva liikkuminen.
Odotukset ImFlowlle oli, että malli pystyy mukautumaan nopeasti ja joustavammin muuttuneisiin
liikennetilanteisiin Rantatunnelin avautuessa ja tunnelin mahdollisissa häiriötilanteissa.
Ennen liikennevalojen toteuttamista Tampereella imFlow järjestelmästä tehtiin mallinnus, jossa sitä
verrattiin tilanteeseen, jossa liikennevaloja ohjattaisiinkin normaalien SYVARI-ohjausperiaatteiden
mukaisesti. Jo mallinnus osoitti, että imFlow hyvin pienillä säätötoimenpiteillä toimii paremmin kuin
SYVARI-ohjaus. Tehtiin myös diplomityö. Tulos oli, että ruuhka-aikoina toimii paremmin, hiljaiseen
aikaan heikommin. imFlow osaamisen kehittyessä järjestelmän tehokkuutta saadaan parannettua.
Samoin ilmaisinjärjestelyitä täydentämällä.
Adaptiivisessä liikenteenteenohjauksessa liikennevalojen ohjaus toimii koko ohjattavaa aluetta
mallintavalla taustajärjestelmällä. Tälle taustajärjestelmälle kerrotaan millä ohjausperiaatteilla –
liikennepolitiikalla – liikennettä halutaan hallita. Ohjaus perustuu siihen, että mallinnus tietää missä
jokainen alueella oleva liikenneväline on koko ajan, ei pelkästään siihen että ajoneuvot havaitaan
tiehen asennettujen ilmaisimien kohdalla. Muutos on merkittävä, liikennevalot eivät enää muuta
ohjaustaan silloin kun ajoneuvon havaitaan saapuvan risteykseen, vaan mallinnus pyrkii ennaltaasetettujen liikennepoliittisten painotusten parhaimpaan mahdolliseen toteutumiseen koko ajan koko
alueella.
Kun koko ohjattava alue on mallinnettu, voidaan esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvuutta hallita – ei
enää niin että joukkoliikenneväline pääsee läpi yhden risteyksen kerrallaan sujuvasti - vaan niin, että
joukkoliikenneväline pysyy koko ajan täsmällisesti aikataulussaan.
Adaptiivinen liikenteenohjaus tukee myös täydellisesti uusia teknologioita. Mobiilisovellusten ja
ajoneuvolaitteiden avulla voidaan tunnistaa erityisryhmiä, joiden liikenteen sujuvuudelle, tai
esimerkiksi pysähdysten minimoimiselle, voidaan antaa omia ohjauspolitiikan painokertoimia. Tällaisia
ryhmiä voivat olla pyöräilijät ja mobiilisovellukset joita pyritään suosimaan pyöräilyreittien risteyksissä
tai raskas liikenne, jonka turhia pysähdyksiä risteyksissä pyritään välttämään ennakoivallla ohjauksella.
Tämä taas johtaa merkittävään liikenteen päästöjen vähenemiseen. Virtuaalisella päästöjen
mallintamisella liikennevalojen ohjuksen perusteeksi voidaan ottaa jopa liikenteen päästöjen
minimoiminen.
Vuoden 2020 aikana Tampereella otetaan käyttöön entistä laajempi imFlow ohjausalue. Käytännössä
suurin osa Tampereen Raitiotien liikennöimästä alueesta on adaptiivisen imFlow ohjauksen piirissä.
Risteyksiä käyttöönotetaan huhti- toukokuun aikana. Syksyllä Väylät- ja Liikenne-messujen aikaan
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Tampereella on kertynyt lähes puolen vuoden kokemus laajamittaisesta adaptiivisesen
liikenteenohjauksen toiminnasta. Esitelmässä tullaan paneutumaan adaptiivisen liikenteenohjauksen
teorian lisäksi voimakkaasti (oikeisiin) tuloksiin ja tienkäyttäjien palautteisiin. sekä raitiovaunun
ohjaukseen.
Adaptiivinen liikenteenohjaus imFlow tekee liikkennevalojen ohjauksesta liikenneinsinöörin
työkalunpakin, ei liikennevalosuunnittelijan työkalun.

Heiska Nina, Nordic Geo Center Oy: Tarkkaan inertiamittaukseen pohjautuva
mobiililasermittaus

Nordic Geo Center Oy on kehittänyt menetelmiä teiden nykyistä mittaustarkkuutta tarkempaan
mobiililasermittaukseen jo 10 vuoden ajan. Vuosien aikana olemme havainneet monia mielenkiintoisia
ilmiöitä vertailussa nykyisin käytettävään kartoitusaineistoon mukaan lukien Maanmittauslaitoksen
ilmalaserkeilausaineistot. Osa ilmiöistä selittyy ajallisella muutoksella, sillä geospatiaalisessa aineistoilla
on käyttötarkoituksen mukaan vaihteleva vanhenemispäivämäärä. Osa ilmiöistä on puolestaan
mittauksen epätarkkuudesta aiheutuvia virheitä, jotka paljastuvat erityisesti aineiston todellisen
mittausdatan tarkentuessa.
Erityyppisten aineistojen keskinäinen vertailu on helpompaa silloin kun ne ovat tarkasti samassa
koordinaatistossa. Haastavaksi vertailun tekee aineistojen sijaintiedon hyvinkin paljon vaihteleva
epävarmuus, joka tekee datafuusion ja siten myös vertailun ja yhteiskäytön haastavaksi tai jopa
mahdottomaksi tai hyödyttömäksi. Sinänsä esimerkiksi erilaiset tieosuuksien pituuteen perustuvat
havaintoaineistot voidaan myös saada helpommin paikoilleen, mitä tarkempi pohjalla oleva
referenssiaineisto on. Erityisen ongelmallista on se, että nykyiset tien mittausmenetelmät, kuten
PTMmittaus, tuottavat tien pituuden mukaista tietoa, joka etenkin mäkisissä olosuhteissa poikkeaa
merkittävästi kartan mukaiseen 2D pituuteen verrattuina. Nyt olisi kiire siirtyä nykypäivään myös teiden
mittauksissa ja ottaa käyttöön laadukkaaseen GNSS-inertiamittaukseen ja Suomen
koordinaattijärjestelmään perustuva mittaustekniikka. On itsestään selvää, jos nykymenetelmillä
tuotettu aineiston pituusmitta poikkeaa voimakkaasti oikeasta arvosta, niin niiden koko käytettävyys
kyseenalaistuu.
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Tässä esityksessä näytämme käytännön esimerkkien avulla vuosien mittaan havaitsemiamme
ongelmakohtia. Keskustelemme myös siitä, millaisia vaikutuksia näillä ongelmakohdilla voi olla
käytännön toimijoiden työssä sekä tieturvallisuusuuteen heijastuvista tekijöistä.

Perttula Tiina, Ramboll: Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Väyläviraston
Velho-järjestelmässä
Tarmo Savolainen, Väylävirasto
Jaana Kalliolaakso, Väylävirasto
Tiina Perttula, Ramboll Finland Oy

Väylävirasto julkaisi vuoden 2020 alussa täysin uuden ohjeen, joka ohjeistaa suunnittelu- ja
toteutusprojektien digitaalisen aineiston toimittamista viraston uuteen Velho järjestelmään. Ohje on
lajissaan uraauurtava Suomessa. Normaalisi hankkeen aineistot luovutetaan tilaajalle
kokonaisuudessaan vasta hankkeen päättyessä ja aineistojen luokittelu on ohjeistettu hyvin
yleispiirteisesti. Uusi ohje tulee muuttamaan tämän. Ohjeessa asetetaan vaatimuksia sekä itse
luovutusprosessiin että dokumenteille annettaviin metatietoihin. Metatietojen avulla dokumentteja on
mahdollista hallita ja hakea tulevaisuudessa huomattavasti tehokkaammin ja luotettavammin. Ohjeen
metatietoluokat on jaettu aineistolajeihin ja -ryhmiin. Näiden lisäksi luokittelussa käytetään mm.
tekniikkalajeihin, rakennusosiin tai statukseen perustuvia dokumenttikohtaisia metatietoja.
Digitaalisten aineistojen luovutusprosessi noudattaa ISO 19650 standardin toimintamallia, jossa
aineiston luovutetaan luovutuspisteissä. Luovutuspisteillä varmistetaan, että tietoa kootaan ja
tarkistetaan koko projektin ajan, ja luovutuspisteissä tallennetut tiedot muodostavat projektin lopussa
projektin luovutusaineiston.
Esityksessä avataan aineiston luokittelua ja eri metatietotyyppien tarkoitusta, luovutuspisteitä ja
toimintamallia. Toimintamalli tulee muuttamaan alan käytäntöjä ja kokonaisvaltainen prosessin
muutos on iso. Esityksessä käydään läpi uuden ohjeen vaikutukset alan toimijoille ja avataan
keskustelu tiedonhallinnan jatkuvasta parantamisesta.
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Lautanala Janne, Fintraffic Oy: Liikennetiedosta liiketoimintaa - markkinapaikan avulla

Liikennetiedosta liiketoimintaa - markkinapaikan avulla Datasta on kaavailtu liikenteen uutta
polttoainetta jo pitkään. Liikenteestä kertyvää dataa voisi hyödyntää monipuolisesti niin
liikennejärjestelmän suunnittelussa, ohjaamisessa kuin uusien palveluiden tuottamisessakin. Paras
mahdollinen lopputulos kuitenkin edellyttäisi, että eri organisaatioiden dataa hyödynnettäisiin ristiin minkään yksittäisen toimijan data ei riitä kokonaisvaltaisten palveluiden tuottamiseen. Jo nyt
liikennetoimialan organisaatiot keräävät suuria määriä dataa ja myös hyödyntävät sitä toiminnassaan.
Toimijoiden välinen dataekosysteemi antaa kuitenkin odottaa itseään. Viranomaisten velvoite datan
jakamisesta on avannut niiden perustietolähteet, mutta muiden liikenteen toimijoiden rooli on jäänyt
toistaiseksi pieneksi. Teknologiset rajoitteet, pelko oman datan väärinkäytöstä ja arvokkaan datan
antamisesta kilpailijoille jarruttaa liikennedatan käyttöä. Useimmat toimijat kuitenkin näkevät, miten
suurta hyötyä liikennedatan jakamisesta eri toimijoiden kesken voisi syntyä. Yksi syy tälle on, että
monella muulla toimialalla data on jo mullistanut liiketoimintaa. Jos alan toimijat eivät ole itse ottaneet
tilannetta haltuun, on sen tehnyt jokin alan ulkopuolinen toimija. Näin on käynyt esimerkiksi mediaalalla: kun julkaisijat eivät ole pystyneet toimimaan yhdessä datan markkinapaikan luomiseksi,
nappasivat Google ja Facebook valtikan itselleen. Liikenteen toimijoilla on nyt suuri mahdollisuus
yhteistyössä ottaa datan omistajuus itselleen ja jalostaa siitä niin uutta bisnestä kuin tehostaa olemassa
olevaakin toimintaa. Yksi keskeinen työkalu tässä on liikennedatan markkinapaikkojen luominen liiketoiminta edellyttää, että datasta tehdään kauppatavaraa. Ainakin Saksassa tällainen
markkinapaikka on jo kehitetty (www.mdm-portal.de), ja siinä on mukana jo satoja datalähteitä.
Suomessa potentiaalinen markkinapaikan tarjoaja voisi olla Traffic Management Finland, joka jo nyt
ylläpitää maksutonta DigiTraffic-palvelua. Esityksessä tarkastellaan, miten liikennedatasta luodaan
uutta liiketoimintaa markkinapaikkojen avulla. Asiaa käsitellään seuraavien kysymysten kautta:
● Mikä voisi olla toimialan yhteinen visio ja pelisäännöt asian suhteen?
● Minkälaisia palveluita markkinapaikka voisi tarjota? Mitä ainakin tarvitaan, jotta muodostuu
elinvoimainen ekosysteemi?
○ Datan harmonisointi, rajapintojen palvelutasolupaus, transaktioiden hoitaminen, jne.
● Millaisilla liiketoimintamalleilla markkinapaikka voisi toimia?
○ Mitä tarkoittaa yhteinen omistajuus, kuinka jaetun datan arvo kumuloituu, Millaisia
intensiiveja tarvitaan, jne?
● Mitkä ovat eri toimijoiden roolit markkinapaikan toiminnassa?
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○ Datan tarjoajat, markkinapaikan ylläpitäjät, datan jalostajat, datan hyödyntäjät,
viranomaiset; kuka johtaa kehitystä?
● Kuka omistaa markkinapaikan?
○ Mikä olisi toimivin malli markkinapaikan kehittämiseen ja omistajuuteen
○ Miten se kehittyisi nopeimmin ja kaikkia hyödyttäen

Videoluennot aiheesta Ympäristö & hankkeet

Korkiala-Tanttu Leena, Aalto-yliopisto: Kiertotalouden materiaalit infrarakentamisessa

Kiertotalouden materiaalit infrarakentamisessa Leena Korkiala-Tanttu, professori Aalto-yliopisto,
leena.korkiala-tanttu@aalto.fi Michalina Makowska, tohtoritutkija, michalina.makowska@aalto.fi
Viime vuosina voimaan astuneet ympäristö- ja jätelain asetusmuutokset ovat haastaneet jäte- ja
uusiomateriaalien tuottajat selvittämään uusia toimintamalleja. Toisaalta useiden kaupunkien omat
tavoitteet hiilineutraliteetista lähitulevaisuudessa ja EU:n säädökset purkujätteen hyötykäyttöasteen
nostamisesta luovat merkittävän paineen tehostaa kiertotaloutta. Samanaikaisesti rakentamista
koskeva lainsäädäntö huomioi uusiomateriaalit paremmin sallimalla niiden laajemman käytön. Oman
lisämausteensa antavat muuttuvat ilmasto-olosuhteet, jotka asettavat kokonaan uudenlaisia
vaatimuksia käytettäville materiaaleille. Nämä seikat yhdessä ovat luoneet vahvan perustan tutkia
kiertotalouden materiaaleja infrarakentamisessa.
Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksella on tehty pitkäaikaista tutkimusta kiertotalouden
edistämiseksi. Aluksi tutkimus oli satunnaisempaa, mutta 2016 alkaen se on jatkunut yhtenäisenä.
Tutkimukset ovat olleet ensi sijassa olleet diplomitöitä, mutta mukana on myös kandidaatintöitä,
erikoistöitä ja osia väitöstöistä. Tutkimusteemoista on rakennettu isompia kokonaisuuksia siten, että
suurin osa niistä on liittynyt toisiinsa tai ne ovat tukeutuneet jo tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimusta on
rahoitettu useasta eri lähteestä mm. Business Finland, Väylävirasto, yritykset, YKOFOORUMI, UUMAohjelma, Helsingin ja Vantaan kaupungit.
Tutkimuksen painopisteinä ovat olleet syvästabiloinnin vaihtoehtoiset sideaineet, uusiomateriaalien
käyttö päällysrakenteissa mukaan lukien päällysteet sekä päästö- ja elinkaarilaskelmat. Tutkittuihin
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materiaaleihin lukeutuvat mm. purkumateriaalit, erityisesti betonimurske, energiateollisuuden tuhkat
ja kuonat, rakennusteollisuuden sivumateriaalit esim. kivituhka ja heikkolaatuiset kiviainekset,
valimohiekat ja erilaiset tuotteistetut uusioainespohjaiset sideaineet.
Tutkimukset ovat pääosin tapahtuneet laboratoriossa, mutta mukana on ollut myös jo tehtyjen
rakenteiden pitkäikäisyyden todentamista ja koerakentamista. Tavoitteina on ollut määritellä ja
luokitella materiaaleja, arvioida niiden teknistä käyttökelpoisuutta ja toimivuutta, arvioida
pitkäikäisyyttä sekä kehittää jalostusmenetelmiä käyttökelpoisuuden laajentamiseksi. Tutkitut
materiaalit on valittu siten, että niiden ympäristökelpoisuus on todettu. Yleisimmät koemenetelmät
ovat olleet luokitus-, tiiviyskokeita ja yksiaksiaalisia puristuskokeita. Tämän lisäksi on käytetty mm.
routanousukokeita, monin tavoin muokattuja jäätymis-sulamiskokeita, syklisiä kolmiakselikokeita,
staattisia kolmiaksiaalikokeita.
Tuloksia on julkaistu opinnäytetöinä sekä englanninkielisinä että suomenkielisinä artikkeleina ja
esitelminä. Viimeisimpänä on tehty kahden diplomityön sarja valimohiekkojen käytettävyyden
edistämiseksi ja asfalttirouhen käyttokelpoisuuden arvioimiseksi. Lisäksi tavoitteena on ollut myös
kouluttaa osaajia alalle. Tutkimustuloksia on käytetty myös lukuvuosina 2017-2018 ja 2018- 2019
luennoitujen uusiomateriaalien kurssien materiaaleina. Tutkimuksissa on löydetty useita
tuotteistamiskelpoisia materiaaleja. Töihin on usein sisällytetty myös päästölaskelmia. Esimerkiksi
vaihtoehtoisilla syvästabiloinnin sideaineilla voidaan pienentää kustannusten lisäksi CO2-päästöjä yli
50% ja nostaa kierrätysastetta merkittävästi. Nyt on oleellista muuttaa rakentajien asenteita ja viedä
näitä hyväksi todettuja ratkaisuja kiireesti koerakentamiseen ja laajemmin tuotantoon!
Leena Korkiala-Tanttu, professori Aalto-yliopisto, leena.korkiala-tanttu@aalto.fi
Michalina Makowska, tohtoritutkija, michalina.makowska@aalto.fi

Esityksen viitteet Aalto-yliopiston opinnäytetöihin tai muihin tutkimuksiin on esitetty alla
ryhmiteltynä esityksen teemoihin.

Päällysrakennetutkimukset:


Dettenborn 2013 Betonimurskeen pitkäaikaistoimivuus.

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30175?show=full


Paalanen 2017, Betonimurskeen puhtauden tunnistaminen ja mekaaniset ominaisuudet,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28508


Rasmussen 2020, Dynamic properties of crushed concrete used in pavement structures,

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/45002/master_Rasmussen_Lasse_20
20.pdf?sequence=1
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Melander 2018, Kivituhkan soveltuminen sidotun kantavan kerroksen runkoaineeksi,

https://www.uusiomaarakentaminen.fi/sites/default/files/Melander%20Marika.%202018.
%20Kivituhkan%20soveltuminen%20sidotun%20kantavan%20kerroksen%20runkoainee
ksi.%20Diplomity%C3%B6,%20Aalto-yliopisto,%2094%20s..pdf


Kortelainen 2019, Stabiloidun kantavan kerroksen pakkaskestävyys,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39087


Melo Oliviera 2020, Classification of rock dust for potential market applications,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44997


Zhang, Y., Korkiala-Tanttu, L., Gustavsson, H. & Miksic, A. (2019) Assessment for

sustainable use of quarry fines as pavement construction materials: Part І description of
basic quarry fine properties, Materials, Special Issue on Sustainable Designed Pavement
Materials, Vol. 12, DOI:10.3390/ma12081209, https://www.mdpi.com/1996-1944/12/8/1209


Zhang, Y., Korkiala-Tanttu, L., & Boren, M. (2019) Assessment for sustainable use of

quarry fines as pavement construction materials: Part ІI Stabilization and
Characterization of Quarry Fine Materials, Materials, Vol. 12, 2450;
DOI:10.3390/ma12152450, https://www.mdpi.com/1996-1944/12/15/2450/pdf


Vilenius 2019, Valimohiekan tekniset ominaisuudet ja uusiokäyttö,

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/40951/master_Vilenius_Mikko_201
9.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Juuti 2020, Valimohiekkojen soveltuminen osaksi kerrosstabiloinnin runkoainetta ja

käytön edistäminen,
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/43539/master_Juuti_Eero_2020.pdf
?sequence=1&isAllowed=y

Asfalttirouheen ja bitumin kierrätys sekä remix:


Heinonen 2017, Kierrätysasfaltin markkinakelpoisuuden edellytysten luominen –

demokohteena bitumikatetta (kattohuopaa) sisältävä asfaltti,
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/28968/master_Heinonen_Aiju_1
970.pdf?sequence=1


Valjakka 2019, Asfaltin uusiokäyttöön perustuvan remix-menetelmän

suunnittelumenettelyn analysointi laboratoriotutkimuksiin perustuen,
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39099?show=full


Kotamäki, 2020, Asfalttirouheen laadunvarmistus (kandidaatintyö, saatavilla

pyydettäessä)


Makowska 2021, Asfalttirouheen käytön kehittäminen (raportti on työn alla)
147

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021

Syvästabiloinnin sideaine- ja muu kehitystyö:


Melander 2017, Massastabiloinnin laadunvarmistuskairaukset,

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/28507/master_Melander_Marku
s_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Piispanen 2017, Massastabiloinnin pitkäaikaistoimivuus,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28497


Xiong 2019, The use of recycled materials as binders to stabilize soft clay in laboratory,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37154


Nguyen 2021, Uusiosideaineet pilaristabiloinnissa: Kuninkaantammen koestabilointi,

https://www.uusiomaarakentaminen.fi/sites/default/files/2021-%20Nguyen_DI_Uusiosideaineet_pilaristabiloinnissa-Kuninkaantammi.pdf#overlaycontext=
opinn%25C3%25A4ytety%25C3%25B6t


Vuonna 2020 alkanut väitöstyö Lopez Ramirez liittyen Malmin alueelle tehtäviin

koerakenteisiin

Päästölaskelmat ja ympäristökelpoisuus:


Niittyniemi 2018, CO2-päästöjen vähentäminen asfaltointiprosessissa, toimenpiteet ja

niiden vaikutukset, https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35456


Suomela 2019, Elinkaarinäkökulman huomioiminen infra-alan hankkeiden hankinnassa,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38912


Teittinen 2019, Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta

tie- ja katurakentamisessa, https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37164

Muut infrarakennetutkimukset:


Niemeläinen 2013, Stabiloitujen ylijäämämaiden ympäristökelpoisuus maarakenteissa,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30140


Kivinen 2016, Uusiomateriaaleilla rakennettavan meluvallin geotekniset tarkastelut,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19922


Kuismin 2017, Massastabiloinnin laatuun ja toteutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä,

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/29158/master_Kuismin_Auli_20
17.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Jijo 2018, Gas permeability and retention study on Ämmässuo temporary landfill cover

structures made with municipal solid waste incineration bottom ash,
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35531
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Torkki 2020, The role of demolition process in increasing the recovery of construction and

demolition waste, https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45986


Joona 2020, Vaahtolasimurskeen tiivistyminen tierakenteessa,

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/47107


Aromaa 2021, Uusiomateriaaleista valmistetun hydraulisesti sitoutuvan meluseinän

pakkaskestävyys (julkinen myöhemmin keväällä 2021)

Ala-Harja Hanne, Proxion: Toimitusketjujen kestävän suorituskyvyn arviointi

Hanne Ala-Harja, logistiikan asiantuntija, KTT, Proxion Oy
Globaalissa maailmassa yritykset eivät kilpaile keskenään, vaan kokonaiset toimitusketjut ja samoissa
ketjuissa voi olla osallisena myös kilpailijoita. Toimitusketjujen on kehityttävä kestävän kehityksen
mukaisesti. Asiakkaat, yrityksen omat vastuullisuusohjelmat ja koko globaalin toimintaympäristön
kestävän kehityksen asettavat odotuksia ja vaatimuksia toimitusketjun suorituskyvylle.
Toimitusketjujen suorituskyvyn mittariksi ei ainoastaan taloudellisen suorituskyvyn mittarit vaan
tarvitaan myös ympäristö- ja sosiaalisen suorituskyvyn mittareita.
Strategiset päätökset toimitusketjussa vaikuttavat usein laajemmin koko ketjun suorituskykyyn eikä
vain yksittäiseen prosessiin tai toimijaan. Siksi päätöksen tekemisen perustaksi tarvitaan
toimitusketjukohtaisia tarkasteluja ja mittareita. Esimerkkejä toimitusketjun kestävän suorituskyvyn
mittareista ovat toimitusketjun kustannukset, energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt.
Esimerkkinä tässä esitelmässä kerrotaan, miten kestävän suorituskyvyn mittaamiseen perustuvaa
toimitusketjutarkastelua voidaan käyttää logistiikkastrategisessa päätöksen teossa ja kuljetuskäytävien
vertaamisessa. Tulokset esitetään sekä ketjutasolla että lopputuotteen osalta tuotetonnikohtaisilla
vaikutuksilla hiilidioksidipäästöjen ja kustannusten osalta.
Esimerkkinä alla oleva kuvio, josta ilmenee kuljetusmäärän vaikutus tietyn reitin kestävään
suorituskykyyn eri kuljetusvälineillä tai niiden yhdistelmissä.
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Eskola Katri, Väylävirasto: Vähemmällä enemmän - Lisää tehoa päällystettyjen teiden
kunnon hallintaan osaamista kehittämällä

Väyläviraston ja ELY-keskusten vuosina 2014-2019 toteuttamassa PYKE-ohjelmassa eli Päällysteiden
ylläpidon kehittämisohjelmassa käytiin läpi koko päällystettyjen maanteiden ylläpidon prosessi etsien
keinoja prosessin tehokkuuden parantamiseksi. Ohjelma käynnistettiin tilanteessa, jossa väylänpitäjällä
ei ollut enää mahdollisuutta pitää yllä koko tieverkolla totuttua palvelutasoa käytettävissä olevalla
rahoituksella. Niinpä tutkimuksella pyrittiin löytämään ratkaisuja, miten vähällä rahoituksella saataisiin
enemmän aikaiseksi.
Tutkimusohjelma muodostui projekteista. Niissä tarkasteltiin päällystetyn maantieverkon laajuutta ja
merkittävyyttä, kunnon mittausmenetelmiä ja niihin perustuvaa ylläpitoluokitusta, tavoitteita ja
rahanjakomallia. Näiden pohjalta tieverkko priorisoitiin uudelleen tehokkaammin ohjattavaksi
kolmiportaiseksi luokitukseksi. Asiakkaan kokeman ajomukavuuden parempaan kuvaamiseen
kehitettiin uusia tasaisuuden tunnuslukuja (RIDE ja Delta-ura) sekä indeksi rakenteellisen kunnon
seurantaan. Uuden ylläpitoluokituksen ja uusien kuntomuuttujien myötä uudistettiin myös raja-arvoja
ja ohjaus- ja rahanjakomallin parametreja kehitettiin.
Päällysteiden suunnittelun osalta lisättiin uusiopäällysteiden käyttöiän hallinnan tietämystä sekä
kehitettiin niiden suunnitteluun laskentatyökalu, jota varten kehitettiin myös tienpinnan mittauksista
saatava uusi uratilavuus-tunnusluku. Toimenpidesuunnittelua varten työstettiin yhteisiä
valintaperiaatteita. Yhdessä tiestön hoidon asiantuntijoiden kanssa kehitettiin yhteistä toimintamallia
päällystettyjen teiden kuivatuksen turvaamiseksi ja päällystepaikkausten laadun parantamiseksi.
Päällysteiden ylläpidon toimenpiteiden hankinnassa käytettävät sopimusmallit analysoitiin, minkä
pohjalta laadittiin suositukset niiden käyttöön jatkossa. Laadun varmistusmenettelyt analysoitiin ja
niiden kehittämisen painopistealueet valittiin.
PYKE-ohjelman kantava periaate oli Väyläviraston ja ELY-keskusten asiantuntijoiden osaamisen
kehittäminen yhdessä tekemällä ja erityisesti tulosten käytäntöön saaminen sitä mukaa kun niitä
valmistui. Niinpä useimmat tässä T&K-hankkeessa valmistuneiden tutkimusten ja selvitysten tuloksista
on jo otettu käyttöön Väyläviraston päätöksellä päällystettyjen teiden kunnon hallinnan ohjauksessa,
suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuonna 2020 päivitetään vielä Päällystettyjen teiden kunnossapidon
toimintalinjat ja viimeistellään opas päällystettyjen teiden toimenpidesuunnitteluun. Tutkimustulosten
käyttöönoton myötä päästään tavoitteeseen eli saadaan aikaan vähemmällä enemmän!
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Pätsi Kirsi, Uudenmaan ELY-keskus: Kriittisimmät painumavauriot Uudenmaan ELYn
alueella
Video.

Linnakoski Harri, Infrap Oy: CO2-Päästömuuttujat ja mikromuovit tiemerkinnöissä

Nykyisessä hallitusohjelmassa tavoitteena on vähentää vuoteen 2030 mennessä ilmastopäästöjä
vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja vuoteen 2035 mennessä Suomen pitäisi olla
hiilineutraali.

Väyläviraston ympäristötoimintalinjassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet väylänpidon
kasvihuone-kaasupäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiselle. Tavoitteena on hankintatoiminnan
kehittämisen avulla vähentää väylänpidon haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suomessa on noin 42 000 ajoratakilometriä tiestöä, jonka turvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja
ajomukavuutta lisätään tiemerkinnöillä. Myös älyliikenne asettaa tiemerkinnöille kasvavia vaatimuksia.
Tiemerkintöjen tekeminen aiheuttaa CO2- ja mikromuovipäästöjä, joiden lähteitä tässä työssä
selvitettiin.

Vuonna 2018 toimivien ajoratamerkintöjen ylläpitämiseksi Suomen maanteille valmistettiin ja
levitettiin noin 12 950 tonnia tiemerkintämassaa, noin 1 175 000 litraa tiemerkintämaalia sekä noin 2
300 tonnia sirotehelmiä. Tiemerkintämateriaalien levittämisen ja sitä edeltävien toimien tekemiseen
kului kalustolta yli miljoona litraa polttoainetta. ELY- keskusten maanteillä oli Palvelusopimusten
mukaan tiemerkinnöillä ylläpidettävää tiestöä noin 38 700 ajoratakilometriä vuonna 2018.
Ylläpitotöiden lisäksi uusia tiemerkintöjä tehtiin päällystyskohteilla, joita vuonna 2018 valmistui noin 2
900 ajoratakilometriä.
Tässä selvityksessä tehtyjen laskelmien pohjalta tiemerkintöjen tekeminen tuotti CO2-päästöjä
vuodessa noin 15 000 tonnia eli keskimäärin noin 360 kg ajoratakilometriä kohden.
Tiemerkinnän päästöt ovat noin 0,14 % liikenteen päästöistä ja noin viidesosa maanteiden
päällystämisen CO2-päästöistä.
Päästöistä noin 290 kg/ajoratakilometri, eli 80 %, syntyi käytetyistä materiaaleista ja loput 70 kg
ajoratakilometriä kohden, kuljetuksiin ja työhön kulutetusta polttoaineesta.
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Suomen maanteillä vuoden 2018 aikana kuluneista tiemerkinnöistä irtoava, teoreettinen
enimmäismäärä mikromuovia on, laskentatavasta riippuen, noin 590 tai noin 1 620 tonnia eli noin 15
tai noin 42 kg ylläpidettyä ajoratakilometriä kohden. Tiemerkinnän hienontumisesta syntyvien
mikromuovien kulkeutu-misesta maanteiltä vesistöihin ei otettu kantaa tässä työssä.
Koko selvityksen ajan on tiemerkintäala ollut positiivisesti mukana tukemassa selvitystä ja yhdessä
PANK ry:n tiemerkintävaliokunnan ja Väyläviraston kanssa tehdään tiekartta, mitä toimenpiteitä
päästöjen pienentämiseksi tiemerkintäalalla tehdään.

Selvityksen pohjalta on esiin noussut tarvittavia toimenpiteitä
- päästötavoitteiden määritteleminen ja hankintojen kehittäminen
- tienpidon kehittäminen
- kuljetus- ja konekalustoa koskevien vaatimusten kehittäminen

Lisäselvitykset ja avoin keskustelu siitä, missä menee ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden
(paluuheijastuvuus ja valkoisuus) sekä ympäristöystävällisyyden ja merkintä kustannusten (biopohjaiset
raaka-aineet, kulutusta paremmin kestävät merkinnät yms.) väliset rajat, on alalla tarpeen.
Tämän keskustelun pohjalta olisi hyvä laatia alalle päästövähennys tiekartta, jota päivitettäisiin
muutaman vuoden välein mahdollisten uusien ratkaisuiden mukaan ottamiseksi.
Esimerkkeinä mahdollisista toimenpiteistä CO2- ja mikromuovipäästöjen pudottamiseen on mm.
- kannustinjärjestelmien ja/tai vaatimusten asettamista käytettyihin materiaaleihin, jolloin pitäisi
määrittää
eri ratkaisuiden elinkaari analyysit (Life Cycle Assessments) asfaltin käyttöiältä.
- Fossiilipohjaisten raaka-aineiden korvaaminen biopohjaisilla, joilla saattaa olla jopa negatiivinen
hiilijalanjälki.
- tiemerkintöjen kulutuskestävyyden parantaminen, jolla saattaa olla paluuheijastavuuteen heikentävä
vaikutus mutta ylläpitämisen tarpeet vähentyisivät.
- tiemerkintöjen tekeminen jyrsittyyn uraan suojaamaan tiemerkintää rengaskulutukselta
- EURO- ja Stage-luokitusten nostaminen tiemerkintätöissä käytettävälle kalustolle pudottaa typen
oksidien
ja pienhiukkasten määrää, mutta itse CO2-päästöissä ei tapahdu paljoa vähenemistä.
- Alalla on joitain erikoiskalustoja, joille vuodessa ei tule paljoa käyttötunteja, mutta ovat oleellinen osa
kokonaisprosessissa.
Biodieselin käyttö pudottaisi suoraan 90 % CO2-päästöjä ja 10 % NOx-päästöjä ja 30 % pienhiukkasia.
Tällöin säästettäisiin erikoiskaluston ennenaikaiset Stage-luokitukseen perustuvat
investointikustannukset
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ja voidaan odottaa tulevaisuuden ratkaisuja sähkö, Vety, synteettiset polttoaineet, jne.. ratkaisuja
erikoistyökoneisiin.

Harri Linnakoski
Infrap Oy

Lahdenperä Pertti, VTT: Kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja toteuta -urakka (STk) –
toteutusmuodon uusi valtavirta?

Pertti Lahdenperä, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Juha Sillanpää, Väylävirasto

Väylävirasto, Infra ry ja yhdeksäntoista Kehto-foorumi-kaupunkia toteuttivat yhdessä VTT:n kanssa
kehittämishankkeen, jossa tavoitteena oli vakiinnuttaa käyttöön uudenlaisia hankekäytäntöjä, joilla
infraa voitaisiin tuottaa riskittömämmin, taloudellisemmin ja/tai parempaa arvoa rahalle tuottaen.
(Projekti oli nimeltään Petoke – Perinteisten toteutusmuotojen kehittäminen.)
Kehitystyön johtoajatuksena oli yhteistyö ja sen parantaminen infrahankkeiden ja infran kunnossapidon
toteutuksen kehittämisen keinona. Projektiallianssista saadut hyvät kokemukset olivat auttaneet
tiedostamaan aiempaa selvemmin sen, että osaamisen yhdistäminen ja yhteistyö voivat olla avain
hankkeiden tehokkaampaan toteutukseen. Näin ollen yhteistoiminnallisuuden potentiaali tulisi
hyödyntää myös perinteisissä toteutusmuodoissa, sillä niillä on merkittävä rooli infran tuotannossa
myös jatkossa.
Tämä esitys paneutuu projektissa kehitettyyn ja käytännössä testattuun suunnittele ja toteuta -urakan
sovellukseen, joka sai nimekseen kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja toteuta -urakka (STk).
Menettelyn periaatetasoinen kehittäminen tehtiin yhteistyössä Väylän, kuntien ja urakoitsijoiden
edustajien kesken, minkä jälkeen STk-menettelyä testattiin neljässä kokeiluhankkeessa
yleisperiaatteiden pohjalta. Hankkeista kerättiin kokemukset hankeosapuolia haastattelemalla pian
kehitysvaiheen päättymisen jälkeen, koska STk-menettelyn uutuusarvo liittyy korostetusti
kehitysvaiheeseen.
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Suunnittele ja toteuta -urakan haasteena on ennalta asetettuja reunaehtoja vastaavan ratkaisun
toteuttaminen suoraviivaisesti ilman, että vaatimusten ja ratkaisujen yhdistelmää on mahdollista
optimoida kokonaisuutena. Siksi STk-menettely pyrkii paneutumaan erityisesti tähän haasteeseen.
Menettely tukeutuu hankintalain tarkoittamaan rajoitettuun menettelyyn, jossa tarjoaminen ei nyt
edellytä suunnitelmaratkaisun sisällyttämistä tarjoukseen. Tilaaja varmistaa valitun urakoitsijan
tarjousratkaisun vaatimustenmukaisuuden sopimusperusteisen kehitysvaiheen aikana samalla, kun
tilaaja ja urakoitsija jatkavat hankeratkaisun kehittämistä yhteistyössä hyödynjaonperiaatetta
noudattaen. Kehitysvaihe päättyy, kun tilaaja tekee päätöksen toteutusvaiheeseen siirtymisestä.
Toteutusvaihe noudattaa pitkälti tavanomaisen suunnittele ja toteuta -urakan käytäntöjä.
Menettelyä kokeiltiin alkujaan neljässä infrahankkeessa. Kokemukset olivat positiivisia ja hankkeisiin
osallistuneet uskovat menettelyn olevan hyödyllinen monissa kehityspotentiaalia omaavissa
haastavissa hankkeissa. Hankkeisiin liittyy siinä määrin epävarmuutta ja vaihtoehtoisia
ratkaisumahdollisuuksia, että niiden yhteinen käsittely suunnitteluun ja toteutukseen nähden riittävän
aikaisin on kannattavaa.
Menettelyä käyttämällä mahdollistetaan tilaajan ja urakoitsijan yhteiskehittäminen hankeratkaisujen
taloudellisuuden parantamiseksi. Kyse voi olla suunnitteluperusteiden kriittisestä arvioinnista
kattavammin tiedoin, mutta menettely edistää parempien ratkaisujen hakemista myös asetettujen
vaatimusten puitteissa. Tuotantonäkökulma tulee paremmin huomioon otetuksi eikä
toteutusvaiheeseen jää merkittäviä epävarmuuksia, kun edeltävä kehitystyö auttaa niiden
poistamisessa. Vuoropuhelun lisäämisen koetaan yhdistävän osapuolten osaamista hankkeen hyödyksi.
Esityksessä käydään läpi menettelyn pääperiaatteet ja kerrotaan kokeiluhankkeissa alkujaan saadut
kokemukset. Näitä täydennetään kokemuksilla hankkeiden toteutusvaiheesta. Kokemukset ovat
ehdottoman positiivia, joten myös linjaukset menettelyn jatkokäytöstä ovat keskeinen osa esitystä.
Tältä osin esillä ovat korostetusti Väyläviraston suunnitelmat, mutta mahdollisuuksien mukaan
kannanottoja pyritään kokoamaan myös kaupunkien tilaajaorganisaatioilta.

Fagerholm Kari, AFRY Finland Oy: Espoo-Salo yleissuunnitelma - miten sujuu yhteistyö
kolmessa toimeksiannossa

Espoo – Salo yleissuunnitelmaprojekti kilpailutettiin poikkeuksellisella tavalla siten, että siihen valittiin
yhdellä tarjouspyynnöllä kolme eri tarjoajaa suorittamaan kukin oman osansa suunnitteluosuudesta.
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Työ käynnistettiin noin kolmen kuukauden mittaisella kehitysvaiheella, jonka aikana laadittiin yhteinen
projektisuunnitelma. Projektisuunnitelman pohjalta työstä tehtiin lopulliset sopimukset. Työssä
sovellettiin laajasti uusia toimintatapoja yhden yhtenäisen hankkeen puitteissa.

Tässä esityksessä on tarkoitus tarkastella kolmen erillisen, mutta sisällöltään samankaltaisen
toimeksiannon suorittamista jatkuvassa yhteistyössä. Tarkoitus on vastata siihen, mitä kokemuksia
toimijat ovat tehtävässä saaneet: mitä hyötyjä toimintamallista on saatu ja mitkä asiat ovat
aiheuttaneen ylimääräisiä haasteita.

Tarkastelunäkökulma on tilaajan projektipäälliköltä Heidi Mäenpäältä (Väylä) ja
konsulttitoimeksiantojen projektipäälliköiltä: Seppo Veijovuorelta (Sitowise Oy), Kari Fagerholm (AFRY
Finland Oy) ja Markku Salo (Ramboll Finland Oy).

Valkonen Tuire, Liikenne- ja viestintäministeriö: Avain parempaan ja läpinäkyvämpään
valmisteluun ja päätöksentekoon Case: Liikenne12 vaikutusten arviointi

Tuire Valkonen, erityisasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriö ja Niko-Matti Ronikonmäki, johtava
asiantuntija liikenne- ja viestintäministeriö
Uuden vuoden alkaessa on hyvä hetki pysähtyä ja katsahtaa taaksepäin – mitä on tehty ja opittu?
Meillä vuosi 2020 vierähti Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
(Liikenne12) vaikutusten arvioinnin parissa. Itse asiassa jo vuonna 2019 alkanut työ on ollut
inspiroivaa, opettavaista ja ajatuksia herättävää. Tavoitteena on tarjota Suomen kansalaisille ja
elinkeinoelämälle laadukas, hyvinvointia tukeva liikennejärjestelmä.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä sanonta pätee erinomaisesti myös vaikutusten
arviointiin. Huolella suunniteltu Liikenne12-arviointiohjelma ja lausuntokierroksen tuottamat
runsaat evästykset antoivat hyvät lähtökohdat vaikutusarviointiin.
Suunnitelman vaikutuksia on arvioitu laajan arviointikehikon sekä viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005, SOVA-laki) mukaisesti.
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Vaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen vaikutusten
arvioinnin lähtökohdat ja kohteet, tavoitteet ja valmisteluun liittyvä vuorovaikutus. Ohjelma
julkaistiin marraskuussa 2019.
Vuoden 2020 aikana suunnitelman valmistelu rytmitettiin niin, että vaikutusten arviointi tuki
suunnitelmaversioiden valmistelua. Sekä toimenpiteiden että niiden yhteisvaikutukset arvioitiin.
Suunnitelman vaiheittainen valmistelutapa mahdollisti myös arvioinnin kehittämisen prosessin
kuluessa.
Yhteistyö on viisauden alku ja juuri -sanonta kuvaa erinomaisesti yhdessä oppimisen voimaa tässä
työssä. Laaja joukko arvioinnin ammattilaisia osallistui valmisteluun. Jatkossakin on tärkeää
kehittää arvioinnin käytäntöjä yhdessä eri toimijoiden kanssa sekä edistää yhdessä oppimisen
kulttuuria.
Tietoon pohjautuvan päätöksenteon edistäminen on yksi hallituskauden läpileikkaavista
tavoitteista. Vaikutusten arvioinnin tehtävä on parantaa suunnitteluratkaisujen läpinäkyvyyttä ja
lisätä päätöksenteon hyväksyttävyyttä. Lisäksi tarvitsemme akateemista tutkimustietoa ja
haluamme tiivistää yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Ei oppi ojaan kaada eikä tieto tieltä työnnä!
Ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointi perustui
laadullisiin menetelmiin. Arvioinnissa on kirjattu selkeästi arvioinnin kohteet, vaikutusmekanismit
ja päättelyketjut.
Pitkän aikavälin tavoitteena on, että yhdenmukaista määrällistä arviointitietoa on saatavilla koko
suunnitteluprosessin ajan, ja että arviointeja tuotetaan alati enemmän määrällis in tiedoin. Se
edellyttää muun muassa valtakunnallisen liikenne-ennustemallijärjestelmän rakentamista.
Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta muodostuu jatkuva prosessi, mikä tekee
Suomen liikennejärjestelmän kehityksestä ennakoitavampaa ja vaikuttavampaa. Toistuva prosessi
mahdollistaa suunnittelun, arvioinnin ja vuorovaikutuksen menetelmien kehittämisen.
Parhaimmillaan se johtaa seuraavilla suunnittelukierroksilla entistä parempiin käytäntöihin,
menetelmiin ja lopputulokseen.
Tähän mennessä tehty työ on osoittanut, että kannattaa olla kunnianhimoinen ja uskaltaa asettaa
tavoitteet korkealle. Tämä olkoon johtoajatuksena vaikutusten arvioinnin kehittämisessä nyt ja
tulevaisuudessa.
Tuire Valkonen ja Niko-Matti Ronikonmäki
Tuire Valkonen on erityisasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston ilmasto- ja
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ympäristöyksikössä. Niko-Matti Ronikonmäki on johtava asiantuntija konserniohjausosaston
talouskehitysyksikössä
https://impulssilvm.fi/2021/01/11/vaikutusten-arviointi-tukee-hyvaa-suunnittelua/
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Videoluennot aiheesta Liikennejärjestelmä, liikenne ja liikennemarkkinat

Ronikonmäki Niko-Matti, Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikennejärjestelmän
kehittämisen laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelukehikko

Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat aina herättäneet keskustelua liikenneja
viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalla ja sidosryhmissä. Keskeisimmin on pohdittu sitä,
synnyttävätkö hankkeet sellaisia taloudellisia hyötyjä, joita ei arvoteta nykyisessä
hyötykustannusanalyysissä. Aihepiiriä on aiemmin selvitetty kahdella esiselvityksellä, Laakso ym. (2016)
ja Laakso & Metsäranta (2017) ja vaikutusten arviointeja on toteutettu mm. alueellisissa
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa sekä yksittäisten kehittämishankkeiden vaikutusten arvioinnissa.
Näiden pohjalta on tullut selväksi se, että laajempien taloudellisten vaikutusten olemassaoloa ja niiden
kvantitatiivista tarkastelua tulee tutkia ja kehittää lisää. Aivan ensimmäiseksi on kuitenkin tarve
tarkastelukehikolle, joka luo pohjan vaikutustarkastelun systemaattiselle kehittämistyölle.
LVM on laatinut laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelukehikon hyödyntämällä kansainvälistä
tutkimuskirjallisuutta ja esimerkkejä vastaavista kehikoista muissa maissa. Olennaisen osan
tarkastelukehikosta muodostavat hallinnonalan sekä eräiden sidosryhmien teettämien esiselvitysten
tulokset (Haapamäki ym., 2019; Metsäranta ym., 2019) Kevään 2020 aikana tullaan julkaisemaan
esiselvitykset kasautumis- ja aluetalousvaikutusten arvioinneista. Tarkastelukehikossa kuvataan, mitä
laajempien taloudellisten vaikutusten sisältö on, mikä suhde niillä on hankkeiden suoriin vaikutuksiin ja
kuinka laajempia taloudellisia vaikutuksia tulisi jatkossa tarkastella.
Tarkastelukehikko ei velvoita viranomaisia laatimaan laajempien taloudellisten vaikutusten
tarkasteluja, vaan luo tarkasteluille systemaattiset puitteet, joita tulisi noudattaa, mikäli tarkasteluja
tehdään. Se toimii myös viitekehyksenä aihepiirin ympärillä tehtävälle tutkimus- ja
kehittämistoiminnalle LVM:n hallinnonalalla.
Tarkastelukehikolla on tässä vaiheessa ohjeistava luonne ensisijaisesti seuraavilta osin:
 Liikennejärjestelmän kehittämisen laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelun tulee kytkeytyä
toimenpiteiden kannattavuusarvioinneissa laskettuihin määrällisiin suoriin liikennetaloudellisiin tai
muutoin arvioituihin saavutettavuusvaikutuksiin. Ilman näitä vaikutuksia ei myöskään laajempia
taloudellisia vaikutuksia voi syntyä.
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 Laajempia taloudellisia vaikutuksia tulee tarkastella ensisijaisesti kehikossa esille tuotujen
vaikutusketjujen puitteissa. Niitä ovat työmarkkinavaikutukset, kasautumisvaikutukset,
kiinteistömarkkinavaikutukset ja näiden osalta tapahtuvat alueiden väliset siirtymät. Kaikissa
vaikutusketjuissa voi toteutua positiivisia ja negatiivisia kehityskulkuja.
 Vaikutustarkastelun tulisi olla ensisijaisesti määrällistä. Sen ollessa vaikeasti toteuttavissa myös
suuntaa antavia laadullisia arviointeja voidaan tehdä, mutta johtopäätöksissä tulee säilyttää
suhteellisuus toimenpiteiden synnyttämiin suoriin vaikutuksiin nähden. Varsinkaan vähäiset suorat
vaikutukset eivät voi synnyttää merkittäviä laajempia taloudellisia vaikutuksia.
Esityksen tavoitteena on avata liikennejärjestelmän kehittämisen laajempien taloudellisten vaikutusten
tarkastelukehikkoa, sen soveltamista käytännössä sekä sen jatkossa tehtävää kehittämistyötä.
Lähteet Haapamäki T., Falkenbach H., Harjunen O., Laakso S., Väänänen T. 2019. ”Esiselvitys
liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutuksista”. Flou Oy. Laakso S., Kostiainen E. & Metsäranta H.
2016. ”Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset – esiselvitys”. Liikenneviraston
tutkimuksia ja selvityksiä 38/2016 Laakso S. & Metsäranta H. 2017. ”Liikennehankkeiden laajemmat
taloudelliset vaikutukset – Arviointimenetelmien kehittäminen ja soveltaminen Suomen oloihin”.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 34/2017 Metsäranta H., Riukula K., Kauhanen A., Fornaro P.
2019. ”Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset ja niiden arviointi”. Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan julkaisusarja 69/2019

Heinonen Heidi, Forum Virium Helsinki, Dronet liikennemarkkinoiden murroksessa?

Mikä yhteys droneilla on liikennemarkkinoiden murrokseen? Suuri yleisö mieltää dronet toisaalta
sotateollisuuden aseiksi, toisaalta leluiksi, joilla voi kuvata vaikka koko perheen kimppaselfien kesän
sukujuhlissa. Droneja hyödynnetäänkin Suomessa puolustusvoimien ja poliisin ulkopuolella
ensisijaisesti ilmakuvaukseen niin vapaa-ajalla kuin ammattikäytössä pääasiallisesti markkinoinnin ja
elokuvateollisuuden tarpeisiin. Droneja käytetään myös esimerkiksi maanmittaukseen ja
ympäristötiedon keruuseen sekä monenlaisiin valvontatehtäviin. Dronet saattavat kuitenkin olla myös
yksi osa tulevaisuuden liikennettä.

Liikenteen osuus CO2-päästöistä vaihtelee tarkasteltavan ympäristön perusteella, mutta
pääsääntöisesti sen osuus on mittava, noin 20-25 prosentin suuruusluokkaa. Näin ollen kaikki keinot
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liikennepäästöjen vähentämiseksi ovat selkeästi tarpeen, mikä tarkoittaa merkittävää panostustarvetta
myös vähäpäästöisen liikkumisen kehittämiseen.

Dronejen rooli liikennemarkkinoiden murroksessa nostaa esille paljon kysymyksiä, joiden
ratkaisemiseksi tarvitaan monialaista osaamista sekä tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri alojen
asiantuntijoiden välillä. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriö on toteuttanut ja toteuttaa
parhaillaan useita selvityksiä, jotka koskettavat miehittämättömään ilmailuun joko suoraan tai
välillisesti alkaen ilmailulainsäädännöstä. Juuri voimaan astunut uusi ilmailulainsäädäntö täsmentää
dronejen operointiin liittyviä sääntöjä, kuten operaattoreiden - niin ammattilaisten kuin
harrastelijoiden - rekisteröitymisvaatimuksen, koulutusvaatimuksen sekä turvallisuuden
varmistamiseksi määriteltyjä sääntöjä niin maa- kuin ilmariskien minimoimiseksi. Liikenteen
automaation avaintoimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelma osaltaan pyrkii luomaan kokonaisvaltaisen
käsityksen niistä kysymyksistä, joihin kansallisella ja kansainvälisellä päätöksenteolla on
lähitulevaisuudessa vastattava. Dronejen helpottaessa datan keruuta on myös syytä huomioida ICTalan ilmasto- ja ympäristöstrategia dataa kerätessä, käsiteltäessä ja varastoidessa, jotteivat dronet
välillisesti lisää CO2-päästöjä.

Laajasta perspektiivistä liikennealan murrosta tarkkailtaessa dronet vaikuttavat siihen kolmella tasolla.

1. Liikenneinfran elinkaarta tarkkailtaessa ne ovat jo varsin yleisessä käytössä työmailla. Kun yksi
henkilö operoi dronea ja välittää tilannekuvan suunnittelijan työpisteelle kymmenien tai jopa
satojen kilometrien päähän analysoitavaksi, säästyy niin aikaa, rahaa kuin CO2-päästöjäkin.

2. Droneja voidaan hyödyntää osana liikenneinfraa ajantasaisen liikenteen tilannekuvan
saamiseksi. Dronejen avulla voidaan myös hankkia automaattisen liikenteen kaipaamaa
dynaamista liikenne- ja olosuhdetietoa kuten säätietoja tai muuta dataa liikenneympäristöstä.
Säätiedon keruuta testataan parhaillaan Lapissa Ilmatieteen laitoksen vetämässä hankkeessa
Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut. Ilmatieteen laitoksen 5G-verkon ja tiesääpalveluiden
kehitys- ja pilotointiympäristön suljettu testirata-alue sekä operatiivisen liikenteen tiesääasema
E75-valtatien varressa antavat oivallisen mahdollisuuden kehittää energiatehokasta liikenteen
monitorointia droonien avustamana.
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3. Kolmantena on dronelogistiikka, jolla pyritään korvaamaan polttomoottoriratkaisuja ja
vähentämään niin CO2-päästöjä kuin liikenneinfraan kohdistuvaa painetta, kuten ruuhkia.
Dronet voisivat olla myös ratkaisu siellä missä liikenneinfraa ei ole tai yhteydet eivät ole
suoraviivaisia kuten harvaan asutuilla alueilla tai saaristossa. Näissä ympäristöissä drone voi
tavoittaa alueen asukkaat ja yritykset helpommin kuin perinteiset polttomoottoriratkaisut.
Dronelogistiikan liiketoimintamahdollisuuksista on kuultu eriäviä mielipiteitä. Forum Virium
Helsingin vetämän Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen
puitteissa tehdäänkin parhaillaan selvitystä dronepalveluiden liiketoimintamahdollisuuksista
Etelä-Suomessa yhteistyössä Aalto -yliopiston kanssa. Nähtäväksi jää, löytyykö droneista
liiketoiminnallisesti kannattavaa ratkaisua pienlogistiikkaan, joka on jo varsin kilpailtu ala.
Googlen sisaryhtiö Wing on ensimmäisenä lähtenyt toteuttamaan kaupallisia dronekuljetuksia
Helsingin Vuosaaressa. Suomessa on nähty myös useampia hankerahoituksella tehtyjä
kokeiluja, ja uusia tullaan näkemään kuluvan vuoden aikana. Mainittakoon kotimaisen
valmistajan Lentola Logistics Oy:n drone, jonka toimintaa on testattu vuoden vaihteessa
päättyneessä Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeessa.

Tulevana kesänä Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeessa tullaan
testaamaan dronekuljetuksia niin Porvoon kuin Kotkan saaristoissa ja mahdollisesti myös Helsingin ja
Porvoon välisiä lentoja. Myös Helsingin kaupungin ja Forum Virium Helsingin koordinoimalla Jätkäsaari
Mobility Lab -kokeilualustalla tullaan testaamaan
pientavaratoimituksia urbaanissa ympäristössä. Kokeilu on valmisteluvaiheessa.

Droneilla saattaa olla isompi rooli liikennealan murroksessa kuin arvaammekaan.
Ehkä mielenkiintoisinta juuri nyt onkin kääntää katse kohti ihmisiä kantavia ilmatakseja, jotka
kytkeytyvät eurooppalaiseen Urban Air Mobility -teemaan ja parhaillaan valmisteilla olevaan
ilmatilanhallintaan liittyvään EU-regulaatioon.Tammikuussa käynnistyi VTT:n vetämä kansainvälinen
Horisontti 2020 -rahoitteinen tutkimusprojekti AiRMOUR. Hanke pilotoi drooneja ja miehitettyjä
pienoislentolaitteita osana ensihoitoa ja pyrkii samalla edesauttamaan innovatiivisten
kuljetusmuotoiden käyttöönottoa ilmailualalla
Dronejen tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalia arvioitaessa on hyvä hahmottaa sen ansaintalogiikan
samankaltaisuus robottibussien kanssa, joka perustuu automaatioon ja etäohjaukseen tai -valvontaan.
Automaatiota laajamittaisesti käyttöön otettaessa on miehittämättömän ilmailun
lennonvarmistusjärjestelmä eli U-space-palvelu välttämätön. Regulaatio on parhaillaan valmisteilla,
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mutta on edennyt sen verran pitkälle, että FinTrafficin lennonvarmistus on jo allekirjoittanut
sopimuksen Situational Awareness – toiminnallisuuden toteuttamisesta osana digitaalisten palveluiden
valikoimaansa.
Liikennemarkkinoiden murroksessa, uuden äärellä oltaessa on tärkeää määritellä, millaista
yhteiskuntaa halutaan rakentaa ja millaisia pelisääntöjä sen luomiseksi tarvitaan. On syytä selvittää
esimerkiksi mitä dronetaksien käyttöönotto vaatii kaupungeilta? Miten droneille tarkoitetut
lentokäytävät tulisi kytkeä olemassa oleviin liikenneväyliin? Vai tulisiko? Miten dronet ja niiden
tarvitsemat nousu- ja laskeutumisalustat tulisi huomioida pitkän aikavälin liikennesuunnittelussa ja
kaavoituksessa? Mikä on yleinen mielipide? Entä kuinka huomioida dronejen aiheuttama melu
suunnittelussa ja päätöksenteossa? Unohtamatta konnektiviteettia.

Yllä mainitut hankkeet ja kokeilut Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut, AirMOUR ja Jätkäsaari
Mobility Lab pyrkivät vastaamaan osaan näihin kysymyksiin. Tarvitsemme varmasti vielä lisää kokeiluja
ennen kuin dronet ovat osaa liikennemarkkinaamme.Tärkeää on, että ne tuottavat uutta tietoa
esimerkiksi laskemalla syntyneitä päästövähennyksiä ja arvioimalla potentiaalisia vaikutuksia toiminnan
skaalautumisen myötä. Hankkeissa syntyneitä uusia ratkaisuista viestitään laajasti ja tulokset pyritään
kanavoimaan myös liikenne- ja viestintäviranomaisten arvioitaviksi ja parhaimmillaan osaksi
viranomaisratkaisuja.

Kirjoittaja on Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen koordinaattori.
Hankkeen kesto on 1.9.2019–31.12.2021 ja sitä rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan
aluekehitysrahastosta.

Keisanen Reetta, Ramboll: Pyöräliikenneverkon tulevaisuus – yhteen vai kahteen
suuntaan?
Pyöräliikenteen investointirahat ovat Suomessa kasvussa, kun valtio on lisännyt pyöräliikenteen
määrärahoja. Tämä on saanut useat kunnat kehittämään pyöräliikenteen verkkosuunnitelmiaan.

Pyöräliikenteen verkkosuunnitelmissa näkyy se, että kevyenliikenteen aika on ohi ja useat kunnat
tunnistavat pyöräliikenteen ajoneuvoliikenteenä. Tämän myötä pohditaankin pyöräliikenteen parhaita
ratkaisuja, kuten yksisuuntaista pyöräliikennettä. Yksisuuntaisella pyöräliikenteellä tiedetään olevan
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yleisesti useita hyötyjä muun muassa pyöräliikenteen turvallisuuden paraneminen, tilatehokkaammat
järjestelyt sekä reittien loogisempi jatkuvuus.

Helsingin kaupungin liikenneturvallisuusselvityksien mukaan pyöräilijälle vaarallisin kohtaaminen
autoliikenteen kanssa on, kun autoilija kääntyy oikealle ja pyöräilijä saapuu autoilijaan nähden oikealta.
Tämä turvallisuusongelma on ratkaistavissa yksisuuntaisella pyöräliikenteellä.

Laadukkaat kaksisuuntaiset pyöräväylät tarvitsevat paljon tilaa. Laadukkaat kaksisuuntaiset pyöräväylät
toimivat hyvin paikoissa, jotka kulkevat puistokäytävissä, radan varressa ja muissa tilavissa paikoissa,
joissa on vähän risteyksiä autoliikenteen kanssa. Rakennetussa ympäristössä on yleensä vain rajallisesti
tilaa ja laadukkaita kaksisuuntaisia väyliä voi olla hankala mahduttaa kadulle. Yksisuuntaiset väylät
mahtuvatkin laadukkaampina myös olemassa olevaan vanhaan katurakenteeseen. Yksisuuntaisissa
väylissä risteyksissä odottaminen jonoutuu suoraan pyöräkaistalle, eikä erillistä odotusaluetta tarvitse
rakentaa. Risteysalueella yksisuuntaiset järjestelyt tarjoavat myös hyvän laatu/tilankäyttö –suhteen.

Yksisuuntaisia pyöräväyliä on myös helppo yhdistää toisiinsa ja sekaliikenteeseen. Kun pyöräväylä on
valmiiksi kadun oikeassa laidassa, sen voi yhdistää loogisesti sekaliikenteeseen ajoradalle tai vaikkapa
pyöräkaduksi. Kun kaksisuuntainen pyöräväylä yhdistetään sekaliikenteeseen, syntyy yleensä
ylimääräisiä kadun ylityksiä eli konfliktipisteitä autoliikenteen kanssa.

Näiden hyötyjen takia pyöräliikenteen yksisuuntaista verkkoa on pohdittu Helsingin lisäksi mm.
Espoossa, Järvenpäässä kuin Lahdessa. Tässä esityksessä kerrotaan siitä, miten yksisuuntainen
pyöräliikenneverkko palvelee pyöräliikenteen kasvutavoitteita sekä kunnista, jotka ovat siirtymässä tai
selvittämässä yksisuuntaisuutta.

Reetta Keisanen
projektipäällikkö
Ramboll
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Vaarala Reijo, Ramboll Finland Oy: Uusi pyöräliikenteen suunnittelu -ohje vaikuttaa koko
liikennejärjestelmään ja pyöräliikenteen asemaan
Uusi tieliikennelaki tuo 1.6.2020 paljon muutoksia pyöräliikenteeseen. Merkittävimpiä muutoksia ovat
yksisuuntaisen pyöräliikenteen korostaminen, uudet pyöräliikenteen väylätyypit, pyörätien jatkeen
uudet käyttöperiaatteet, uudet polkupyöräopastimet liikennevaloihin sekä väistämiseen tulevat uudet
säännökset ja liikennemerkit. Uudessa tieliikennelaissa pyöräliikennettä käsitellään aikaisempaa
enemmän autoliikenteen kaltaisesti.

Tieliikennelain muutosten vuoksi myös suunnitteluohjeita tulee päivittää. Lokakuussa 2019
sidosryhmille järjestetyssä tilaisuudessa omat ohjeet pyöräliikenteestä ja jalankulusta sai kannatusta.
Uudessa pyöräliikenteen suunnittelu -ohjeessa pyöräliikennettä ei tarkastella samanaikaisesti
jalankulun kanssa. Ratkaisua tukee se, että toiminnallisesti pyörä on lähempänä autoa kuin
jalankulkijaa; rakennetulla alueella matkanopeuden suhteellinen ero jalankulkijan ja pyöräilijän välillä
on suurempi kuin pyöräilijän ja auton välillä.

Kahden ohjeen ratkaisu korostaa kahden toisistaan eroavan kulkumuodon erilaisuutta omine
tarpeineen ja vaatimuksineen. Jatkossa molempien kulkumuotojen suunnitteluratkaisut tuodaan
korostuneemmin suunnittelijoiden tietoisuuteen. Suurempi hyötyjä on todennäköisesti jalankulku, joka
on paljon muuta kuin kävelyä ja joka jää useasti liikenteen ja maankäytön suunnittelussa
pyöräliikenteen varjoon. Uuden tieliikennelain muutokset kohdistuvat kuitenkin enemmän
pyöräliikenteeseen, mikä puoltaa ohjeiden uudistuksen käynnistämisen pyöräliikenteestä. Nykyinen
Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu -ohje toimii kuitenkin siirtymävaiheessa erinomaisena
jalankulun ohjeena.

Uusi pyöräliikenteen ohje käsittelee pyöräliikenteen väylien suunnittelua lukuun ottamatta rakennetta
– maan alle ei mennä. Ohjeen pääkohtia ovat pyöräliikenteen ominaisuudet, verkkosuunnittelu, väylät,
risteysalueet ja väistämiset, liikenteen ohjaus, pyöräpysäköinti ja -säilytys sekä toteuttaminen, käyttö ja
kunnossapito. Uusi ohje palvelee nykyistä ohjetta paremmin myös kaupunkiseutuja ja pyöräliikenteen
asemaa tiiviissä liikenneympäristössä. Ohjeeseen sisältyy myös hallitusohjelman peräänkuuluttama
pyöräliikenteen väylien yhtenäisen laatunormiston laadinta.

Uuteen pyöräliikenteen ohjeeseen tulee ratkaisuesityksiä, joilla on vaikutusta koko
liikennejärjestelmään ja pyöräliikenteen asemaan. Näitä haluamme esitellä (Reijo Vaarala, Ramboll
Finland ja Ari Liimatainen, Väylävirasto) ja kertoa Väylät & Liikenne -päivillä. Ohjeen on tarkoitus
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valmistua syyskuun 2020 lopussa, jolloin sen sisältö ja lähestymistapa on monelle paikalle tulevalle uusi
asia.

Lisätietoja
Reijo Vaarala DI, Yksikön päällikkö, Ramboll Finland Oy
Kaupunkiympäristö ja liikenne +358 (40) 7160769
reijo.vaarala@ramboll.fi

Keskinen Aki, FCG Smart Transportation Oy: Julkiset henkilökuljetukset - miten hyödyntää
tehokkaasti kuljetusten optimointia

FCG SMART TRANSPORTATION OY, Aki Keskinen,Toimitusjohtaja
Henkilöliikenteessä tulee seuraavien kymmenen vuoden aikana tapahtumaan suurempi muutos kuin
edellisen sadan vuoden aikana on tapahtunut yhteensä. Julkisella sektorilla on merkittävä rooli tässä
muutoksessa paitsi edellytysten luojana, myös kuljetusten ostajana ja kilpailuttajana. Julkinen sektori
kilpailuttaa vuosittain suuren määrän henkilökuljetuksia, joita toteutetaan käytännössä taksikuljetusten
avulla. Esimerkkinä näistä ovat sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetukset, joita hankkivat
kunnat tai sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymät. Kuljetusten volyymi ja kustannukset ovat merkittäviä
ja ne aiheuttavat myös merkittäviä liikenteen päästöjä. Jatkossa julkisen sektorin toimijoilla tulee
olemaan velvoite raportoida toiminnastaan tai ostetuista palveluista aiheutuneet päästöt.

Oikein toteutetulla nykyaikaisella kuljetusten optimoinnilla pystytään tehokkaasti yhdistämään
kuljetuksia ja tehostamaan kaluston käyttöä. Tehokas optimointi edellyttää neutraalia kuljetusten
ohjauspalvelua, jossa varsinaiset kuljetukset ja niiden ohjaus on eriytetty toisistaan. Älykkään yhdistelyn
avulla pystytään parantamaan ajoneuvojen saatavuutta, alentamaan tilaajan kustannuksia sekä
vähentämään liikenteen päästöjä.

Keskitetty kuljetusten välityspalvelu tuottaa merkittävän määrän dataa, jota voidaan käyttää liikenteen
kehittämiseen jatkossa. Dataan sisältyy myös tieto liikenteen konkreettisista päästöistä. Tällä hetkellä
päästöt voidaan laskea järjestelmästä ajoneuvon ominaistietojen avulla. Tulevaisuudessa myös
henkilöautojen järjestelmä on näiltä osin avoin ja siitä pystytään etälukemaan todelliset päästötiedot
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raskaan liikenteen tapaan. Näin pystytään ohjaamaan liikennettä myös päästöperustaisesti nykyisen
hinta/sijaintiperusteisen ohjauksen lisäksi.

Tällä hetkellä eri kuljetus- ja liikennemuotoja (yksityiset ja julkiset henkilökuljetukset, joukkoliikenne,
tavaranjakelu) ei vielä merkittävästi yhdistellä toisiinsa. Tulevaisuudessa kuljetusmuotojen rajat
hämärtyvät ja erilaisia yksityisiä ja julkisia kuljetuksia voidaan yhdistellä nykyistä tehokkaammin ja
sujuvammin. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia niin toimintamalleissa kuin järjestelmissäkin.

Esityksessä luodaan katsaus henkilökuljetusten optimointiin seuraavista näkökulmista:
-

mitä tulisi huomioida kuljetusten kilpailutuksessa

-

välityspalvelun / optimoinnin työkalut nyt ja tulevaisuudessa

-

henkilökuljetusten optimointi päästöjen alentamisen näkökulmasta

-

henkilökuljetusten välityspalvelun tuottama data ja sen hyödyntäminen liikenne- ja
kaupunkisuunnittelussa

-

eri liikennemuotojen yhdistelyn vaatimukset

Aaltonen Stella, Turun kaupunki: Mitä Turussa on opittu neljän vuoden aikana
liikennemarkkinoiden murroksesta?

Turun kaupungissa on ollut vuosina 2016-2020 käynnissä CIVITAS ECCENTRIC-hanke. Hankkeessa on
Turussa yhdeksän toimenpiteen lisäksi keskitytty Liikkuminen palveluna (MaaS) -kokonaisuuden
kehittämiseen konsortiotasolla. Tässä yhteydessä on otettu huomioon useita
liikennemarkkinamurroksen osatekijöitä ml. uudet toimijat, liiketoimintamallit, käyttövoimat, uudet
liikkumisvälineet.
Esityksessä tuodaan esille hankkeen opit, niin Turun näkökulmasta kuin koko hankekonsortion
kannalta. Esityksen pohjana toimivat niin kesällä 2020 julkaistava hankkeen MaaS oppeja käsittelevä
julkaisu sekä hankkeen loppuraportti. Esityksen kuulija saa hyvän käsityksen liikenteen murroksen
kokonaisviitekehyksestä ja pystyy hyödyntämään sitä omassa työssään monipuolisesti.
Lisätietoa hankkeesta: https://www.turku.fi/en/civitas-eccentric
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Palonen Tuomas, Ramboll: Kohti kestäviä kaupunkipyörä- ja potkulautapalveluita

Onko kaupunkipyöristä ja potkulaudoista enemmän haittaa vai hyötyä? Kaupunkipyöriä, potkulautoja ja
muita uusia liikkumispalveluita on ilmestynyt katukuvaan nopealla tahdilla, ilman että kaupungeilla olisi
ollut erityisesti aikaa varautua niihin. Uudet palvelut ovat herättäneet innostusta ja kiinnostusta, mutta
myös paljon huolta, närkästystä ja jopa pelkoa kaupunkien asukkaiden keskuudessa.
Varsinkin sähköavusteisia jaettuja potkulautoja tarjoavien palveluiden nopean laajenemisen takia
niiden seurantaa ja analysointia ei ole ehditty miettiä, minkä seurauksena niistä on saatu kerättyä vain
suuripiirteistä ja yleistä tietoa, kuten käyttäjämääriä, josta ei voi vielä päätellä mitään palveluiden
vaikutuksista. Eri kaupungeissa tietoa kerätään eri tavoin ja eri tarkoituksiin, minkä takia vertailujen
tekeminen sekä parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja soveltaminen on vaikeaa.
Tilannetta parantaaksemme esitämme kaksitoista ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden
tavoitetta uusille liikkumispalveluille sekä ehdotuksia tunnusluvuista, joilla näiden tavoitteiden
saavuttamista voidaan mitata.
Muodostimme tavoitteet ja tunnusluvut tutkimalla aiheesta aiemmin tehtyjä julkaisuja ja
haastattelemalla alan asiantuntijaorganisaatioita sekä eri maista viidentoista kaupungin edustajia.
Pyrimme määrittämään tavoitteet yleismaailmallisiksi siten, että eri kaupungit ja operaattorit voisivat
soveltaa niitä paikallisista, usein uniikeista olosuhteista riippumatta.
Kaksitoista tavoitetta tarkastelevat uusia liikkumispalveluita ilmaston, tasapuolisuuden,
saavutettavuuden, hallinnon, talouden, kustannusten, liikennejärjestelmän resilienssin, datan
saatavuuden, turvallisuuden, sääntöjen noudattamisen, innovaatioiden ja yleisen hyväksynnän
näkökulmista. Pohdimme mitä tunnuslukuja kaupunkien ja operaattorien pitäisi mitata, jotta eri
osapuolet olisivat selvillä siitä, miten onnistuneesti palvelut vastaavat edellä mainittuihin tavoitteisiin.
Kun palveluita kehitetään linjassa esitettyjen tavoitteiden kanssa, kaupungit ja operaattorit voivat
tarjota asukkaille ja asiakkaille kestäviä uusia liikkumispalveluita. Lisäksi, kun kaupungeissa mitataan
samoja asioita, mahdollistuu parhaiden käytäntöjen oppiminen ja jakaminen tehokkaasti kestävämmän
liikennejärjestelmän kehittämiseksi.
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Airaksinen Simo, WSP Finland Oy ja Kaitanen Susanna, Espoon kaupunki: Miten
lähijunaliikenteen kehittämistä voidaan vauhdittaa?

Simo Airaksinen

Susanna Kaitanen

WSP Finland Oy

Espoon kaupunki

Taustaa
Helsingin seudulla on ollut vuosikymmeniä lähijunaliikennettä ja lähijunaliikenteestä on
kasvanut kaupunkiratojen myötä entistä merkittävämpi joukkoliikenteen kulkumuoto.
Pääradan ja oikoradan suunnalla on myös merkittävästi lähijunaliikennettä, joka
puolestaan täydentää HSL-alueen lähijunaliikennettä olennaisesti tarjoten nopeita
lähijunayhteyksiä. Lisäksi käynnissä on alueellisia junaliikenteen pilotteja Kymenlaakson,
Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella. Myös muilla alueilla on käynnissä selvityksiä
lähijunaliikenteen tarjoamista mahdollisuuksista.
Lähijunaliikenteen mahdollisuuksia selvitetään eri puolella Suomea. Liikennemuodon
etuna nähdään erityisesti arjen liikkumisen helpottaminen sekä sen tuomat
päästövähennykset, jotka osaltaan mahdollistavat asetettujen päästötavoitteiden
saavuttamisen. Ilmastonäkökulman lisäksi lähijunaliikenteen kehittämistä tukee
kaupungistuminen. Yritystoiminnan, työpaikkojen ja asutuksen keskittyminen suurimpiin
kaupunkeihin ja kaupunkiseutuihin, edellyttää nopeita ja toimivia
joukkoliikenneyhteyksiä eri kaupunkien sisällä ja välillä. Lähijunaliikennettä voidaan
tukea maankäytön kehittämisellä asemaseutujen ympäristössä, mutta toisaalta
lähijunaliikenne vahvistaa maankäytön kehittymistä.

Rautatieliikenteessä on erittäin monia toimijoita, mikä on hyvä tunnistaa
lähijunaliikenteen kehittämisessä. Rautatieverkossa, kehittämisessä ja ylläpidossa
korostuu luonnolliselle monopolille ominaiset piirteet. EU:n rautatiepakettien myötä
operointia on entistä enemmän avattu kilpailulle. Valtion omistama VR on vahva toimija
raideliikenteessä. VR:n vahva asema nojautuu pitkälti aiempaan yksinoikeuteen
operoinnissa. Viime vuosina raideliikenteen operointia on myös hankittu kilpailuttamalla.
Merkittävämpänä kilpailutuksena on ollut HSL:n kilpailutus HSL-alueen
lähijunaliikenteestä. 10 vuoden sopimuksen liikennöinnistä on saanut VR.
Raideliikenteen vapautuminen kilpailulle mahdollistaa entistä tehokkaamman
palveluntuottamisen ja palveluiden monipuolistumisen, joka osaltaan tukee
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lähijunaliikenteen houkuttelevuutta.

Lähijunaliikenteen menestyksekäs kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri
osapuolten välillä. On tärkeää tunnistaa erilaiset intressit osapuolten välillä ja ymmärtää
myös lainsäädännön asettamat velvoitteet.

Kuva 1. Rautatieliikenteen eri toimijoita ja toimijoiden tehtäviä.

Keinot vauhdittaa kehitystä

Lähijunaliikenteen kehittämistä tulee tarkastella kokonaisuutena, jonka tavoitteena on
luoda kestävälle pohjalle rakennettu maankäytön ja liikennejärjestelmän kokonaisuus.
Työ tulee aloittaa kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien tarkastelusta, jonka pohjalta
muodostetaan kehittämisen tiekartta, johon eri osapuolet sitoutetaan määrittämällä
tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu.
Maankäytön- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen ovat osa laadukkaan
joukkoliikennejärjestelmän suunnittelua. Kun eri osa-alueet integroituvat toisiinsa
saumattomasti tuetaan palveluiden saavutettavuutta, alueen kehittymistä ja
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Nauhamainen maankäyttö radan varrella tukee
lähijunaliikennettä. Tällöin lähijunaliikenne muodostuu matkaketjujen runkoyhteydeksi,
edellyttäen että muut liikenneyhteydet ja joukkoliikennettä tukeva lippujärjestelmä
mietitään kokonaisuuteen sopivaksi.
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Lähtökohtana on usein se, että raideinfra vastaa kaukoliikenteen tarpeita, tai se on osin
vanhentunutta, jolloin lähtökohtaisesti tarvitaan jo investointeja ratainfraan. Myös itse
liikennekysynnän synnyttäminen edellyttää monipuolisia toimia. Järjestelmällinen eri
suunnittelutasojen yhteistyö, alkaen valtakunnallisesta
liikennejärjestelmäsuunnittelusta, on ainoa tuloksellinen tapa. Kaupunkiseudut
tarvitsevat siten aluksi paljon tukea, myös taloudellisesti. Kysynnän kasvaessa seudullista
rahoitusta tarvitaan enemmän. Kehityksen vauhdittamiseksi on luontevaa, että
kaupunkiseutujen toimivaltaiset viranomaiset vastaavat myös lähijunaliikenteestä. Näin
voidaan muodostaa saumaton ja seudullinen joukkoliikennejärjestelmä ja hankkia
liikennettä tarpeen mukaan.

Kuva 2. Lähijunaliikenteen määrän ja eri toimijoiden rahoituksen karkea suhde.
Yhteistyöstä on etua myös tilanteissa, joissa lähijunaliikenteen kokonaisuus ja
kalustomäärä ovat pieniä. Ratkaisua tukisi kaupunkiseutujen yhteinen kalustoyhtiö,
jonka avulla sopimusliikennettä voitaisiin hankkia kilpailuttamalla. Kaupunkiseutujen
ollessa toimivaltaisia viranomaisia, voitaisiin liikennettä hankkia tarpeen mukaan.
Ruotsissa tiivis yhteistyö eri kaupunkiseutujen välillä on yleistä ja saavutetut tulokset
ovat olleet tavoitteen mukaisia.
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Kuva 3. Lähijunaliikenteellä voidaan luoda joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisempää
yhdyskuntarakennetta.

Espoon kaupunki – kokemuksia lähijunaliikenteestä
Lähijunaliikenne on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana Espoon kaupunkiradan,
Leppävaara–Kauklahti-alueella merkittävästi. Vuodesta 2002 matkustajamäärät ovat
kaksinkertaistuneet. Lähes kaikkien liikennepaikkojen nousumäärät ovat kehittyneet
positiivisesti suhteutettuna väestökasvuun. Kehitys kytkeytyy vuorotarjonnan
parantumiseen ja maankäytön kehittämiseen asemanseudulla.

Kuva 4. Leppävaaraan kaupunkiradan myötä on saatu parannettua palvelutasoa ja
lisäksi maankäyttöä on kehitetty rantaradan varressa, mikä on kasvattanut
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matkustajamääriä.

Kaupunkiradan lisäraiteet Leppävaarasta Kauklahteen tukevat työpaikkojen sijoittumista
ja kaupunkirakenteen tiivistymistä, kun ne käyttöönotetaan vuonna 2028. Työpaikkojen
kysyntä saattaa vilkastua pidemmällä aikajänteellä, mutta merkittäviä kasvulukuja on
luvassa. 100 000 asukkaan kasvua ennustetaan vuoteen 2050 ja se mahdollistuu osittain
kaupunkiradan ansiosta. Lähijunaliikenne on Espoossa keskeinen osa joukkoliikenteen
runkoyhteyksiä. Siihen linkittyy toimiva metro- ja linja-autoliikenne, tulevaisuuden
ratikkayhteydet sekä liityntäyhteydet sekä kävely ja pyöräily.

Rissanen Ruut, Pirkanmaan liitto: Pirkanmaan LJS 2.0 - Parempaa vaikuttavuutta ja tukea
suunnitteluun

Pirkanmaalla, kuten myös monella muulla alueella on tullut ajankohtaiseksi päivittää
liikennejärjestelmäsuunnitelma. Päivityksen yhteydessä halutaan kehittää suunnitelman vaikuttavuutta
parantamalla sen roolia suunnittelutyökaluna. Liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan, mutta sillä ei
ole määrämuotoa eikä sen tarkasta sisällöstä ole sitovaa ohjetta. LJS:t on kuitenkin totuttu tekemään
tietyllä tavalla ja ne ovatkin erittäin samanlaisia ympäri Suomea; lähinnä tarkkuustaso vaihtelee.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on näyttäytynyt ulospäin hankelistamaisena, vaikkei näin varmasti ole
ollut valmistelussa tarkoitus. Lisäksi LJS:n vaikuttavuus kuntatasolla on ollut heikko.
Edellä esitettyihin nojaten pohdinta uudenlaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta on
lähtenyt kysymyksistä:
• Miksi LJS laaditaan ja kenelle?
• Mitä sen avulla halutaan ensisijaisesti edistää?
• Palveleeko nykymuotoinen suunnitelma aidosti suunnittelua ja toteutusta?
Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen pohjana ovat visio ja tavoitteet, joiden kautta
keinovalikoimaa peilataan. Vahvojen tavoitteiden avulla pyritään juurruttamaan vaikutuspohjaista
liikennejärjestelmän suunnittelua, jossa toimintatavat edistävät tavoitteiden toteutumista. Perinteisen
hankelista-ajattelun rinnalla nostetaan entistä vahvemmin esiin kuntien ja muiden toimijoiden
ruohonjuuritason työ. Arkipäiväiset toimenpiteet, kuten onnistunut talvihoito, ovat
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matkaketjuajattelun ytimessä turvaamassa toimivaa ja turvallista liikkumista niin ihmisille kuin
tavaroille.
Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisessä tavoitteena on kehittää vaikuttavuutta
siten, että suunnitelma tukee kuntien suunnittelua entistä vahvemmin. Tämä pyritään saavuttamaan
muokkaamalla LJS:sta suunnittelutyökalu, eikä vain perinteinen hankelista. Tarkoituksena on tuoda
kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön laaja työkalupakki, joka kattaa niin pieniä kuin isoja
toimenpiteitä, joita voidaan ottaa käyttöön tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä kuvaa alla oleva kuva.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tunnistetaan erilaisia aikajänteitä. Visio on pysyväisluonteinen
ajatus siitä, millainen haluamme liikennejärjestelmämme olevan. Tavoitteet asetetaan keskipitkällä
aikajänteellä ja ne päivittyvät tarpeen mukaan, noin 10 vuoden syklillä. Tästä on perinteisesti päädytty
suunnittelun ja yhteistyön kautta toimenpidelistaan, joka on muodostanut varsinaisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman. Tähän väliin on kuitenkin Pirkanmaan työssä tarkoitus rakentaa
keinovalikoima, joka toimii pohjana toimenpiteille.
Keinovalikoima koostuu erilaisten toimenpiteiden kuvauksista ilman, että niitä kohdennetaan tiettyyn
suunnittelukohteeseen. Kullekin tavoitteelle luodaan keinovalikoima, työkalupakki, jonka avulla sitä
voidaan toteuttaa. Keinovalikoima tunnistaa tavoitteen kannalta oleellisten toimenpiteiden kirjon aina
pienistä hajaasutusalueilla tehtävistä toimenpiteistä jättihankkeisiin. Tällä hetkellä valtaosa ELY:n ja
kuntien liikennejärjestelmätyöstä tehdään hoidon ja ylläpidon sekä pienten investointien tasolla, joka
jää melko näkymättömiin nykymuotoisessa LJ-suunnitelmassa. Tämä on kuitenkin vaikuttavuudeltaan
ja kustannuksiltaan erittäin tärkeää työtä, jolle pitäisi saada sen ansaitsema painoarvo. Keinovalikoima
luo työkalupakin, josta etsiä tukea toiminnan ja investointien suunnitteluun. Kun valikoima kattaa niin
isoja kuin pieniä toimenpiteitä, löytyy kaikille osapuolille omiin resursseihin sopivia kohteita, joilla
edistää tavoitteen toteutumista niin paikallisella tasolla kuin laajemminkin. Liikennejärjestelmän
toimivuus ja palvelutaso eivät ole kiinni vain suurista linjauksista, vaan mitä paikallisemmalle tasolle
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mennään, sitä tärkeämpiä ovat myös pienet, arjen toimivuutta tukevat toimenpiteet. Tämä ketju toimii
molempiin suuntiin ja luo siten liikennejärjestelmän kokonaisuuden. Näin LJS nähtäisiin palveluna ja
suunnittelun apuvälineenä, ja sillä toivottavasti olisi myös parempi vaikuttavuus.
Keinovalikoiman on tarkoitus päivittyä aktiivisesti ja elää ajassa. Suunnitelma toteutetaan
verkkoalustalle, jolloin ajantasaisen informaation jakaminen ja seuranta on helppoa. Tämä antaa
erinomaiset edellytykset myös jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle. Keinovalikoiman käyttö antaa myös
kanavan tuoda keskusteluun vaikeita toimenpiteitä, jotka eivät ole vielä ajankohtaisia, mutta joista on
syytä käydä ennakoivaa keskustelua.
Keinovalikoiman pohjalta on tarkoituksena laatia toimenpideohjelma lyhyelle aikavälille. Tämän kautta
työkalupakista otetaan aina käyttöön ajankohtaiset ja resursseihin sopivat toimenpiteet. Kun
toimenpideohjelma on aidosti lyhytkestoinen (alustavasti 2+2 vuotta), voidaan sen sisältöihin sitoutua
konkreettisemmalla tasolla kuin monivuotisiin paljon epävarmuutta sisältäviin suunnitelmiin.
Toimenpideohjelman on tarkoitus sisältää niin toteuttamiseen tähtääviä kuin myös suunnittelun ja
edunvalvonnan toimenpiteitä. Toimenpideohjelman vaikuttavuutta tavoitteiden saavuttamiseen
arvioidaan.
Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan rinnan Länsi-Suomen liikennestrategian sekä
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa.

Markus Helelä, Sweco: Pääradan kytkeminen Euroopan rautatieliikennejärjestelmään
Markus Helelä, Sweco, markus.helela@sweco.fi
Johdanto
Suomen rautatieliikennejärjestelmän tietyt rajoitteet vaikeuttavat tavara- ja matkustajaliikenteen
kasvupyrkimyksiä, joita erityisesti ilmastotavoitteet ja päästöttömyys mutta myös Suomen kilpailukyky
edellyttävät. Suomen ajoitus maan rajojen sisäisen liikenteen sekä kansainvälisten yhteyksien
kehittämiselle on tästä huolimatta hyvä: EU:n liikennetavoitteet tukevat niitä, Rail Baltica on
toteutusvaiheessa, 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) laadinta on
käynnissä, ja Suomen potentiaali rautatieliikenteen ja multimodaalisten kuljetusten kannalta on
nähtävissä nykyistä korkeampana. Suomelle avautuu uusia mahdollisuuksia ja mahdollisesti merkittäviä
kaukotulevaisuuden hyötyjä rohkeilla avauksilla ja ennakoivalla suunnittelulla.
WSP Oy:n tekemän työn tavoitteena oli selvittää perusteet ja mahdollisuudet Suomen pääradan
1524 mm:n raideleveyden täydentämiseksi Euroopassa yleisesti käytössä olevalla 1435 mm:n
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standardiraideleveydellä sekä Suomen pääradan kytkemiselle Euroopan rautatieverkostoon. Työssä
muodostettiin Suomen rautateiden uudistamisen visio ja sen vaiheistus sekä kuvattiin tämän
mahdollistamat potentiaaliset hyödyt Suomen rautatieliikenteelle, logistiikan osapuolille, Suomen
elinkeinoelämän kilpailukyvylle, ja kytkennöille EU:n sisämarkkinaan ja sen laajentumisalueisiin.
Suomi osana TEN–T-ydinverkkoa ja Suomen rautatiemarkkinoiden kehittäminen
EU:n

tavoitteena

on

TEN–T-ydinverkon

täydentäminen

ja

Suomen

liikenneyhteyksien

vahvistaminen osana sitä. Myös pikanopeiden junayhteyksien verkon kehittäminen kuuluu pitkän
aikavälin tavoitteisiin. Yhteinen kulunvalvontajärjestelmä ja raideleveys auttavat kehittämään
raidemarkkinoita

yhteistyössä

yritysten

kanssa

esimerkiksi

kalustokysymysten

(hankinnan,

yhteensopivuuden ja ylläpidon haasteet heikentävät markkinan toimivuutta ja kilpailun vauhdittumista)
osalta ja markkina-alueen laajentamista Euroopan lähialueille. Komissio on ilmaissut halunsa panostaa
1520 mm:n (yhteensopiva Suomen 1524 mm:n raideleveyden kanssa) ja 1435 mm:n välisten
raideleveyksien muutoskohtien kautta tapahtuvien kuljetusten kehittämiseen.
Pohjanmeri-Itämeri-ydinverkkokäytävä

on

yksi

yhdeksästä

EU:n

multimodaalisesta

ydinverkkokäytävästä, jonka laajennus mahdollistaa EU-tukikelpoisuuden liikenneinvestointeihin mm.
pääradalla. Laajennussuunnitelmassa, jossa päärata on mukana, ehdotetaan jatkettavan käytävää
Suomen kautta Ruotsin Luulajan ydinsatamaan. Pääradan kytkeminen TEN-T:n Pohjanmeri-Itämeriydinverkkokäytävän osaksi helpottaa EU:n CEF-rahoituksen saamista.
Nykyistä suurempi tavaravirtojen siirtymä rautatiekuljetuksiin edellyttää rataverkolta kapasiteettia
sekä myös uusia tehokkaita ja joustavia kuljetuspalveluja. Tulevaisuuden raideliikennettä ja sen
tavoitteellisia liiketoimintamalleja olisi hyvä tutkia valtion, elinkeinoelämän sekä tavallisten ihmisten
vaikutusten ja hyötyjen näkökulmasta.
Suomen logistiikkajärjestelmää hahmotetaan vahvasti pisteajattelun ja rautatieliikennejärjestelmän
kehittämistä puolestaan vahvasti hankeajattelun kautta. Perusteltua olisi keskittyä nykyistä enemmän
Suomen pitkän aikavälin kokonaistavoitteisiin ja visioon. Huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa
Suomen kilpailukyky, ilmastotyö, tavaraliikenteen toimintakyky ja tasapaino sen välillä, miten ratoja ja
liikennettä pyritään nopeuttamaan ja toisaalta parantamaan matkustajien palvelutasoa myös
väliasemilla.
Tulevaisuuden visio
Tarkastelun perusteella muodostettiin seuraava tulevaisuuden visio pääradan kehittämisestä ja
kansainvälisistä kytkennöistä:


Vaihe 1 – Suppeampi tulevaisuudenkuva (toteutuminen 2035 mennessä): Pääradan
raiteiston muuttaminen kahden raideleveyden limitetyksi ratkaisuksi Tornioon asti. Lisäksi
yhteys Ruotsiin ja sieltä Eurooppaan.
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Vaihe 2 – Laajempi tulevaisuudenkuva (toteutuminen 2050 mennessä): Kytkentä
Lentoasemalta Tallinna-tunneliin, josta edelleen Rail Balticaan. Yhteys lisäksi Itäradalle,
josta edelleen Pietariin. Mahdollisuus integroida niin sanonut tunnin junayhteydet
(Tampere–Lentoasema, Turku–Helsinki).



Optio – Täydennys (toteutuminen kaukotulevaisuudessa): Mahdollisuus jatkaa vision
runkorataverkkoa Torniosta Jäämerelle asti.

Visio tukee pääradan kiinnittämistä osaksi TEN-T-ydinkäytävää. Vision toteutuminen on mahdollista
vaiheiden toteutuessa limittäin ja hankkeiden toteutuessa vaihtoehtoisessa järjestyksessä. Suomen
kytkeytyminen maateitse maailmalle vahvistuu oleellisesti nykytilanteesta.
Päätelmät
Standardiraideleveyden rakentaminen suurivolyymiselle ja houkuttelevan markkinan reitille
poistaisi merkittävät kaupankäynnin rajoitteet ja estevaikutukset. Ilmastoystävällisen tavaralogistiikan ja
ihmisten liikkuvuuden mahdollisuuksien kasvu ja matkaketjujen hiilineutraalisuuden merkittävä
vahvistuminen toisivat huomattavaa lisäarvoa EU:lle. Markkinaehtoinen junatarjonta kasvaisi
merkittävästi ja ratakapasiteettia vapautuisi tavarakuljetuksille, joita siirtyisi raiteille etenkin maanteiltä.
Euroopan koillisin osa kytkeytyisi rautateitse Baltian kautta manner-Eurooppaan ja pohjoisen kautta
entisestään vahvistaisi Pohjoismaista yhteistyötä. Seurauksena markkina-alueet laajentuisivat ja uusia
kuljetusreittejä tulisi mahdolliseksi; syntyisi kattavat mahdollisuudet liikkua ja kuljettaa rautateitse
joustavasti Eurooppaan, Venäjälle (sekä Viron kautta että nykyistä nopeammin Itärataa pitkin), ja
Kiinaan/Aasian maihin.
Kytkeminen todennäköisesti lisäisi edelleen rataverkollamme tapahtuvaa kilpailua ja laskisi sekä
tavara- että matkustajaliikenteen kuljetuskustannuksia. Seurauksena Suomalaisten kuljetusketjujen
tärkeimpiä tekijöitä eli täsmällisyyttä, toimitusaikataulun luotettavuutta ja tehokkuutta voitaisiin lisätä.
Pitkällä aikavälillä pohjoisen Manner-Euroopan satamat ovat kuormitettuja ja Suomen vienti
kallistuu nykyistä enemmän kuljetusnopeutta edellyttäviin jatkojalostustuotteisiin, joten visio tukee
näihin muutoksiin sopeutumista.
Lähteet
Helelä, Kaitanen, Rantala, Savastano, ”Pääradan kytkeminen Euroopan raideliikennejärjestelmään”,
Pirkanmaan liitto, Tampere
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Aaltonen Riikka, Helsingin seudun liikenne HSL: Kymmenen vuotta MAL-prosessia
Helsingin seudulla

Olen tehnyt liikennejärjestelmäsuunnittelua Helsingin seudulla vuodesta 2010 erityisesti tieliikenteen,
logistiikan sekä pienten kustannustehokkaiden infrahankkeiden (ns. KUHA-hankkeet) näkökulmista.
Alustuksessa kerron kokemuksiani MAL-prosessin kehittymisestä 2010-luvulla Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmien HLJ 2011 ja HLJ 2015 sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen
suunnitelman MAL 2019 pohjalta.
Näkemykseni mukaan suunnittelu on kehittynyt ja monipuolistunut kierros kierrokselta. Erityisen
onnistunutta on ollut vaikutusten arviointi. Lähivuosien asioista on päästy pääosin yhteisymmärrykseen
MAL-sopimuksissa. Kehitettävää on vielä prosessin ja sopimusten jatkuvuudessa. Jotkin asiat (esim.
KUHA-rahoitus) voisi uskaltaa sopia pidemmälläkin aikatähtäimellä, jotta rahoituksen välivuosia ei
pääsisi syntymään.
HLJ 2011 – kehyskunnat ensimmäistä kertaa mukana
Vuonna 2011 valmistuneessa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) olivat
ensimmäistä kertaa mukana myös pääkaupunkiseudun kehyskunnat. Aiemmat suunnitelmat oli rajattu
pääkaupunkiseudun neljään kuntaan.
HLJ 2011-prosessissa määriteltiin ensin kehittämistasot, sitten valmisteltiin niihin liittyen osaselvityksiä,
työstettiin strategiaa ja tuloksena oli HLJ 2011 -suunnitelma. Tavaraliikenteen osaselvityksessä
logistiikkaa käsiteltiin monipuolisesti ja tunnistettiin tavaraliikenteen kehittämistarpeita karttapalvelun
avulla, mikä oli uutta 2010-luvun alkupuolella. Ajoneuvoliikenteen verkkoselvityksessä todettiin mm.,
että perusväylänpidon investointien rahoitus oli supistunut hyvin pieneksi, eikä pienten ja keskisuurten
hankkeiden toteuttaminen siksi edennyt.
Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä MAL-aiesopimuksessa sovittiin ensimmäistä kertaa valtion
osallistumisesta pienten, kustannustehokkaiden infrahankkeiden eli ns. KUHA-hankkeiden
rahoitukseen. KUHA-hankkeiden valikoinnissa ja perkaamisessa tehtiin iso urakka, jossa yli tuhannesta
tunnistetusta hanketarpeesta saatiin aikaan valtion ja kuntien yhdessä rahoittama ensimmäinen KUHAhankeohjelma vuosille 2012-2015.
HLJ 2015 – kolme suunnitelmaa, yhteinen vuoropuhelu
HLJ 2015 -suunnitelman piti aluksi olla vain kevyt päivitys HLJ 2011:een, mutta prosessi pyörähti taas
isosti käyntiin. Ajurina oli MAL-aiesopimuksessa määritelty tarve laatia Helsingin seudun yhteinen
maankäytön suunnitelma samanaikaisesti liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Prosessikuvaus
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muistutti kaatunutta joulukuusta, jonka tähtenä loisti MAL-aiesopimus 2016-2020.
Maankäyttösuunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunnitelman yhdisti yhteistyö ja vuoropuhelu
prosessien välillä.
Samaan aikaan HLJ 2015:n kanssa laadittiin logistiikkaan keskittyvää Uudenmaan 4.
vaihemaakuntakaavaa. Kaupunkiseudun, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen välinen yhteistyö oli tiivistä
ja tuotti hyviä tuloksia. Yhdessä tehdyt ajoneuvoliikenteen ja tavaraliikenteen verkon jäsentelyt ovat
toimineet pohjana myös myöhemmissä suunnitelmissa.
Suunnitelmia syntyi loppujen lopuksi kolme: maankäyttösuunnitelma (MASU 2050), asuntostrategia
(ASTRA 2025) sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015). Suunnitelmat
valmistuivat aikataulussa, vaikka soppaa hämmensi suunnittelun viime vaiheessa, vuonna 2014,
solmittu valtion ja suurten kaupunkien erillissopimus asuntorakentamisen ja eräiden
liikennehankkeiden vauhdittamisesta. Tämä sopimus kuitenkin raukesi vallan vaihduttua
eduskuntavaaleissa 2015.
Aiesopimuksen sijaan solmittiin ensimmäistä kertaa MAL-sopimus, mikä korosti sopimisen roolia MALprosessissa. Sopimuksessa oli mukana KUHA-hankkeiden rahoitus vuosille 2017-2019, joskin
rahoitustaso jäi toivottua pienemmäksi. Vuonna 2016 KUHA-hankkeet jäivät ilman rahoitusta, koska
voimassa olevaa sopimusta ei ollut. Samoin kävi MAL-sopimusten välivuonna 2020.
MAL 2019 – vaikutusten arviointi vaikutti suunnitteluratkaisuihin
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisen suunnitelman (MAL 2019) valmistelu
aloitettiin vuonna 2016. Prosessikuva muistutti temppeliä, jonka katon harjalla liehui lippuna
päätöksenteko. MAL 2019 -suunnitteluprosessi oli esimerkillinen, koska vaikutusten arviointi vaikutti
aidosti suunnitteluratkaisuihin. Myös maankäytön ja liikenteen ratkaisujen pohtiminen yhdessä otti
aimo harppauksen eteenpäin. KUHA-hankkeita ohjelmointiin jälleen seuraavia vuosia silmällä pitäen ja
niiden valinnassa priorisoitiin entistä enemmän kestäviä kulkumuotoja.
MAL 2019 -suunnitelman valmistelun aikana Helsingin seudun kunnat sekä valtion liikennehallinto
(Liikennevirasto ja ELY-keskus) muodostivat yhteisen näkemyksen seudun keskeisen tieverkon
jäsentelystä ja palvelutasosta. Helsingin seudulla keskustelua on herättänyt erityisesti, missä kohteissa
ja millä edellytyksillä Helsingin sisääntuloväyliä voidaan muuttaa kaupunkibulevardeiksi.
MAL 2019 -suunnitelma hyväksyttiin seudun yhteistyöelimissä keväällä 2019. MAL-neuvottelutulos
syntyi syksyllä 2020. KUHA-hankkeet kohdistettiin suunnitelmasta poiketen pelkästään KUUMA-kuntiin
ja Espooseen. Helsinki, Vantaa ja Kauniainen jäivät siis näiltä osin ilman valtion rahoitusta. Tämä on
hankaloittanut hankkeiden ohjelmointia: esimerkiksi Espoon kaupunkiradan varren pyörätie kulkee
myös Kauniaisten läpi.
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MAL 2023 – rullaavalla prosessilla eteenpäin
MAL 2023 -suunnitelman valmistelu aloitettiin vuonna 2020. Prosessia kuvaa rullaava ruori. Ajatuksena
on, että MAL-prosessi muodostaa jatkumon. Tietyssä vaiheessa tehdään tietyt tarkastelut ja niiden
pohjalta jatketaan eteenpäin. Mallia on haettu Lahden yleiskaavaprosessin kuvauksesta.
Tavoitteena on myös hyödyntää mahdollisuuksien mukaan aiemmilla kierroksilla tehtyjä tarkasteluja.
Materiaalia kertyy suunnittelutyön aikana valtavasti, eikä kaikkea voi eikä kannatakaan selvittää joka
kerralla alusta alkaen uudestaan. Päivittyvän ja ajantasaisen tilannekuvan muodostaminen onkin yksi
tällä hetkellä kehitettävistä asioista Helsingin seudun MAL-suunnittelussa.

Haapamäki Taina, FLOU Oy: Liikennejärjestelmätoimenpiteillä vaikutetaan yritysten
tuottavuuteen – tarkastelussa agglomeraatioedut

Liikennejärjestelmä vaikuttaa yritysten tuottavuuteen monen eri kanavan kautta. Liikennejärjestelmän
kehittämisellä voidaan vaikuttaa mm. työvoiman saavutettavuuteen ja kuljetuskustannuksiin, mutta
myös epäsuorasti osaamisen jakamiseen ja alihankintaketjujen erikoistumismahdollisuuksiin.
Tuotannon ja väestön keskittyminen kaupunkialueille ja niiden ympäristöön on hyvin tunnettu ja paljon
esillä oleva taloudellinen ja yhteiskunnallinen teema. Taloudellisen toiminnan alueellista keskittymistä
kutsutaan kaupunkitaloustieteessä kasautumiseksi (agglomeraatio). Kasautumisella on havaittu olevan
yhteyksiä yritysten ja työntekijöiden tuottavuuteen.
Kasautumisvaikutuksia arvioidaan Suomessa osana liikennehankkeiden laajempia taloudellisia
vaikutuksia. Erityisesti suurien valtakunnallisten raidehankkeiden ja suurten kaupunkien
raitiotiehankkeiden suunnittelun yhteydessä on selvitetty kasautumisvaikutuksia. Kansainvälisesti on
arvioitu, että liikennehankkeiden kasautumisvaikutukset voivat olla 0–30 % suorista hyödyistä. Lisäksi
tiedetään, että kasautuminen on pääosin yhteydessä työasiamatkoihin ja että vaikutukset keskittyvät
lyhyille matkoille ja tiheämmille kaupunkiseuduille. Tutkimukset kasautumisvaikutuksista Suomen
oloissa kuitenkin puuttuvat.
Esityksessä käydään läpi kasautumisvaikutusilmiön teoriatausta ja uusin empiirinen tutkimus siitä,
millaisia suoria ja epäsuoria vaikutuksia liikennehankkeilla ja saavutettavuuden muutoksilla on
kansainvälisesti havaittu olevan yritysten tuottavuuteen kasautumisen kautta. Esityksessä käydään läpi
myös, millaisia edellytyksiä on tehdä arvioita tällä hetkellä Suomessa ja esitetään suositukset
jatkotoimenpiteiksi vaikutusarvioinnin kehittämiseksi.
180

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021
Esitelmä perustuu liikenne- ja viestintäministeriölle laadittuun keväällä 2020 julkaistuun
esiselvitykseen, jonka laadintaan osallistuivat FLOU Oy, ETLA, Kaupunkitutkimus TA Oy ja Ramboll
Finland Oy. Yhteystiedot Taina Haapamäki, FLOU taina.haapamaki@flou.io puh. +358 50 3778 123
Krista Riukula, ETLA Krista.riukula@etla.fi Puh. +358 40 744 6261

Kauppinen Eero, Ramboll Finland Oy: Sairaan hyvin suunniteltu! – Kokemuksia
Tampereen, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden kestävän liikkumisen
edistämisestä

Jos Suomen yliopistolliset sairaalat työntekijöineen ja potilaineen olisivat kuntia, olisivat ne Suomen
asukasluvultaan 100. suurimman kunnan joukossa. Samalla ne olisivat ylivoimaisesti tiheimmin asuttuja
kuntia sillä, sairaaloissa lähes 10 000 henkilöä kerääntyy muutaman hehtaarin kokoiselle alueelle
valtavan suuriin rakennuskomplekseihin joka päivä.
Kaikissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa on käynnissä valtavat investoinnit, jotka johtuvat
toimintojen valtavasta keskittämisestä ja rakennuksien uusimistarpeesta. Toimintojen keskittäminen
tuo myös ennennäkemättömiä haasteita sujuvan liikkumisen ja etenkin pysäköinnin järjestämisessä.
Henkilökunta ja etenkin potilaat saapuvat jopa satojen kilometrien etäisyydeltä sairaala-alueelle. Tämä
aiheuttaa valtavan pysäköintitarpeen hyvin pienelle alueelle, joka ulottuu jopa kilometrien säteelle
sairaaloista.
Vaikka muu Suomi työskentelisi etätöissä, niin nämä työntekijät kerääntyvät vaikka koronan uhalla
paikan päälle auttamaan muita. Vaikka valtavaan henkilöautopysäköintitarpeeseen on vastattu
investoimalla rakenteelliseen pysäköintiin, niin maa-ala on yksinkertaisesti alkanut loppua. Turussa
TYKS:in uudet pysäköintilaitokset on rakennettu katujen ja moottoritien päälle. Tampereen TAYS:issä
valmistui vuonna 2018 uusi yli 400 autopaikan pysäköintihalli. Vaikka pysäköintihalleille löytyisi vielä
tilaa, niin lähiympäristön katu- ja tieverkko ovat jo tulleet kapasiteettinsa äärirajoille.
Äärimmäisen haasteen pysäköinnin mitoitukseen tuo myös se, että jokaisessa ympärivuorokauden
toimivassa yliopistollisessa sairaalassa työvuorojen vaihdot aiheuttavat varsinkin iltapäivisin lähes
tuplaantuneen kysynnän pysäköintipaikoista. Aamuvuoroon tulleet työntekijät eivät voi poistua
hoitamasta potilaita ennen kuin uuden vuoron työntekijät ovat saapuneet paikalle.
Tämän vuoksi ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin edistää kestävää liikkumista, ja nimenomaan
sairaalan henkilökunnan liikkumista, sillä harvat potilaat ovat terveitä pyöräilleekseen hoitoon. Vain
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vähentämällä pysäköintipaikkojen kysyntää voidaan parantaa niiden pysäköintimahdollisuuksia, jolla
siihen ei ole vaihtoehtoa.
Esitelmän aineisto koostuu neljästä mittavasta kestävän liikkumisen hankkeesta kolmen vuoden ajalta,
joista kaksi viimeistä valmistui syksyllä 2020. Ratkaisuja on mietitty hyvinkin räätälöidysti sairaalan
työntekijöiden tarpeet, kuten pukuhuoneet, kulkureitit ja vuoronvaihdot huomioiden. Kattavilla
paikkatietoanalyyseillä on voitu osoittaa myös räätälöityjä ratkaisuja eri mittaisille työmatkoille. Toisille
ilmainen vuosittainen pyörähuolto tai kaupunkipyörän käyttöetu, toisille taas joukkoliikenteen matkaajan lyhentäminen tai kimppapysäköintiruudut pysäköintihalleissa. Näillä toimenpiteillä on saatu
sujuvampaa liikkumista koko yhteiskunnan kannalta kriittisimpiin kohtiin.
Eero Kauppinen, Smart Mobility Tampere eero.kauppinen@ramboll.fi
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Videoluennot aiheesta Turvallisuus

Airaksinen Noora, Sitowise Oy/Itä-Suomen yliopisto: Tieliikenteessä vakavasti
loukkaantuneet Töölön sairaalan traumarekisterissä 2009-2018

EU:n liikenneturvallisuuden kunnianhimoinen nollavisio tähtää siihen, että vuonna 2050 kukaan ei
kuole tai loukkaannu vakavasti tieliikenteessä. Myös Suomi on ottanut nollavision pitkän aikavälin
kansalliseksi tavoitteekseen. Se vaatii kuitenkin paitsi uutta ajattelutapaa, myös määrätietoisia
toimenpiteitä.

Kattava ja luotettava tilastotieto tieliikennekuolemista ja vakavasti loukkaantuneista on ensiarvoisen
tärkeää ehkäisytoimenpiteitä suunnittelussa ja tavoitteen seurannassa. Tieliikennekuolemista tiedetään
riittävästi ansiokkaan tutkijalautakuntatoiminnan johdosta. Vakavasti loukkaantuneiden tilastointia on
myös kehitetty siten, että kokonaismäärä vuosittain pystytään arvioimaan noin vuoden viiveellä. Tiedon
tuottamisprosessi on kuitenkin hidas, tieto ei ole kaikilta osin riittävän tarkkaa ja monipuolista ja se on
hankalasti saatavissa. Sairaala-aineistojen hyödyntäminen tilastoinnissa nykyistä laajemmin ja
sujuvammin olisi ensiarvoisen tärkeää, yksin poliisin tietoon perustuva tilasto ei missään tapauksessa
anna riittävää kuvaa tilanteesta.

Esiteltävässä tutkimuksessa analysoidaan nyt ensimmäistä kertaa Töölön sairaalan
traumarekisteriaineiston (vaikutusalue noin 2 milj. asukasta) vakavasti loukkaantuneiden
tieliikennetapaturmapotilaiden tiedot vuosilta 2009-2018. Traumarekisteri on korkeatasoinen ja
tiedoiltaan erittäin luotettavaksi osoitettu sairaalatietokanta. Tutkimus on parhaillaan käynnissä ja
alustavat tulokset olemassa. Lopulliset tulokset saadaan toukokuuhun mennessä ja tutkimuksesta
tullaan julkaisemaan tieteellinen artikkeli kansainvälisessä lehdessä kuluvan vuoden aikana yhteistyössä
Töölön sairaalan kanssa.

Väylät ja liikenne -päivillä esittelen aiheen taustan sekä yhteensä 1 063 tieliikennetapaturmissa
vakavasti loukkaantuneet taustatiedot sekä tapaturmaan, syntyneisiin vammoihin ja niiden
vakavuuteen ja hoitoon liittyvät tiedot. Tulokset esitellään tienkäyttäjäryhmittäin; jalankulkijat,
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pyöräilijät, moottoripyöräilijät ja muut moottoriajoneuvoissa loukkaantuneet. Esityksessäni
havainnollistan myös sitä, millaista joukkoa traumarekisterissä olevat potilaat edustavat kaikista
vakavasti loukkaantuneista Suomessa ja ajatuksia siitä, kuinka tilastointia voitaisiin kehittää ja millaista
lisäarvoa sairaala-aineistoista saadaan onnettomuustilastointiin.

Kautiala Christel, Destia Oy: Liikenneturvallinen raitiotie Tampereelle

Tampereelle rakentuu uusi, nykyaikainen raitiotiejärjestelmä palvelemaan kasvavan kaupungin ja
kaupunkiseudun liikennetarpeita. Liikenneturvallisuus on pyritty ottamaan huomioon kaikissa
suunnitteluratkaisuissa ja toteuttamistavoissa, ja se on vaatinut jatkuvaa ja systemaattista
turvallisuustyötä. Raitiotien liikennöinti alkaa elokuussa 2021.
Suunnittelun alkuvaiheessa liikenneturvallisuusasiat otettiin vahvasti mukaan suunnitteluperusteisiin ja
tunnistettiin eri liikkujaryhmien eritystarpeet. Lisäksi suunnitelmille, työnaikaisille järjestelyille,
rakennustyön valmistuttua ja koeajojärjestelyihin on tehty liikenneturvallisuusauditointi, jolloin on
tuotu esille kohteet, joissa on vielä mahdollisuus parantaa turvallisuutta. Suunnittelussa ja
toteutuksessa on tunnistettu kohteen liikenneturvallisuuden kannalta haastavat erityiskohteet ja
pohdittu niille vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Hankkeen aikana on huomioita kiinnitetty erityisesti eri kulkumuotojen risteämiskohtiin, niiden
määrään ja ratkaisuihin. Varsinkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden risteämiskohtiin raitiotien kanssa on
pyritty löytämään mahdollisimman selkeät ja turvalliset ratkaisut. Lisäksi pylväiden ja muiden laitteiden
sijoittelussa huomioidaan näkemät sekä mahdollisen onnettomuuden sattuessa, ajoneuvon
kiilautumisvaaran estäminen esteen ja raitiotien väliin.
Esityksessä nostetaan esille erilaisia liikenneturvallisuusauditointien havaintoja ja esitetään runsaasti
konkreettisia esimerkkejä siitä, miten eri suunnitelmavaiheiden, rakennustyönaikaisia ja jo valmiin
hankkeen ratkaisuja on muutettu. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa kaikki osapuolet puhaltavat
yhteen hiileen ja muutokset sujuvat joustavasti.
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Klang Jaakko Varsinais-Suomen ELY-keskus, Nordic Road Association: Automaattinen
ajonopeusvalvonta pohjoismaissa - nyt ja tulevaisuudessa?

TIIVISTELMÄ

Pohjoismaiden automaattisen nopeusvalvonnan nykytilannetta ja tulevaisuutta käsittelevä työpaja
järjestettiin Helsingissä 3–4.4.2019. Työpajan järjestivät yhteistyössä Pohjoismaiden tie- ja
liikennefoorumi, poliisi ja Suomen tieviranomaiset. Tämä esitelmä käsittelee ja valottaa työpajassa
esille nousseita havaintoja, keskusteluja, ideoita ja ajatuksia.

Liikenneturvallisuusvaikutusten optimoimiseksi lainsäädännön tulisi ensisijaisesti puuttua
liikennerikkeisiin, jotka aiheuttavat merkittävän riskin vakavaan loukkaantumiseen ja
kuolemaan ja lisäävät niiden määrää.

Ajoneuvojen ajonopeusvalvonta on tehokkainta silloin, kun se on ennalta-arvaamatonta vaikeasti vältettävää - toteutetaan sekä näkyvänä että huomaamattomana ja pitkäjänteisesti.
Valvonta ajonopeuskameroilla on suositeltavinta silloin, kun onnettomuudet keskittyvät
selvästi tietyille tieosuuksille ja alueille, ne liittyvät liian suureen ajonopeuteen ja liikenteen
määrä on niin suuri, että poliisin fyysinen läsnäolo olisi liian aikaa vievää ja tehotonta.

Kansainvälisten meta-analyysien perusteella automaattisella ajonopeuskameravalvonnalla
voidaan vähentää kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia 18–32 % ja vakaviin
loukkaantumisiin johtavia liikenneonnettomuuksia noin 20 %. Yksittäisten
vaikutustenarviointitutkimusten tulokset vaihtelevat laajasti. Tutkimukset Australiasta ja
Aasiasta osittavat, että huomaamattomat ajonopeusvalvontakamerat vaikuttavat laajaalaisemmin kuin kiinteät kamerat. Kiinteiden ajonopeuskameroiden paikallinen
turvallisuusvaikutus on tehokkaampi, mutta liikkuvien huomaamattomien kameroiden
vaikutusalue on suurempi.
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Kuva 1: Pohjoismaiden strategiat automaattisen kameravalvonnan näkyvyyden osalta myös
poikkeavat toisistaan. Ruotsi on valinnut kaikkein näkyvimmän ja tiedottavimman linjan
suhteessa tienkäyttäjiin. Kuva: Jaakko Klang

Nykyään useissa europan maissa huomaamattomien liikkuvien ajonopeusvalvontakameroiden
yhteydessä käytetään varoituskylttejä, koska tavoitteena on vähentää vakavia ja kuolemaan
johtavia liikenneonnettomuuksia - ei tavoitella suurta määrää valokuvia ja sakkoja. Selkeästi
näkyvien ajonopeusvalvontakameroiden päätehtävä on vähentää ajoneuvojen tilannenopeutta
tietyissä tienkohdissa, kuten koulujen, risteyksien ja suojateiden läheisyydessä, sekä kohdissa,
joissa onnettomuusriski on korkea. Kameroiden tulee olla jo kaukaa helposti havaittavissa,
jotta ajoneuvon kuljettajille jää tarpeeksi aikaa nopeuden tasaiseen alentamiseen.

186

Esitelmätiivistelmät| Väylät & Liikenne 2021

Kuva 2: Pohjoismaissa on valittu erilaisia strategioita ajonopeusvalvonnan teknisessä
toteutuksessa. Norjan keskittyminen keskinopeusvalvontaan ja Tanskan keskittyminen
liikkuviin nopeusvalvontayksiköihin poikkeavat merkittävästi Suomen ja Ruotsin strategiasta
(tiedot 15.8.2019). Kuva: Jaakko Klang

Keskinopeusvalvonta toimii 24/7, mikä tarkoittaa sitä, että kiinnijäämisen riski on lähes 100 %.
Keskinopeusvalvotuilla tiejaksoilla suurin osa kuljettajista noudattaa nopeusrajoituksia. Tiejaksoilla,
joilla nopeusrajoituksia on ennen rikottu säännöllisesti, keskinopeuskamerat voivat laskea
ylinopeuksien määrän jopa alle prosenttiin.

Uusi ajoneuvoteknologia voidaan integroida valvontajärjestelmiin. Esimerkiksi älykäs nopeusavustin
(ISA) mahdollistaa nopeuden valvomisen ajasta ja paikasta riippumatta. Pitkällä aikavälillä
nykyisenkaltainen poliisin toteuttama nopeusvalvonta saatetaan suurilta osin korvata uuteen
teknologiaan perustuvilla nopeudenvalvontajärjestelmillä.

Älykkäät kamerat voivat tehdä paljon muutakin kuin vain ottaa kuvia ja videoita. Sisäänrakennettujen
kuvankäsittely- ja kuviontunnistusalgoritmien avulla älykkäät kamerat tunnistavat liikkeen, mittaavat
kohteita, lukevat rekisterikilpiä ja tunnistavat jopa ihmisen käyttäytymismalleja. Lähitulevaisuudessa
niistä tulee osa automaattisia valvontajärjestelmiä useissa sovelluksissa.
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Mitä enemmän uusi teknologia rohkaisee vapaaehtoiseen ajonopeudenvalvontaan, sitä enemmän
poliisin toteuttama ajonopeusvalvonta voi keskittyä äärimmäisten ja toistuvien nopeusrikkomusten
hallintaan.

Saarinen Tuomo, Espoon kaupunki: Henkilövahinko-onnettomuudet kaupungissa
nopeusrajoitusluokittain –erot ja yhteneväisyydet

Erillinen liitetiedosto tästä.
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