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1. Johdanto 

Tämän pro gradu- tutkielman tavoitteena on tutkia joukkoliikenteen toimintaedellytysten 

arviointiin käytettäviä mittareita, sekä niiden toimivuutta sekä niiden soveltumisesta 

yleiskaavaprosessiin. Tapaustutkimuksen kohteena on Rovaniemen yleiskaavaprosessi, joka 

käynnistyy arviolta vuonna 2022, eli yleiskaavatyöhön tuotetaan tässä tutkimuksessa tarvittavia 

lähtötietoja sekä uusia tarkastelumenetelmiä. Työssä tullaan käsittelemään joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiä ja miten niihin voidaan vaikuttaa maankäytön suunnittelulla, millä 

mittareilla joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja niiden huomioimista kaavoituksessa tulisi 

arvioida ja miten hyvin valittuja mittareita ja tarkastelutapoja voidaan hyödyntää Rovaniemen 

yleiskaavaprosessissa.  

 Kestävä liikkuminen ja tähän aiheeseen sisältyen joukkoliikenne on 

nykyaikaisessa suunnittelussa erittäin paljon pinnalla. Kuten Bamwesigye & Hlavackova 

(2019) artikkelissaan mainitsevat, minkä tahansa modernin kaupungin on erittäin tärkeää 

kehittää kestäviä liikennemuotoja edistääkseen entisestään. Mielenkiinnot tähän kehitykseen 

kumpuavat monelta taholta, niin jokapäiväisestä elämästä, poliittiselta taholta, taloudelliselta 

puolelta ja niin edespäin. Joukkoliikenne sananakin ehdottaa sitä, että liikutetaan kerralla paljon 

ihmisiä paikasta toiseen. Liikenneviraston ohjeen mukaan (2018) joukkoliikenne tarkoittaa 

henkilöiden kuljettamista liikennevälineillä, jotka ovat tarkoitettu suurille henkilömäärille. 

Joukkoliikenne on tavallisesti avointa reitti- ja aikataulusidonnaista liikennettä (Liikennevirasto 

2018:11). Paikasta toiseen liikkuminen ei helppo käsite eikä konsepti suunnittelua 

tarkasteltaessa, vaan asia on hyvinkin monisyinen. Tämän takia työssäni tutkitaankin 

joukkoliikennettä maankäyttöratkaisujen pohjalta ja perusteella, sillä siellä missä ihmiset ovat 

ja asuvat, työskentelevät ja viettävät vapaa-aikaansa, on tarvetta (kestävälle) liikkumiselle.  

 Työn aihepiiriin paneudutaan ensiksi kirjallisuuskatsauksen kautta, jossa 

määritellään aiempien tutkimusten ja selvitysten perusteella joukkoliikenteen 

toimintaedellytykset ja reunaehdot. Kirjallisuuskatsauksessa käydään myös läpi yhteenveto 

maankäytön suunnittelun keinoista, joilla voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiin. Tutkielmassa käydään läpi myös muiden isompien kaupunkien 

yleiskaavoja ja miten niissä käsitellään joukkoliikennettä, kaupunkeina Oulu, Jyväskylä ja 

Mikkeli, sekä paikkatietotarkasteluissa Lappeenranta. Yleiskaavoituksen mittareista ja 

tunnusluvuista pyritään ammentamaan suunnitteluun suuntaviivoja mitä ottaa huomioon 

yleiskaavoituksessa tämän työn kontekstissa. Tarkemmin eriteltynä, kirjallisuuskatsauksessa 

käydään läpi joukkoliikennesuunnittelun ja maankäytön keskeisiä teemoja, kuten 

saavutettavuus, 
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liikkumismahdollisuuksien tasa-arvo sekä epätasa-arvo, maankäyttö ja alueidenkäyttö, 

yleiskaavoitus, liikenne sisältäen henkilöautoliikenteen, jalankulku ja pyöräliikenteen sekä 

joukkoliikenteen, asukastiheyden ja maankäytön suunnittelun sekä maankäytön ja liikenteen 

välisen vuorovaikutuksen.  

 Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja niiden arvioinnissa käytettäviä 

mittareita määritellään ja tarkastellaan myös laajasti. Erilaiset analyysit ja mittarit ovat 

ensiarvoisen tärkeitä liikenteen, ja tässä työn kontekstissa joukkoliikenteen suunnittelussa. 

Erilaisilla mittareilla ja menetelmillä pystytään validoimaan osoitetut kehityssuunnat ja 

menetelmät, miten suunnittelua niin maankäytöllisesti kuin liikenteellisesti toteutetaan. Eri 

tarkasteluilla ja aineistoilla pystytään tutkimaan olennaisimpia työssä esiintyviä teemoja, kuten 

väestöntiheys, saavutettavuus ja matka-ajat. Olennaisimpia mittareita itsessään ovat: 

käyttäjäpotentiaali (esim. väestöntiheys, etäisyys keskustasta, joukkoliikenteen 

kulkutapaosuus, nousijat pysäkeittäin), matka-aika (esim. matka-aika joukkoliikenteellä 

keskustaan pysäkille siirtyminen huomioiden, saavutettavuus (esim. etäisyys asunnolta 

lähimmälle pysäkille).  

 Työssä esiintyvissä paikkatietotarkasteluissa tutkitaan valittujen mittareiden ja 

paikkatietoanalyysien soveltamista Rovaniemen yleiskaavaprosessissa, ja miten tähän 

tuotetaan parhaimmalla tavalla lähtötietoja. Tavoitetilanteena on myös se, että esitettyjä 

tarkasteluita, analyysejä ja mittareita voidaan käyttää kansallisesti muissakin kaupungeissa ja 

aiheeseen liittyvissä projekteissa. Jo työn aikana tätä testataan verrokkikaupungilla, joksi 

valikoitui Lappeenranta.  

 Työn tuloksina pyritään luomaan entistä parempaa taustatietoa joukkoliikenteen 

suunnitteluun yleiskaavoituksessa: mitä ja miten mitataan, miten joukkoliikenne käsitellään 

maankäytön ja liikenteen kontekstissa sekä keinot joukkoliikenteen toimintaedellytysten 

parantamiseksi eri alueilla. Työssä tuotetaan myös keskeinen lähtötieto alueellista tarkastelua 

sekä tulevaa joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelua varten. Käytettävät paikkatietoanalyysit 

ja nykyiset sekä uudet tunnusluvut olisivat myös hyödynnettävissä muissa tilanteissa ja 

kaupungeissa.  

 Työn rakenne on seuraavalainen: Johdannon ja tutkimusaineiston ja menetelmien 

jälkeen luvuissa 2–5 esiintyy tämän työn teoriaosuus, jonka pääteemat on esitetty edellä. 

Luvuissa 7, 8 ja 9 on empiirinen lähestymistapa, ja otetaankin esimerkkejä teoriasta ja peilataan 

näitä esiintyviä asioita Rovaniemen kontekstiin. Luvut 10 ja 11 käsittelevät työn paikkatieto 

osuuden, jossa luvussa 10 käydään läpi vanhoja jo käytössä olevia paikkatietotarkasteluita 

joukkoliikenteen suunnitteluun liittyen. Luvussa 11 tuodaan esille kehittämäni uudet 
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tarkastelumenetelmät, joissa on käytetty vanhoja aineistoja mutta pyritty tuomaan esille 

uudenlaisia tulkintatapoja ja perustelemaan nämä. Uusi paikkatietotarkastelu käydään läpi 

myös verrokkikaupungin kautta läpi Lappeenrannassa. Luvussa 12 työ niputetaan yhteen 

johtopäätösten, pohdinnan ja jatkotutkimuksen esittämisen osalta.  

 

 

2. Saavutettavuus 

 

Tässä teoriakappaleessa käydään läpi tutkielman yksi keskeisimmistä termeistä, eli 

saavutettavuus. Käsite avataan monien lähteiden kautta ja validoidaan termin käyttö työn 

teemoja käsiteltäessä. Käydään läpi niin termin sisältö, saavutettavuuden merkitys 

liikennesuunnittelussa ja miten se esiintyy esimerkiksi liikennemaantieteen piirissä.  

Saavutettavuus on käsite, jota käytetään useilla eri tieteenaloilla, kuten 

liikennesuunnittelussa, kaupunkisuunnittelussa ja maantieteessä ja täten omaa tärkeän roolin 

menettelytapojen ja käytäntöjen teossa (Geurs & van Wee 2004: 127). Mutta, kuten Geursin ja 

van Ween tekstissä (2017: 127) mainitaan, saavutettavuus on usein väärinymmärretty ja 

huonosti määritelty käsite. Operationaalisesti ja teoreettisesti yhdenmukaisen ja kattavan 

kontekstin löytäminen saavutettavuuteen liittyen on haastavaa ja monimutkaista. Tämän 

seurauksena maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelun käytännöt ja suunnitelmat ovat usein 

arvioitu saavutettavuusmittareilla, joita tutkijoiden ja päättäjien on helppo käyttää, kuten 

ruuhkatasot tai matkanopeudet tieverkolla, mutta näissä on monia metodologisia heikkouksia 

(Geurs & van Wee 2004: 127).  Saavutettavuus on keskeinen termi käsiteltäessä liikkumista, 

koskien myös joukkoliikennettä. Hyvälaatuinen ja monimuotoinen liikenneverkko on keskiössä 

siinä, miten eri palveluita saavutetaan. Kuten Kotavaara, Antikainen & Rusanen (2012: 31) 

mainitsevat, on liikenneverkon keskeisin tehtävä tuottaa saavutettavuutta ja sitä, että 

saavutettavuudella tarkoitetaan liikkumisen mahdollistamista. Liikennemaantieteen piirissä 

saavutettavuutta on pidetty keskeisenä talouteen, asumiseen ja yleisemmin alueiden suotuisaan 

kehitykseen vaikuttavana muuttujana (Kotavaara, Antikainen & Rusanen 2012: 31). 

Saavutettavuus tulisi suhteuttaa maankäytön ja liikennejärjestelmien rooliin yhteisössä missä 

yksilöille tai ryhmälle yksilöitä annetaan mahdollisuus osallistua aktiviteetteihin eri paikoissa 

(Geurs & van Wee 2004: 128). Van Lierop ym. (2017:7) toteavat, että: ”Saavutettavuuden 

tutkimus on yksi maankäytön ja liikenteen yhteisen mallinnuksen tärkeimmistä teemoista”. 

Ympäristöministeriön esiselvityksessä (2022:12) todetaankin, että liikennejärjestelmän 
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perustehtävä on tarjota saavutettavuutta ja sitä kautta toimintoja, mutta kuitenkin liikkumisen 

tarve on seuraus yksilöiden tarpeesta tehdä aktiviteetteja eri paikoissa (kuten työ, koulu, vapaa-

aika)”.  

 Ympäristöministeriön esiselvityksessä (2022: 13) todetaan: ”Saavutettavuuden 

mittarien tausta-ajatuksena on, että alueen saavutettavuus on sitä parempi, mitä enemmän 

aktiviteettimahdollisuuksia sen ympärillä on ja mitä pienemmällä kustannuksella niihin pystyy 

siirtymään”. Ympäristöministeriön Maankäytön ja liikenteen yhteisen vaikutusarvioinnin 

kehittäminen- esiselvityksessä (2022) tuodaan esille myös, että saavutettavuutta mitataan 

aluetta tai toimijaa ympäröivien toimintojen (kuten koulutus, työ, kauppa) määrän ja niihin 

liikkumisen vastuksen yhdistämillä mittareilla. Näitä eri mittareita hyödynnetään myös tässä 

tutkielmassani, kuten matka-aika ja matkan pituus. Aktiviteettimahdollisuuksien määrää 

pystytään mittaamaan alueen työpaikkojen ja väestön avulla tai esimerkiksi koulujen ja muiden 

kohteiden määrällä. Alueen saavutettavuus voi täten muuttua maankäytön tai 

liikennejärjestelmän pohjalta (Ympäristöministeriö 2022: 139).  Mainittakoon myös 

esiselvityksen mukaan (2022: 13) että: ”Liikennejärjestelmän osalta muutos voi parantua 

esimerkiksi uuden väylän tai liikennepalvelun toteuttamisesta tai huonontua väylien tai 

liikennepalvelujen käytön lisääntyessä, kun verkko tai palvelu ruuhkautuu ja palvelutaso 

alenee. Maankäytössä muutos voi johtua muutoksista rakennuskannassa ja niihin sijoittuvissa 

toiminnoissa”. Tämän työn kautta voisi esimerkkinä nousta se, että mittareiden ja tarkasteluiden 

avulla osoitetaan esimerkiksi täydennysrakentamista tietylle alueelle ja täten luodaan paremmat 

perusteet hyvätasoisen joukkoliikenteen toteuttamiselle.  

Julkisen liikenteen saavutettavuus on saavuttanut huomattavaa tärkeyttä 

liikennejärjestelmän suunnittelussa liikuttavuuden ja kestävyyden kontekstissa (Saif, Zefreh & 

Torok 2019: 36).  On huomattavaa myös, että saavutettavuuden konsepti, eli miten 

mahdollistetaan pääsy paikkoihin, joissa on aktiviteetteja (työ, koulu, vapaa-aika jne.) sitoo 

maankäytön ja liikenteen yhteen. Entisestään kasvava tutkimuskenttä demonstroi linkkejä 

rakennetun ympäristön (maankäyttö) ja liikkumisen/matkanteon välillä ominaispiirteillä, kuten 

tiheämpi asukastiheys ja sekoitettu kehitys ja suunnittelu, jotka usein näkyvät suuremmilla 

kävely, pyöräily ja joukkoliikenne kulkutapaosuuksilla (Stanley, Stanley & Hansen 2017: 

9).  Kattavimman katselmuksen rakennetun ympäristön ja matkanteon yhteyksien välille on 

luonut Ewing & Cervero (2010) jotka puhuvat “five D’s” eli viidestä D:stä, jotka vaikuttavat 

autolla matkustamisen etäisyyksiin; Density (tiheys) - suuremmat tiheydet kannustavat 

enemmän paikallisia mahdollisuuksia, korkeammat julkisen liikenteen palvelutasot ja 

kävelymahdollisuudet. Määränpää-tiheys on erityisen tärkeää. Diversity of land use 
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(maankäytön monimuotoisuus) - tekee paikallisten aktiviteettien toteuttamisen helpommaksi, 

yhdistyy eri konsepteihin kuten asuinalue/työpaikka-alue tasapainoon. Design (muotoilu) - 

luodaan erityisesti kiinnostavia paikkoja missä ihmiset haluavat olla, ovat turvallisia ja 

edistävät ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Destination accessability (määränpään 

saavutettavuus) - missä on kyse siitä, että kuinka helppoa määränpäät ovat saavuttaa ja luoda 

solmukohtia ja käytäviä mitä on helppo käyttää. Distance to transit (etäisyys 

kuljetuspalveluihin) - melko yksiselitteinen, esimerkiksi Ewing ja Cervero (2010) ovat 

tutkineet, että puolittamalla etäisyyden lähimmälle joukkoliikenteen pysäkille lisää kyseistä 

kulkutapaosuutta 29 %. Tällaiset lukemat ovat tietenkin suhteellisia liittyen kaupungin kokoon 

ja nimenomaan alueen maankäyttöön, rakennuskantaan ja asukasrakenteeseen.    

 

 

2.1 Liikkumismahdollisuuksien tasa-arvoisuus/epätasa-arvoisuus 

 

Seuraavaksi käsitellään liikkumismahdollisuuksien tasa-arvoisuutta ja epätasa-arvoisuutta. 

Epätasa-arvoisuus ja segregaatio on yhteiskunnassamme monisyinen ja monialainen ongelma, 

mutta Suomalaisessa kontekstissa verrattain vähän tutkittu aihe liikenteen ja liikennöinnin 

kontekstissa. Tässä kappaleessa aihetta lähestytään melko pintapuolittain, mutta pyritään 

tuomaan asiaa esille julkisen liikenteen kontekstissa.  

Julkinen liikenne tarjoaa pääsyn materiaaleihin, palveluihin ja aktiviteetteihin 

sekä auttaa ihmisiä siirtymään heidän asuinpaikkaansa tai töihin. Liikkumismahdollisuuksien 

puute tai esteettömyys voivat olla suuri syy sosiaalisessa eriarvoistumisessa (Ruiz, Segui-Pons, 

Matelu-LLadó 2017: 220). Täten liikkumismahdollisuuksien tulisi olla kaikilla kaupungin 

alueilla mahdollisimman tasa-arvoisia. Kuten Preston ja Raje artikkelissaan (2007: 153) 

olettavat, sosiaalinen poissulku ei ole kiinni sosiaalisten mahdollisuuksien puutteesta, vaan 

saavutettavuuden puutteesta näihin mahdollisuuksiin.    

 Asutetut alueet, jotka tarvitsevat eri tasoisia infra-ratkaisuja julkiseen 

liikenteeseen jakautuvat etnisillä, sosiaalisilla ja kulttuurisilla eroilla (Burinskiene, Uspalyte-

Vitkuniene, Tuminiene 2011: 84). Yhdyskunnan suunnittelu tulisi tapahtua kaikkia asukkaita 

ajatellen, riippumatta siitä miten heidän sosiaalinen statuksensa tai kyvykkyys vaikuttaa 

tilanteen ratkaisuihin, ja tämän tulisi olla päämotivaatio kestävälle julkisen liikenteen ja 

yhdyskuntasuunnittelun integroinnille (Burinskiene ym. 2011: 85). Julkinen liikenne on pitkään 

saanutkin huomiota kestävänä ja ympäristösensitiivisenä liikkumismuotona, missä 

ympäristönäkökulman lisäksi joukkoliikenne edistää sosiaalisen tasa-arvoisuuden periaatteita 
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huomioimalla autottomat taloudet. (Krygsman ym. 2004: 265) Suunnittelussa tulisikin täten 

olla yhtenä päätavoitteena se, että kestävä joukkoliikennejärjestelmä integroituu hyvin 

urbaaniin kehitykseen ja optimoidaan siten, että se palvelee kaikkien asukkaiden 

liikkumistarpeita. (Burinskiene ym. 2011: 85) Tämä voi ilmentyä haasteena Rovaniemen 

kokoisessa kaupungissa, jossa on alueita ja naapurustoja mihin ei ole välttämättä mahdollisuutta 

lisätä joukkoliikenteen tarjontaa nykyisellään esimerkiksi liian pienen asukasmäärän/ha takia. 

Kuten tulen tässä tutkielmassa useasti mainitsemaan, tulisi maankäyttöä ohjata siten, että 

yhdyskuntarakenne tiivistyisi eikä leviäisi entisestään, jotta voitaisiin mahdollistaa 

hyvätasoinen joukkoliikennetarjonta.  

 

 

3. Maankäyttö ja alueidenkäyttö 

 

Tässä teoriakappaleessa käsitellään maankäyttöä ja alueidenkäyttöä lähinnä kansallisessa 

kontekstissa ja kotimaisten lähteiden avulla. Käydään läpi maankäytön tarkoitus, suunnittelu ja 

mihin tai miten alueidenkäytöllä pyritään vastaamaan nykyajan kehityskulkuihin. Kappaleen 

avulla pyritään tuomaan esille maankäytössä ja alueidenkäytössä esiintyviä teemoja, jotka 

tukevat empiriaa sekä paikkatietoanalyyseissä käytäviä teemoja. Alakappaleissa tarkennetaan 

yleistä maankäytön käsitettä ja käsitellään lisäksi yleiskaavoitus ja sen tarkoitusperät 

tarkemmin läpi. 

”Maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä hyvälle asuinympäristölle. Onnistuneet 

ratkaisut kaavoituksessa, toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne sekä sujuvat liikennejärjestelyt 

luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. Hyvä suunnittelu edistää kestävää kehitystä”. 

(Ympäristöministeriö n.d.). Maankäytön suunnittelun ohjaus perustuu maankäyttö- ja 

rakennuslakiin. (1999/132) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat ohjaava tekijä 

maakuntien ja kuntien suunnittelussa (Ympäristöministeriö n.d.). Ympäristöministeriöin 

sivuilla mainitaan myös, että valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maankäytön 

suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäyttöön 

vaikutetaan myös esimerkiksi erilaisilla seutu- ja kuntastrategioilla, kunnan maapolitiikalla ja 

rakennusjärjestyksellä. 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus ovat kuntien tärkeimpiä työkaluja niiden 

kilpaillessa keskenään asukkaista, yrityksistä ja investoinneista. Kuntiin kohdistuvat 

kasvupaineet nostavat esille kysymyksen siitä, miten kaavoitusta voidaan hyödyntää  muun 
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muassa strategisten kysymysten ratkaisemisessa (Tuomisaari 2017: 171, Ympäristöministeriö 

2015 mukaan). Maankäytön suunnittelu on aina poliittista toimintaa (Tuomisaari 2017: 172). 

Tuomisaari (2017) mainitsee myös, ettei suunnittelu ole tehtyjen päätösten neutraalia 

toimeenpanoa, vaan siihen sisältyy useita tulkintoja ennen päätöksiä. Maankäytön strateginen 

suunnittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, ja sen performatiivinen voima nojaa sen 

kykyyn järjestää tulevaisuutta koskevaa keskustelua (Tuomisaari 2017: 173). Tuomisaari 

(2017) esittää myös, että tulevaisuus huomioidaan sillä tapaa, että pyritään arvioimaan miten 

toiminta tänään saa aikaan paremman huomisen, eli toiminta nykytilassa oikeutetaan 

tulevaisuuden kautta. Samoin kaupunki liitetään osaksi laajoja kehityskulkuja ja muutosvoimia.  

Kunnan valitsema maankäyttöpolitiikka vaikuttaa mahdollisuuksiin onnistua 

yhdyskuntien kehittämisen ohjauksessa. Maa- ja kaavoituspolitiikassa tulee osata ja uskaltaa 

nähdä suhdanteiden yli (Kuntaliitto 2017: 11).  Kunnissa on viime vuosina laadittu entistä 

enemmän strategisia yleiskaavoja. Niiden yleistyminen kertoo kuntien tarpeesta yhtäältä lisätä 

valmiuttaan reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja toisaalta suunnitella maankäyttöään 

aiempaa määrätietoisemmin (Tuomisaari 2019: 5). Kaupunkiluonnon suunnittelu 

havainnollistaa harkittavat sekä arvioitavat asiat, kun suunnitteluongelmiin haetaan ratkaisuja. 

Kaavoittajat eivät toimi tässä prosessissa yksin, vaan neuvottelevat ratkaisuista muiden 

toimijoiden kanssa. Muilla toimijoilla ja sidosryhmillä on omat intressinsä, joita he puolustavat 

(Tuomisaari 2019: 22).  

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (Valtioneuvosto 2017) todetaan, 

alueidenkäytöllä edistettävän koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin 

perustuvaa aluerakennetta, jolla tuetaan alueiden elinvoimaa ja vahvuuksia.  Merkittävät uudet 

asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet ovat sijainniltaan hyvien liikenneyhteyksien 

varrella (Valtioneuvosto 2017: 6). Alueidenkäyttötavoitteissa (2017) mainitaan myös, 

digitalisaatiolla ja automaatiolla olevan suuri vaikutus, sillä niiden avulla voidaan mahdollistaa 

liikennemuotoja yhdistäviä matka- ja kuljetusketjuja sekä niiden toimivuutta, sekä olemassa 

olevan liikenneverkon tehokkaan käytön. Yhtenä alleviivattuna kohtana tavoitteissa (2017) 

lukee tämänkin työn kannalta oleellinen teema, eli palveluiden, työpaikkojen ym. 

saavuttamisen edistäminen eri väestöryhmien kannalta. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä 

joukkoliikennepalveluiden kehitys nousevat myös vahvasti esille.  
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3.1 Yleiskaavoitus 

 

Tässä kappaleessa syvennytään yleiskaavoitukseen hieman tarkemmin teorian pohjalta. 

Käydään läpi mikä yleiskaava on, mitä sillä tehdään ja ohjataan.  

 Yleiskaava on yhden kunnan aluetta koskeva maankäytön kokonaisratkaisu. 

Yleiskaava tukee kaupungin pitkän aikavälin visioita (Rovaniemen kaupunki 2002). 

Yleiskaavoitus on kunnissa keskeinen alueidenkäytön kehittämiseen ja toimintojen 

yhteensovittamiseen liittyvä kaavataso (Koivu ym. 2013: 3). Arkkitehti Jorma Korva mainitsee 

Rovaniemen yleiskaava 2015 raportissa (2002) mainitaan pitkän aikavälin suunnittelun olevan 

epäkiitollista työtä, sillä tulevaisuuden ratkaisujen hahmottaminen oikeanlaisina ja 

vakuuttavina ja ainoina ratkaisuna on erittäin vaikeaa. Pitkät suunnitteluprosessit ja kaukana 

omasta elinympäristöstä hahmottuva tulevaisuus ei välttämättä kiinnosta kaupunkilaisia 

(Rovaniemen kaupunki 2002).  

Yleiskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen 

yhteensovittamista kunnassa tai yhteisenä yleiskaavana kahden tai useamman kunnan alueella. 

Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja alueidenkäytön yleispiirteisesti (Koivu ym. 2013: 

7).  Yleiskaavoitus on kunnissa keskeinen alueidenkäytön kehittämiseen ja toimintojen 

yhteensovittamiseen liittyvä kaavataso (Ympäristöministeriö 2017: 32). 

 ”Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja 

maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava 

voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. 

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet 

yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön 

perustaksi” (MRL, §35).     

  Tämän työn kontekstissa perehdytään muun muassa siihen muuhun 

suunnitteluun ja maankäytön perustoihin, joilla voidaan ohjata entistä paremmin 

joukkoliikenteen suunnittelua.  Ympäristöministeriön raportissa (Koivu ym. 2013: 7) mainitaan 

myös, että yleiskaavoihin liittyen haluttaisiin korostaa kaavan joustavaa luonnetta. Yleiskaava 

voi olla luonteeltaan todella yleispiirteinen, jopa maakuntakaavamainen. Yleiskaava voidaan 

laatia myös suoraan rakentamista ohjaavaksi. Yleiskaavaprosessin kestosta ei ole kattavaa 

seurantatietoa. Koska yleiskaavoissa on huomattavaa vaihtelua laajuudeltaan ja sisällöltään, 

myös kaavaprosessien kestot vaihtelevat (Ympäristöministeriö 2017: 34). Yleiskaavoihin 

liittyen on haluttu korostaa niiden joustavaa luonnetta sekä suunnittelu- ja ohjaustarpeesta 
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lähtevää esittämistapaa. Yleiskaava voi olla luonteeltaan hyvinkin yleispiirteinen ja strateginen 

lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa (Ympäristöministeriö 2017: 35).  

 Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksesta syntyvät vaikutukset pyritään 

yleensä selvittämällä yleiskaavatasolla tarkastelemalla liikenneverkkoa. Täten yleiskaava 

työkaluna on  olennainen väline yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovaikutuksen 

arvioinnissa. (Ympäristöministeriö 2022: 29)   

 Ympäristöministeriön esiselvityksessä (2022: 30) tuodaan esille myös, että: 

”Verkollisten tarkasteluiden kautta saadaan ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia muuttuva 

alueiden käyttö nykyiseen liikenneverkkoon aiheuttaa, jolloin suunnittelussa pystytään 

varautumaan mahdollisiin uusiin yhteyksiin ja ohjaamaan liikennettä suunnitteluratkaisuilla 

siten, että verkon toimivuus ja turvallisuus voidaan taata. Verkollinen tarkastelu antaa 

maankäytön suunnittelulle tarpeellisia vaikutustietoja myös asemakaavoituksen pohjaksi. 

Maankäytöstä liikenneverkkoon ja -järjestelmään aiheutuvien vaikutusten lisäksi 

yleiskaavatasolla tehdään hajanaisemmin ja vaihtelevammin arvioita liikennejärjestelmän 

vaikutuksista maankäyttöön”.  

 

 

4. Liikenne 

 

Yksi tutkielman pääteemoista on kappaleessa neljä eli liikenne. Liikennetutkimus on hyvin 

monialaista. Liikennettä voidaan käsitellä muun muassa niin sosiaalisesta, teknisestä, 

maantieteellisestä ja taloudellista näkökulmasta. Tässä tutkielmassa liikenne keskittyy 

maantieteellisiin näkökulmiin ja liikenteen pääpiirteisiin teemoihin, kuten matkan pituuteen, 

matkan kestoon ja tätä kautta palaten ensimmäiseen pääteemaan eli saavutettavuuteen. 

Alakappaleissa tutustutaan tarkemmin henkilöliikenteeseen ja vielä tarkemmin 

henkilöautoliikenteeseen, jalankulku- ja pyöräliikenteeseen sekä työn yhteen olennaisimpaan 

teemaan eli joukkoliikenteeseen. 

Suomi on maantieteellisesti laaja alue, joten liikkumista vaaditaan paljon. 

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (2018) mukaan, kuusi vuotta täyttäneet tilaston 

perusjoukkoon kuuluneet henkilöt tekivät vuoden 2016 aikana 5,1 miljardia kotimaanmatkaa. 

Päivää kohti kotimaanmatkoja oli 13,9 miljoonaa. Lukuihin sisältyvät kaikki kuusi vuotta 

täyttäneiden mannersuomalaisten kotimaanmatkat. Kotimaanmatkoilla tarkoitetaan matkoja, 

joiden lähtö- ja määräpaikka ovat Suomessa. Matkojen yhteispituus eli matkasuorite vuodessa 
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oli 76 miljardia kilometriä (Liikennevirasto 2018: 8). Vuorokaudessa suomalaiset tekivät 

henkeä kohti 2,7 matkaa ja liikkuivat näillä matkoilla 41 kilometriä. Matkat jakautuivat eri 

kulkutavoille kuvan 1. mukaisesti.  

 

 

Kuva 1. Kotimaanmatkojen matkaluku ja matkasuorite kulkutavoittain (Liikennevirasto 2018, 8). 

 

Tiiviin kaupunkiympäristön ominaispiirteisiin kuuluu, että kestävillä liikkumismuodoilla 

liikkumiseen, eli jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä, on hyvät edellytykset (Liikennevirasto 

2018: 9). Liikenneviraston tutkimuksessa (2018) mainitaan myös, matkasuoritteiden olevan 

yleensä sitä korkeammat, mitä periferisemmällä alueella asutaan. Kestävien liikkumismuotojen 

käyttö on yleisintä kaupunkialueilla ja maaseudun paikalliskeskuksissa. Tämän tutkimuksen 

kontekstissa Rovaniemi luetaan keskisuureksi kaupungiksi. Keskisuurissa kaupungeissa 

asuvilla kestävien liikkumismuotojen osuus kotimaanmatkojen matkasuoritteesta on 17 

prosenttia ja matkoista 32 prosenttia (Liikennevirasto 2018: 19).  

 ”Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan yleensä liikkumista, joka minimoi 

ympäristöhaitat ja resurssien käytön. Useimmiten siihen luetaan ainakin jalankulku, pyöräily 

ja joukkoliikenne. Koko maassa kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus oli 

kotimaanmatkoilla matkasuoritteesta 15 prosenttia ja matkoista 37 prosenttia” 

(Liikennevirasto 2018: 65). Tutkimuksessa tuodaan myös esille (Liikennevirasto 2018), että 

edellytyksiä löytyy kasvattaa kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta. Entistä enemmän 

ihmisiä asuu kasvavilla kaupunkiseudulla, jossa palvelut ovat lähellä. Kaupunkiseudulla 

liikutaan haja-asutusalueita useammin kestävillä liikkumismuodoilla, sillä saavutettavuus 

palveluihin ja muihin toimintoihin on parempi. 
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4.1 Henkilöautoliikenne 

 

Henkilöautolla merkitys on suuri  liikkumisessa ja suurin osa matkoista Suomessa tehdään 

henkilöautolla. Henkilöauton suosio selittyy lyhyemmällä matka-ajalla, matkan ajoittamisen 

vapaaseen valintaan ja riippumattomuuteen aikatauluista sekä matkaketjun helppouteen, kun 

henkilöauto mahdollistaa kulkemisen ovelta ovelle (SYKE 2017: 51). Kanninen ym. (2013: 

113) mainitsevatkin: ”Autovyöhykkeellä pitkät etäisyydet ja joukkoliikenteen huono tarjonta 

eivät jätä vaihtoehtoja työmatka-autoilulle. Kun mahdollisuus joukkoliikenteen käyttöön on 

olemassa, työmatkan ja talouden viikoittaisten matkojen pidentyminen näyttäisivät vaikuttavan 

positiivisesti todennäköisyyteen tehdä työmatka linja-autolla. Mahdollinen selitys on, että 

liitynnän ja vaihtojen suhteellinen haitta pienenee etäisyyden kasvaessa, samalla kun auton 

käytön haitat (esim. kustannukset, pysäköinti, ruuhkat, ajo-olosuhteiden muutokset) muuttuvat 

suhteessa merkittävämmiksi”  Kanninen ym.  (2010: 55) toteavat myös, että autoriippuvuutta 

kuvaamaan voidaan tehdä yksinkertainen analyysi, jossa tarkastellaan työssäkäynnin 

suuntautumista yhdyskuntarakenteen autovyöhykkeellä. Jos työntekijä asuu autovyöhykkeellä 

samoin kuin hänen työpaikkansa, on todennäköisintä, että hän liikkuu työmatkansa autolla. 

 Yhdyskuntarakenteen hajautumisen yhtenä muotona on moniautoisuuden 

lisääntyminen (Kanninen ym. 2010: 70).  Moniautoistuminen voidaan nähdä kiihtyvänä silloin, 

jos asukastiheys alueella laskee alle 15 as/ha. Useat joukkoliikennevyöhykkeet keskisuurissa 

kaupungeissa ovat laskeneet kyseisen rajan alle, joten autoistuminen voimistuu. (Kanninen ym. 

2010). Kanninen ym. (2010: 71) mainitsevat, että realistisena tavoitteena tulisi olla 

”yhdyskuntarakenne, jossa asuntokunnat keskimäärin pärjäävät korkeintaan yhdellä autolla”. 

Tähän on huomioitu myös merkittävä joukko autottomia asuntokuntia ydinalueilla. 

 Henkilöautoliikenteeseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyvät teemat 

ongelmakohtaisesti sisältävät muun muassa pysäköinnin tuomat ongelmat. Kuten 

aikaisemminkin tekstissä mainitsin Roden & Floaterin (2014) mukaan, julkinen liikenne vaatii 

urbaania tiheyttä samalla kun autoliikenne vaatii tilaa. Tilalla tarkoitetaan tilaa liikkumista 

varten paikasta A paikkaan B eli tieinfra, sekä sitten saavutetussa määränpäässä olevaa 

pysäköintitilaa, mikä on kooltaan erittäin merkittävä. Parkkipaikkojen ohjaus ja määrittely 

esimerkiksi kaupunkikeskustojen reunoille keskitetysti voisi tuoda esille sen, että 

yksityisautoilun aiheuttamat ruuhkat vähenisivät kaupunkikeskustoissa. Jotta ruuhkia voitaisiin 

vähentää urbaaneissa ympäristöissä, päätöksentekijät ympäri maailman ovat tunnistaneet 

julkisen liikenteen laadun parantamisen tärkeyden, P&R (park and ride, pysäköi ja matkusta) 

palveluiden olemassaolon tärkeyden vähemmän tiiviiden alueiden joukkoliikenneyhteyksien 



  

15 
 

varrella ja pysäköinnin hinnan käyttämisen ns. ”porkkanana” (Fokker, Koch & Dugundji 2021: 

210).   

 

 

4.2 Jalankulku ja pyöräliikenne 

 

Hyvät jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat edellytys sujuvalle ja turvalliselle liikkumiselle 

sekä jalankulun ja pyöräilyn lisäämiselle. Myös yhdyskuntarakenteen tulee tukea jalankulkua 

ja pyöräilyä (Liikennevirasto 2014). Liikenneviraston raportissa (2014: 10) mainitaan myös 

jalankulun ja pyöräilyn kehittämisen edistävän kehittäminen edistää monipuolisten terveellisten 

taajamien syntymistä. Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa tulee olosuhteet luoda sellaisiksi, 

että asukkaat kokevat pyöräilyn sujuvaksi, mukavaksi, turvalliseksi ja nopeaksi 

matkantekotavaksi (Liikennevirasto 2014). Tämänkaltaiset kehityssuunnat ohjaavat ylipäätään 

kestävää liikkumista, ja luo mahdollisuudet esimerkiksi kestäville matkaketjuille, joihin kuuluu 

esimerkiksi jalankulku- ja pyöräliikenteellä siirtyminen joukkoliikenteen pariin. 

Pyöräliikenteen määrien kasvattamiseksi on pyörä- ja joukkoliikenteen matkaketjujen 

suunnittelu erittäin tärkeää (Väylävirasto 2020: 100). Tätä työtä ajatellessa on tärkeää tunnistaa 

näitäkin tekijöitä, sillä kuten mainittua on kestävän liikkumisen tapoja hyvä ketjuttaa ja sovittaa 

yhteen.      

 Pyöräliikenne voidaan nähdä siten, että se kattaa isomman osan katuverkosta ja 

ulottuu kauemmasta keskustasta, kun taas kävelyliikenne voidaan olettaa tapahtuvan 

suurimmalta osin keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä.  Joukkoliikennettä 

käsiteltäessä on siis tärkeää yhdyskuntarakenteen, katuverkon ja muun liikennesuunnittelun 

lisäksi tärkeää huomioida myös jalankulku- ja pyöräliikenne, sillä kävelyn ja pyöräilyn 

liityntäyhteyksien kehittämisen kannalta potentiaalisten joukkoliikenteen pysäkkien sijaintien 

määrittäminen on myös tältä kantilta mahdollista. (LV 2014: 41) Laadukkaat pyöräliikenteen 

reitit ovat osa toimivaa ja houkuttelevaa joukkoliikennettä. Pyöräliikenteellä tulee olla 

turvalliset ja sujuvat yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille (Väylävirasto 2020: 26). Tärkeänä 

osana jo mainittuja matkaketjuja ovat mm. pyöräpysäköinti, sillä laadukas sellainen 

mahdollistaa matkaketjujen mielekkään toteutumisen. Joukkoliikenteen terminaalit 

(matkakeskukset, rautatie- ja linja-autoasemat, lentoasemat ja laivaliikenteen 

matkustajaterminaalit) ovat tärkeitä liityntäliikenteen kohtia pyöräliikenteelle (Väylävirasto 

2020: 93).  Tässä työssä jalankulku- ja pyöräily ja sen toimivuus ei ole tärkeimmässä roolissa, 
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mutta näitä tarkastellessa voidaan saada esille jotain reunaehtoja ja huomioita 

saavutettavuudesta vertailukohtana joukkoliikenteen kanssa.  

 

4.3 Joukkoliikenne 

 

Viimeisen vuosisadan aikana liikkumisen koneellistuminen ja siihen liittyvä liikkumisen 

kulujen vähentyminen suhteessa tuloihin on mahdollistanut kaupunkien hajautumisen ja 

horisontaalisen laajentumisen, joka on johtanut siihen, että läheisyys on vaihtunut 

saavutettavuuteen liikkuvuuden kautta (Rode, Floater ym., 4: 2014). Rode ym. (2014) 

mainitsevat myös, että ennen liikennejärjestelmät mahdollistivat horisontaalisen laajentumisen, 

joka fasilitoi ja vaati kompaktia ja tiivistä urbaania kehitystä. Kontrastina, yksityisautoilun tulo 

liikkumisen kentälle ei pelkästään fasilitoinut paljon pienempiä kehityssuuntia 

asukastiheydeltään esikaupunkialueilla, mutta toi esiin myös liikkumismuodon, joka tarvitsi 

paljon enemmän tilaa operointiinsa verrattuna mihinkään muuhun edelliseen liikkumisen 

muotoon. Tiivistettynä, julkinen liikenne vaatii urbaania tiheyttä samalla kun autoliikenne 

vaatii tilaa. Nämä huomiot ovatkin haaste tiheille ja kehittyville kaupunkitiloille missä aikansa 

motorisaatio voittaa tilallisesti osan tieinfrasta tai julkisen liikenteen tuomista liikkumisen 

vaihtoehdoista (Rode ym. 4: 2014).  

Puhuttaessa joukkoliikenteestä on ensimmäinen ajatus (oikeutetusti) kestävyys ja 

kestävä liikkuminen. Useimmiten kestävää liikkumista määritellään lähtökohtaisesti 

Brundlantin komission työn myötä, mikä asetti esille usein lainatun määritelmän kestävälle 

kehitykselle lähes kolme vuosikymmentä sitten: “Ihmiskunnalla on kyky tehdä kehityksestä 

kestävää- varmistaa, että kehitys kohtaa nykypäivän tarpeet ilman että se kompromisoi tulevien 

sukupolvien kykyä saavuttaa niiden omat tarpeet”. (Stanley, Stanley & Hansen 2017 WCED 

1987 mukaan) 1970-luvun teollisten maiden öljy- ja energiakriisin seurauksena monet 

kaupungit ympäri maailman ovat aktiivisesti keskittyneet kehittämään yhteisöjä missä kävely, 

pyöräily ja joukkoliikenne ovat varteenotettavia vaihtoehtoja yksityisautoilulle (van Lierop ym. 

2017: 14). Nyt tämänhetkisen maailmantilanteen ja öljyn ja energian hinnan seurauksena 

voisiko olla, että tämä kehityskulku saisi uuden sysäyksen entistä kunnianhimoisemmalle 

kestävän liikkumisen kehittämiselle?  

Joukkoliikenteen suunnittelu pienemmillä kaupunkiseuduilla voi olla haastavaa, sillä kuten 

SYKE (2017: 51) raportissa mainitaan, liikkumistottumusten muutokset voivat olla hitaita, sillä 

tottumusten muutokset vaativat usein myös käyttäytymismuutoksia liikenteessä. Ajankäytöllä 



  

17 
 

on myös merkittävä vaikutus liikkumistottumuksiin ja suurin osa liikkumisen valinnoista 

voidaan selittää ajankäytöllä ja sen hallinnalla (SYKE 2017: 51). Täten joukkoliikenteen 

toimivuuden edellytyksenä on sen houkuttelevuus niin reittitarjonnan, aikataulutuksen ja täten 

helppouden kannalta. Suomen alue- ja kaupunkirakenteesta löytyy huomattavasti diversiteettiä, 

joten esimerkiksi joukkoliikenteen (ja maankäytön) suunnittelussa tulee huomioida 

joukkoliikenteen palvelutason määrittely. Joukkoliikenteen palvelutason määritellään seudun 

ja kuntien maankäytön, liikennejärjestelmän, joukkoliikennesuunnitelmien ja muihin 

liikkumiseen vaikuttaviin suunnitelmiin suhteutettuna (Liikennevirasto 2015: 12), kuten tämän 

työn kontekstissa sidotaan joukkoliikenteen suunnittelu yleiskaavaan ja yleiskaavan 

suunnitteluprosessiin. Kaupunkiliikenteessä palvelutaso luontevin määrittely tapahtuu 

alueittain. Alueellisella palvelutasolla pystytään kuvaamaan asuinalueiden ja keskustan välisiä 

yhteyksiä (LV 2015: 21).  

 Liikenneviraston ohjeen (2015: 25) mukaan joukkoliikenteen palvelutasossa on 

seitsemän määrittelevää luokkaa (1–7). Luokkien määritelmät ovat seuraavat: 1) 

Joukkoliikenteen käyttö on helppoa; ruuhka-aikana voi mennä pysäkille aikatauluja 

tarkistamatta. Kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöauton käytölle, 2) Mahdollistaa elämän 

ilman henkilöautoa. Todellinen vaihtoehto henkilöauton käytölle., 3) Käyttökelpoinen 

vaihtoehto henkilöauton käytölle, 4) Liikkumisvaihtoehto päivittäisiin kohteisiin, 5) 

Säännöllisiä yhteyksiä arkipäivisin. Vaihtoehtoisia yhteyksiä töihin, kouluun ja asiointiin., 6) 

Tarjotaan koulu ja asiointiyhteyksiä sekä yleisimmät opiskelu ja työmatkayhteydet., 7) 

Tarjotaan koulu ja asiointiyhteyksiä sekä välttämättömimmät opiskelu- ja työmatkayhteydet. 

Palvelutason määrittelyssä ei ole kuitenkaan välttämättä tarpeen käyttää kaikkia luokkia. 

Esimerkiksi luokan 1. mukainen palvelutaso olisi Rovaniemen kokoisessa kaupungissa erittäin 

vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saavuttaa, joten palvelutason määrittelyä ei kannata tähdätä 

sinne suuntaan alustavassa suunnitteluvaiheessakaan.  

 Kuten aikaisemmin mainitsin, on joukkoliikenteen suunnittelu haastavaa 

harvemmin asutuilla alueilla. Julkisen liikenteen tarjonta ei niin tiheästi asutuilla alueilla on 

usein muuta kuin kustannustehokasta, ja tämä on ollut haaste monille hallinnoille ympäri 

maailmaa (De Jong, Vogels, Wijk ja Cazemier 2011: 65). De Jong ym. (2011) ovat tunnistaneet 

seitsemän avaintekijää onnistuneeseen joukkoliikenteeseen eritoten harvaan asutuilla alueilla; 

taloudellisten tekijöiden läsnäolo, taloudellisen taakan jakaminen, vastuiden ja yhteistyön 

jakaminen sidosryhmien kesken, tarvittava/vaadittava liikenne, matkustajaryhmien 

niputtaminen, saavutettavuus ja turvallisuus sekä asiakaspalvelu. Tiivistettynä näyttää siltä, että 

menestys piilee optimaalisessa muuttujien yhdistelyssä, ei itse muuttujissa. Kuitenkin 
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tärkeimmät kolme pointtia ovat taloudelliset edellytykset, taloudellisen taakan jakautuminen ja 

sidosryhmien yhteistyö (De jong ym. 2011: 72). Taloudelliset tekijät Suomessa kuntapuolella, 

missä joukkoliikenne tarjotaan, on hyvinkin tärkeä osa tätä analyysiä ja väitettä.  

 

5. Maankäytön ja liikenteen välinen vuorovaikutus 

 

Maankäyttö ja liikenne voidaan nähdä olevan molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa 

toisiinsa nähden ja liittyvät vahvasti toisiinsa, ja tämä tiedostetaan niin suunnittelija ja “siviili”-

piireissä (Wegener ym. 2004: 6). Kuten Wegener (2021) tuo esille julkaisussaan, urbaanin 

suunnittelun ja liikenteen suhde ei ole yksinkertainen ja yksisuuntainen, vaan kompleksi ja 

kaksisuuntainen ja on läheisesti linkittynyt toisiin urbaaneihin prosesseihin, kuten 

makrotaloudelliseen kehitykseen, alueen sisäiseen muuttoliikenteeseen, demografiaan, 

asuinkuntien muodostumiseen ja teknologiseen innovaatioon.  Yleinen idea on siis se, 

että maankäytön ja liikennejärjestelmän synkronointi johtaa hyötyihin useilla alueilla, 

vaikutuksina matkustusmukavuus, pienentyneet matka-ajat, lisääntynyt saavutettavuus ja 

lisääntyneet matkustusvaihtoehdot (Liao, van Wee 1216: 2017)  

Kuten Liikenneviraston tekstissä (2013: 21) kerrotaan, nähdään maankäytön 

synnyttävän liikkumistarpeita ja liikennejärjestelmän vaikuttavan maankäyttöön. Maankäytön 

suunnittelussa asuminen, työpaikat, palvelut ja niiden sijoittuminen määrittävät liikkumisen 

reunaehdot sekä liikenteen kysynnän. Kuten Stanley, Stanley ja Hansen mainitsevat (2017), 

toteutetut maankäytön ja liikenteen käytännöt ja suunnitelmat ovat tärkeitä vaikuttajia siinä, 

miten kaupunki kehittyy, miten ja millaisia mahdollisuuksia on saatavilla ja saavutettavissa 

asukkaille ja vierailijoille, miten mahdollisuudet kaupungin sisällä jakaantuvat, miten 

kaupungin ympäristövaikutukset näkyvät. Monesti näihin kysymyksiin voidaan vastata hyvällä 

joukkoliikenteellä, esimerkiksi vierailijoille turismin näkökulmasta, miten houkuttelevana 

kaupunki nähdään elinkeinoelämän toteuttamisen ja työpaikkojen houkuttelevuuden kannalta 

ja miten kaupungin sisäistä segregaatiota voidaan hallita. Tässä työssä onkin tarkoituksena 

tutkia sitä, miten yleiskaavoituksella voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja 

käyttöön ja toisinpäin. Kuten Rovaniemen aluerakenteesta nähdään, menee joukkoliikenteen 

linjasto melko lailla yksi yhteen väestön sijoittumisen kanssa, (kuvat 2. ja 4). Alueiden laatuun 

ja ominaisuuksiin vaikuttaa esimerkiksi työpaikkojen määrä tietyllä alueella, jota ohjataan 

maankäytöllä. Asuinalueen väestöntiheys on näyttäytynyt olevan käänteisesti verrannollinen 

matkan pituuteen. Työpaikkojen keskittyminen näkyy pidempinä matkoina, samalla kun 
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matkojen pituudet ovat lyhyempiä alueilla, joissa on tasainen työpaikat - väestö jakautuneisuus 

(Wegener ym. 2004: 6). 

 Maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelulla ja yhteensovittamisella 

kunta vaikuttaa toimintojen sijaintiin ja toteuttamisen ajoitukseen. Tavoitteena tulee olla 

tonttitarjonta, joka sijaitsee hyvin yhdyskuntarakenteessa ja joka on sovitettu ajallisesti yhteen 

palveluiden ja liikenneyhteyksien valmistumisen kanssa (Kuntaliitto 2017: 10). Maankäytön ja 

liikenteen suunnitteluprosessit ovat yleensä olleet erillään toisistaan. Lainsäädännön kehityksen 

myötä suunnitteluprosessit ovat lähentyneet, mutta maankäyttöratkaisujen ja 

liikennejärjestelmäkehityksen yhtenäisyys ja vaikutusten arviointi on edelleen sirpaleista 

(Ympäristöministeriö 2022: 9).  Kuntaliiton julkaisussa (2017) mainitaan myös, että alueiden 

huonosti ohjelmoitu hajanainen toteuttaminen on jatkuva ongelma myös joukkoliikenteen 

järjestämisen näkökulmasta. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun merkitys on monelle 

autottomalle kuntalaiselle elintärkeä palvelujen saavuttamiseksi. Kasvavilla kaupunkiseuduilla 

joukkoliikenne on tärkeä myös liikenteen toimivuuden ja ilmastotavoitteiden kannalta 

(Kuntaliitto 2017: 10). Maankäyttöön, liikenteeseen ja niiden vaikutuksiin vaikuttaa myös 

alueella asuvat ihmiset. Ihmiset valitsevat usein asumuksensa perustuen omiin 

sosioekonomisiin taustoihin ja muihin ominaispiirteisiin ja maankäyttö heidän alueella/alueen 

ympärillä voi vaikuttaa merkittävästi heidän matkustamiskäyttäytymiseen (Tae-Hyoung 

Tommy Gim 2013: 413).  

Maankäytön ja liikenteen suhteen monimutkaisuus kumpuaa maankäytöllisten 

muuttujien korreloinnista keskenään. Esimerkiksi tiiviissä naapurustoissa on usein hyvin 

muuhun liikenteeseen yhdistävä liikenneverkko, joten yleensä tiheysmuuttuja usein korreloi 

teiden liittyvyysmuuttujaan (Tae-Hyoung, Tommy Gim 2013: 414). Laadulliset attribuutit 

väestöruuduissa tulisikin huomioida tarkemmin, kun tarkastellaan joukkoliikenteen 

palvelutasoa/sujuvuutta jne. sekä sen yhteyttä maankäyttöön, eli laadullinen tarkastelu on 

keskiössä. Nykyinen yhdyskuntarakenne sekä maankäyttö vaikuttavat siihen, mihin uutta 

rakentamista voidaan sijoittaa. Tähän vaikuttaa suuresti liikenneverkko sekä muu 

infrastruktuuri Nykyinen rakenne vaikuttaa olennaisesti myös yhdyskunnan 

kehitysmahdollisuuksiin (SYKE 2018).  

 Maankäytön ja liikenteen suunnittelu on kansainvälisestikin vielä 

suunnittelullinen haaste ja sen parametrejä sekä suuntaviivoja tutkitaan laajasti. Kuten Stanley, 

Stanley & Hansen (2017) mainitsevat, kaupunkisuunnittelun tulisi olla sellaista, että se huomioi 

koko yhdyskunnan ja tarjoaa saavutettavuuden töihin, oppilaitoksiin, kauppoihin ja palveluihin, 

vapaa-ajan toimintoihin, avoimeen tilaan ja muihin ihmisiin. Täydennysrakentamisella ja 
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rakennuksen tiiviillä osoittamisella voidaan siis luoda edellytyksiä sille, että voidaan tarjota 

parempia joukkoliikennepalveluita ja autoriippuvuus vähenee. Stanleyn, Stanleyn & Hansenin 

(2017) kirjassa huomautetaan myös, että naapurustoissa tulisi olla monimuotoista asumista, 

jotta erilaiset ihmiset taustoiltaan (ikä, talous jne.) voivat asua siellä. Esimerkiksi sekoittamalla 

kerrostalo ja pientaloasumista voidaan saada Rovaniemenkin kokoisessa kaupungissa 

enemmän validiteettia joukkoliikenteen tarjoamiselle tietylle alueelle asukastiheyden/ha 

kasvaessa. Yhdyskuntien rakenteella ja palveluverkolla on suora yhteys palveluiden 

saavutettavuuteen, liikenteen määrään ja kulkutapavalintoihin. Yhdyskuntarakennetta koskevat 

päätökset vaikuttavat myös merkittävästi siihen, miten kunta pystyy vastaamaan 

ilmastonmuutoksen esille nostamiin haasteisiin (Kuntaliitto 2017: 11).  

 

 

 

5.1 Väestön sijoittuminen 

 

 

Kuva 2. Väestömäärät 250 x 250 ruuduissa (Ruutuaineisto Tilastokeskus 2021, taustakartta MML 2022). 
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Alhaiset väestötiheydet ja rakentamisen matala diversiteetti esikaupunkialueilla johtavat siihen, 

että keskimääräinen matkan pituus kasvaa, joka rohkaisee entisestään henkilöauton 

käyttämiseen päivittäisessä liikkumisessa. Säröytynyt maankäyttö johtaa siihen, että on vaikeaa 

tarjota tehokasta julkista liikennettä, joka johtaa siihen, että julkisen liikenteen 

toimintafrekvenssit ovat matalat ja pysäkille siirtymisen matkat kasvavat (De Vos, Witlox 

2016: 29).        

 

5.2 Asukastiheys ja maankäyttö liikenteen suunnittelussa 

 

Tehokkaan joukkoliikenteen tarjoaminen saavutettavuuden tarkastelussa on yksi 

suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden päätavoitteista kaupunkialueilla ympäri maailman. 

Viime vuosikymmeninä esimerkiksi rönsyilevä ja joka suuntaan levittäytyvä maankäytön 

suunnittelu rohkaisee ihmisiä liikkumaan yksityisautoillen. (Saghapour ym. 2016: 273) 

Tehokas ja toistuva joukkoliikenne vaatii minimimäärän matkustajia, jotta se voi 

edes osittain kattaa joukkoliikenteen toiminnan kulut. Ideaalitilanteessa matkustajamäärän 

tulisi jakautua tasaisesti koko päivän ajalle ilman erottuvia huipputunteja (Wegener & Fuerst 

2004: 32). Wegener ja Fuerst (2004: 32) mainitsevat artikkelissaan myös, että toinen suosittu 

hypoteesi on se, että urbaani asuintiheys positiivisesti korreloi joukkoliikenteen käytön kanssa 

ja negatiivisesti korreloi autonomistamisen ja käytön kanssa. Väittäisin, että tämä hypoteesi on 

suomalaisessa kontekstissa hieman vääränlainen, sillä vaikka välimatkat voivat olla jossain päin 

kaupunkiseutua lyhyitä ja tulee hyvin toimeen ilman omaa autoa, on silti yksityisautoilu 

suosiossaan suurimpien kaupunkikeskittymien ulkopuolella, vaikka joukkoliikenteen 

palvelutaso olisi sellainen, että tulisi toimeen ilman autoa.   

 Kaupunkia kokonaisuudessaan tarkasteltaessa, korkea asukastiheys implikoi sitä, 

että on lyhyemmät keskimääräiset etäisyydet asutuksen ja työpaikkojen ja muiden 

palvelukeskusten välillä verrattuna hajaantuneempaan kaupunkiin (Naess 2012: 22). Tämä 

huomio korostaa entisestään koko työn edetessä esiintynyttä teemaa mukaillen, eli 

kaupunkirakenne, sen tiiviys ja siitä johtuva/johtumaton joukkoliikenteen palvelutaso ja hyvän 

joukkoliikenteen edellytykset. 

Asukastiheyteen vaikuttaa olennaisesti yhdyskuntarakenne. Suomessa on 

havaittavissa muutosta yhdyskuntarakenteiden malliin. SYKE raportissa käsitelty katsaus 

(2018) kertoo yleisesti ottaen käänteestä tiivistyvä kaupunkikehittämistä kohti. Raportin 

tulosten perusteella huomataan, että yhdyskuntien jakautunut hajautumiskehitys on taittumassa. 
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Täydennysrakentamisen ansiosta taajamien rakenne on tiivistynyt, sekä asukastiheydet 

taajamissa ovat kasvavaan suuntaan varsinkin suuremmilla kaupunkiseuduilla. Uudet asunnot 

sijoittuvat entistä enemmän asemakaavoitetulle alueelle (SYKE 2018: 3). Raportissa (2018) 

mainitaan kuitenkin myös, että tästä kehityksestä huolimatta asemakaava-alueen ulkopuolisen 

haja-asutuksen ja muun lievetaajaman pinta-ala on kasvanut entisestään. Yhdyskuntarakenteen 

muuttuessa eri toimintojen väliset etäisyydet, kuten matkat kotoa työpaikalle, ovat kasvaneet 

edelleen. (SYKE 2018: 3)  

 Kansainvälisesti, suurin osa tutkimuksista, jotka tarkastelevat urbaanin tiheyden 

ja matkustamisen/liikkumisen suhdetta ovat keskittyneet naapurustoskaalaiseen tarkasteluun 

(Naess 2012, Handy&Clifton 2001; Chatman 2005; Rajamani ym. 2003; Handy ym. 2005; 

Boarnet & Crane 2001 mukaan). Cerveron & Kockelmanin (1997) jo edellisellä 

vuosituhannella esiin tuodut huomiot kolmesta D:stä suunnittelussa on hyvinkin relevantteja 

edelleenkin; tiheys, monimuotoisuus ja suunnittelu (density, diversity, design). Pohjoismaissa 

paikallisskaalainen tiheys ei ole ollut keskiössä samalla tapaa suunnittelussa, mutta silti 

huomioitu tutkimuksessa joltain osin (Naess 2012: 28).  

 Ne, jotka väittävät, että asukastiheydeltään matala, hajautunut kaupunki voi olla 

muun muassa kestävä, näyttävät olettavan melko perusteellisia muutoksia ihmisten 

elämäntavoissa. Jos asukkaat kokevat korkean saavutettavuuden tason lukuisia erilaisia 

toimintoja myöten tärkeinä ja positiivisina kaupungin tunnusmerkkeinä ja eivätkä ole valmiina 

luopumaan näistä, hajaantunut kaupunkirakenne tuskin on yhteensopiva ajatuksesta liikenteen 

vähentämisen kanssa, varsinkin yksityisautoilun suhteen. (Naess 2001: 510)  

 Kuten tekstissä useampaan otteeseen käydään läpi, korkea asukastiheys tarkoittaa 

pienempiä matka-aikoja, lyhyempiä matkoja ja kestävää liikkumista, kun puolestaan matala 

asukastiheys ei välttämättä tarkoita pitkää matka-aikaa, mutta tarkoittaa pidempiä matkoja 

palveluihin ja enimmäkseen yksityisautoilua. Tähän ilmiöön pystytään siis vaikuttamaan 

tehokkaalla maankäytön ja liikenteen yhdistävällä suunnittelulla, missä huomioidaan niin 

asukkaiden liikkumistarpeet, asumistarpeet, mukavuus ja helppous.  
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6. Tutkimusaineisto ja menetelmät 

 

Työn tutkimusaineisto koostuu tieteellisistä artikkeleista, kansallisista selvityksistä, sekä eri 

paikkatietoaineistoista, kuten rakennustietokanta, väestötietokanta, pysäkkitiedot, linjastotiedot 

sekä GTFS-data. Tieteelliset artikkelit on kerätty eri kansainvälisistä julkaisuista, kuten Journal 

of Transport Geography. Erityisen hyviä lähteitä suunnittelukontekstiin liittyen oli myös 

kotimaiset selvitykset ja suunnitteluohjeet, joita on julkaissut esim. SYKE. Paikkatietoaineistot 

on tuottanut Maanmittauslaitos, Tilastokeskus, Rovaniemen kaupunki sekä me itse Ramboll 

Finland Oy kautta. Paikkatietoaineisto on tuotettu pääosin Esrin ArcGis Pro- ohjelmiston 

avulla. Työn keston aikana on käyty myös kokouksia Rovaniemen kaupungin ohjausryhmän 

kanssa, missä työhön liittyvistä havainnoista ja teemoista on keskusteltu viidessä eri 

palaverissa. Ohjausryhmässä kokoontui Ramboll Finland Oy:n, Rovaniemen kaupungin, 

Väyläviraston sekä ELY-keskuksen edustajia.   

 Lähestymiskulmana teoriaan on liikennemaantieteellinen tarkastelu sekä 

geoinformatiikka joukkoliikenteessä, sillä pääosassa työn sisällössä, niin teoriassa. empiriassa 

kuin paikkatietotarkasteluissa nousee esille liikennemaantieteen sisällä esiintyvät erittäin 

keskeiset käsitteet kuten saavutettavuus ja väestöntiheys, sekä työn lopulla 

paikkatietotarkasteluissa korostuu paikkatiedon merkitys joukkoliikenteen suunnittelussa. 

Työn edetessä huomataan, kuinka tärkeäksi saavutettavuus ja tätä myötä väestöntiheys työn 

kontekstissa nousee, kun puhutaan joukkoliikennesuunnittelusta.   

 Paikkatietotarkasteluissa luotiin uusia tarkastelutapoja yleiskaavoituksen ja 

joukkoliikennesuunnittelun yhdistelemiseen. Toinen paikkatietotarkastelu käydään 

menetelmällisesti läpi kappaleen 12.2 yhteydessä. Ensimmäinen uusi tarkastelu toteutettiin 

seuraavalla tavalla. Luotiin 250 x 250 m Tilastokeskuksen (2021) ruutuaineistosta muunnos 

ArcGis Pro- laskurilla asukasmäärät ruudussa hehtaareiksi siten, että kerrottiin ruudun 

asukasmäärä kuudellatoista ja jaettiin sadalla. ((AS * 16) / 100)). Täten saadaan ruudussa 

esitettyä ruudun tiedot hehtaarimääräisenä, mikä on järkevämpi tunnusluku tarkasteltaessa 

asukasmääriä joukkoliikennettä suunniteltaessa. Seuraavaksi aineiston attribuuttitaulua 

tarkasteltaessa todettiin, että tarvittava asukasmäärä lukuna on vähintään 188 asukasta/250 x 

250 m ruutu, jotta 30 as/ha määrä toteutuu. Seuraavaksi nämä luvut tuotiin seuraavaan kaavaan: 

var vaara= 0 

var muutos = 188 - $feature.he_vakiy 

IIF($feature.Asha <30, muutos) 
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7. Rovaniemen alueidenkäyttö 

 

Seuraavissa kappaleissa tutkitaan empiirisesti Rovaniemen kaupunkia sekä tutkimusteemoja. 

Rovaniemi on Lapin maakunnassa sijaitseva, pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki. 

Asukasluvultaan Rovaniemi sijoittuu Suomen 16. suurimmaksi kaupungiksi (Rovaniemen 

kaupunki: 2022). Rovaniemellä asuu 64 180 ihmistä, joista 0–64-vuotiaiden osuus on 79,6 %. 

Yli 64-vuotiaiden osuus Rovaniemellä on täten 20,4 %. (Tilastokeskus 2022) Oleellisena 

tietona työhön liittyen, Rovaniemellä rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus 2020 on 

50,1 %.       

 Rovaniemen alueidenkäyttö on mielestäni hyvin ominaispiirteistä tämän 

kokoiselle kaupungille, kuten yhdyskuntarakennetta (kuva 5.) tarkastelemalla voidaan 

huomata. Autovaltaisuus näkyy selvästi kaikkialla paitsi ydinkeskustan alueella ja 

asumisrakentaminen on hyvin pientalovaltaista. Asuinalueet sijoittuvat kaupunkikeskustan 

laitamille leviten laajallekin alueelle. Aluekehityksessä on pitkään näkynyt se, että alueet ja 

kunnat eriytyvät. Konkreettisesti tämän näkyy siinä, miten väestö ja uudet työpaikat sijoittuvat 

suurimpiin keskuksiin sekä niiden lähiympäristöihin. (Lehtonen & Wuori 2015: 4). Lapin 

alueella Rovaniemi on yksi näistä mainituista keskittymistä ja kasvava sellainen.   
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Kuva 3. Nissinen (2002) Asukastiheyden vaikutus henkilöauton kulkutapaosuuteen Rovaniemellä, 

Ramboll Finland Oy. 

 

Liikenneyhteydet Rovaniemellä tieverkon puolesta ovat kuitenkin hyvät ja matka-ajat 

suhteellisen pieniä liikuttaessa jalan, pyörällä, julkisella liikenteellä tai henkilöautolla. Kuten 

kuvasta 2. nähdään, on Rovaniemellä hyvinkin vähän ruutuja, missä väestö asuisi kovin 

keskittyneesti. Tämä havainto tuo haasteita joukkoliikennetarjonnan kehittämiseen nykyisellä 

väestömäärällä.  

Swecon raportin (2021: 4) mukaan Rovaniemen kasvusuuntia tarkastelemalla voidaan 

huomata, että kasvupotentiaalia on tiivistyvillä alueilla noin 13 500 asukkaan verran. 

Kasvupotentiaalisimpana alueena nähdään 3. kaupunginosa, jossa potentiaalia on noin 4000 

uuden asukkaan verran. Tämän tulevan kasvun ja kehityksen kannalta potentiaalia löytyy eniten 

keskustan ja keskustan lähialueiden täydennysrakentamisessa, sekä Pöyliövaaran uudella 

asuinalueella. Tiivistyvien alueiden kustannus- hyöty suhde on selkeästi paras (Sweco 2021). 
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Tiivistettyyn rakentamiseen tulisikin kaupungin alueella keskittyä, jotta voidaan tarjota 

tarvittavat edellytykset hyvän joukkoliikennetarjonnan saavuttamiselle. Ohjausryhmän 

kokouksessa keskusteltiinkin paljon Pöyliörannan uudesta asuinalueesta, mihin on 

yhdyskuntarakenteen osoitettu laajentuvan.  Kuten alueidenkäyttöstrategiassa mainitaankin 

(Sweco 2021: 9), pyritään alueita kehittämään parantaen joukkoliikenteen 

toimintamahdollisuuksia. Yleiskaavoituksella ja joukkoliikenteen suunnittelun yhdistämisellä 

pyritäänkin osoittamaan asumista toimivan joukkoliikenteen yhteyteen, tai näitä uusia 

mahdollisuuksia toimivalle joukkoliikenteelle ohjataan uusien asuinalueiden 

rakentamisella. Tämän voi mahdollistaa myös työssä paljon mainittava 

täydennysrakentaminen, ainakin teoreettisesti. Kuten Kanninen et al. (2010: 71) mainitsevat, 

on täydennysrakentaminen kuitenkin vain mahdollisuus, kun puhutaan yhdyskuntarakenteesta 

ja alueidenkäytöstä. Täydennysrakentamisen toteuttamiseksi vaaditaan merkittävää muutosta 

yhdyskuntarakenteen kehitykseen sekä suunnitteluun ja ennen kaikkea suunnittelukäytöntöihin. 

(Kanninen ym. 2010) Jotta täydennysrakentamista voidaan hyödyntää, tarkoittaa se luopumista 

sektoriajattelusta ja ajattelua kohti kokonaisvalaisempaa yhdyskuntarakenteen ajattelutapaa ja 

tämä prosessi nähdään vaativana (Kanninen ym. 2010) Kannisen työssä (2010: 72) mainitaan 

uhka siitä, että täydennysrakennus voi sijoittua väärin ja suuntautua virkistysalueille, joka 

heikentäisi elinympäristön laatua. Täydennysrakentaminen on siis vaativa ratkaisu, eikä ehkä 

se optimaalisin, mutta ainakin teoreettiselta kannalta validin kuuloinen ratkaisu varsinkin 

tiiviimmän rakentamisen, sekä asukastiheyden kasvattamisen puolesta puhumisen kannoilta.  

 

7.1 Yleiskaavoitus Rovaniemellä 

 

Rovaniemellä on voimassa oleva yleiskaava 2015 (Rovaniemen kaupunki 2002), jonka ovat 

laatineet kaavoituspäällikkö Jorma Korva sekä arkkitehti Marita Suikki. Kaava on hyväksytetty 

kaupunginhallituksella 25.11.2002.  Selostuksessa mainitaan, että keskusta-

pohjoispainotteinen maankäyttö tiivistää taajamarakennetta, joten joukkoliikenteen hoitaminen 

on edullista. Keskustassa joukkoliikenne kulkee Ruokasenkadun kautta (pää bussipysäkit). 

Aluerakenteen sisäisiä pääkatuja ovat Korkalovaarantie, Kiveliöntie, Ounasrinteentie ja 

Reissumiehentie, jotka johtavat keskustasta asuinalueille säteittäin luoden järjestelmän myös 

joukkoliikenteelle. Joukkoliikennettä ja yleiskaavoitusta ajatellen ohjausryhmäkeskusteluissa 

nousi esille huomioita muun muassa siitä, että minkä muotoinen linjaston tulisi olla, jotta se 

palvelisi mahdollisimman paljon asukkaita Rovaniemellä. Rovaniemen yleiskaava 2015 

käsittää koko kaupungin hallinnollisen alueen pinta-alaltaan yhteensä 100,9 km2 (Rovaniemen 
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kaupunki 2002). Rovaniemi on vanhastaan yksikeskustainen yhdyskunta, joka on hallitusti 

laajentunut tarpeen mukaan olevaan rakenteeseen liittyen (Rovaniemen kaupunki 2002).  

 Rovaniemen keskustaan on myöskin laadittu osayleiskaava 2012 (hyväksytty 

12.11.2012).  Kaavaselostuksesta poimittuja liikenteeseen liittyviä havaintoja oli esimerkiksi 

se, että keskustan liikennejärjestelyjä ohjataan vyöhykemallin pohjalta. … joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiä tuetaan suunnitteluratkaisuin (Sito Oy, Rovaniemen kaupunki 2012). 

Selostuksessa (Sito Oy, Rovaniemen kaupunki 2012: 66) mainitaan myös, että joukkoliikenteen 

asemaa pyritään kohentamaan profiloimalla Ruokasenkatu joukkoliikenteen ehdoilla 

toimivaksi sekä sillä, että joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia kohennetaan keskustassa ja 

sen lähialueilla. Sito Oy ja Rovaniemen kaupungin selostuksessa (2012: 66) mainitaan 

tavoitteena myös saada paikallisliikenteen lisäksi keskustan saavutettavuus paremmaksi siten, 

että kaikki Rovaniemeltä lähtevä ja saapuva bussiliikenne ajettaisiin Ruokasenkadun kautta. 

 

8.  Joukkoliikenne muiden kaupunkien yleiskaavoissa 

 

8.1 Oulu 

Oulun yleiskaavassa (Oulun kaupunki 2016) on määritelty kävelyyn ja pyöräilyyn perustuvan 

keskustan lisäksi kolme muuta kaupunkikehittämisvyöhykettä: kaupunkikehittämisvyöhyke 2. 

kaupunkikäytävät, jossa eri kulkumuotojen yhteensovittaminen, kävely-, pyöräily- ja 

joukkoliikenneympäristön viihtyisyys, houkuttelevuus ja toimivuus. 

Kaupunkikehittämisvyöhyke 3. kaupunkikehä, jossa täydennysrakentaminen ja vyöhykkeen 

asukasmäärän merkittävä lisääminen erityisesti joukkoliikenteen pysäkkien ja keskusten 

läheisyydessä. Täydennysrakennettavien asuinalueiden ohjeellinen asukastiheys on 40–50 

as/ha. Tästäkin saadaan hyvä esimerkki ja suuntaviiva siihen, että esimerkiksi Oulussa pyritään 

siihen, että väestöntiheys saadaan täydennysrakentamalla tarvittavalle tasolle joukkoliikennettä 

ja muita palveluverkkoja ajatellen. Yleiskaavassa (2016) mainitaan myös vielä 

kaupunkikehittämisvyöhyke 4. laajentumisvyöhyke, jossa maankäytön tehostaminen 

joukkoliikenteen pysäkkien ja keskusten läheisyydessä. Uusien asuinalueiden ohjeellinen 

asukastiheys on noin 15–30 as/ha. 4. vyöhyke on ruutukaavan ulkopuolella ja 

pääkehityskäytävien ulkopuolella, noin 5 kilometriä keskustasta pääasiassa pientaloalueilla, 

samankaltaisia alueita kuten Rovaniemellä Pöykkölä, Nivavaara, Vennivaara.  
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8.2 Jyväskylä  

 

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen (2014) on 

otettu käyttöön kaksiosainen vyöhykemalli. Vyöhykkeellä 1 sijaitsee ensisijainen rakentamisen 

kohdentamisvyöhyke, jossa on tehokasta ympäristöönsä sopiva täydennysrakentamista ja 

uudisaluerakentaminen on erityisen suotavaa. Toiminnat tukeutuvat helposti saavutettavaan 

joukkoliikenteeseen, laadukkaisiin pyöräilyreitteihin ja keskustassa sekä aluekeskuksissa myös 

kävelyyn. Tähän esimerkkiin otettu noste tästä kohdasta, sillä tässä työssä, teoriassa, 

paikkatietotarkasteluissa ja muiden kaupunkien esimerkeissä korostuu täydennysrakentaminen 

paljonkin ja se on helposti liitettävissä joukkoliikenteen palvelutasoon ja sen saavuttamiseen. 

Vyöhykkeellä 2 sijaitsee toissijainen rakentamisen kohdentamisvyöhyke, jonne on myös 

kohdistettu ympäristöön sopivaa täydennysrakentamista ja täälläkin uudisalueiden 

rakentaminen on suotavaa. Toiminnat tukeutuvat kestävän liikkumisen periaatteisiin, eli 

jalankulkuun ja pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen (Jyväskylän kaupunki 2014).  

 

8.3 Mikkeli 

 

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavalla 2040 (2019) on esitetty liikennettä koskevat 

määräykset ja tämän työn kontekstissa kiinnostaa eritoten joukkoliikenne. Kaupungin ikään 

kuin runkoväylille on osoitettu väylät, joiden suunnittelussa joukkoliikenne tulee huomioida. 

Selostuksessa on annettu myös useita yleispiirteisiä asemakaavoitusta ohjaavia määräyksiä 

joukkoliikenteeseen liittyen, kuten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

joukkoliikenteen järjestämisen edellytyksiin ja polkupyöräilyn olosuhteisiin. Kehittyvissä ja 

kasvavissa taajamissa tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn 

olosuhteisiin.  

 

Näistä yleiskaavaesimerkeistä voidaan huomata niitä kehityssuuntia mitä nykypäivän 

suunnittelussa painotetaan: täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen.  
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9. Liikenne ja YKR 

 

Suomen harvassa yhdyskuntarakenteessa on kansainvälisesti tarkasteluna ja kansainväliseen 

kontekstiin verrattuna ylivertainen potentiaali. Selkeä nauhamainen rakenne mahdollistaa 

voimakasta täydennysrakentamista ilman, että luonto- ja virkistysalueita uhataan (Kanninen 

ym. 2010).  

Kaupunkien kasvu johtaa niiden sosiaaliseen ja fyysiseen jakautumiseen. Kaupungit rajautuvat 

eri tarkoituksellisen alueisiin, kuten asuinalueisiin, teollisuusalueisiin ja palvelualueisiin. 

Esimerkiksi nykypäivänä on tavanomaista, että ihmiset asuvat yhdellä alueella, työskentelevät 

toisella ja viettävät vapaa-aikansa kolmannella alueella. Tällainen kaupungin jakautuminen 

johtaa siihen, että asukkaat ovat entistä riippuvaisempia kaupungin liikennejärjestelmästä ja 

liikenneverkosta (Burinskiene, Uspalyte-Vitkuniene, Tuminiene 2011: 84). Yhdyskuntien 

kehityksen ohjaaminen suotuisaan suuntaan ei ole helppo tehtävä. Toimintaympäristö 

monimutkaistuu ja muutokset nopeutuvat. Samalla yhdyskuntien kehittämisessä mukana 

olevien eri toimijoiden keskinäinen riippuvuus lisääntyy (Kuntaliitto 2017: 10).   

Liikenteen ja maankäytön suunnitteluun vaikuttaa olennaisesti jo olemassa oleva 

ja kehittyvä yhdyskuntarakenne. Yhdyskuntarakenteen kehitys vaihtelee paljon eri 

kaupunkiseutujen välillä, sillä valtakunnallinen rakennemuutos eriyttää kehitystä kahden 

kaupunkiseututyypin välillä, eli kasvavat ja taantuvat kaupunkiseudut. SYKE raportissa 

(2017:3) todetaan myös, että yhtäaikaisesti kasvavilla seuduilla investoidaan 

joukkoliikenteeseen ja sen kehittämiseen, hajautuneilla alueilla jatkuu hajaantuva kehitys 

entisestään harvan rakenteen väljentyessä. Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden  

sijoittuminen suhteessa toisiinsa vaikuttaa olennaisesti ihmisten liikkumismahdollisuuksiin 

sekä liikennemääriin. Tämän hahmottamiseksi SYKE:ksen on kehittänyt maankäyttöä ja 

liikennejärjestelmää yhdistävän vyöhykemenetelmän (SYKE 2022). Yhdyskuntarakenteen 

vyöhykkeet käydään työssä kartalla ja empiirisesti myöhemmin Rovaniemen osalta läpi. 

Ympäristö.fi (SYKE 2022 n.d) sivuilla mainitaankin, että Suomen kaupunkiseutujen 

yhdyskuntarakenteen 2000- luvulla tapahtuneesta hajautumisesta johtuen liikkumisvaihtoehdot 

vähenevät useilla alueilla. Täten täydennysrakentaminen, kaupunkiympäristön 

monipuolistaminen kestävään liikkumisen infrastruktuurin kehittäminen voivat auttaa 

vähentämään autoriippuvuutta. 

Kaupungin suunnittelua yleiskaavoituksenkin pohjaksi voitaisiin lähestyä 

esimerkiksi kaupunkikudosten kautta. Kaupungit ovat rakentuneet kolmesta 

kaupunkikudoksesta, jotka erottuvat toisistaan, samalla kun ne liittyvät toisiinsa ja ovat monelta 
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osin päällekkäisiä. Kudosten tunnistamisessa ja käsittelyssä käytetään nimityksiä 

jalankulkukaupunki, joukkoliikennekaupunki tai autokaupunki (SYKE 2017: 19). SYKE 

raportissa (2017: 19) mainitaan kullakin kudoksella olevan lukuisia  erityispiirteitä ja 

ominaisuuksia, joiden perusteella ne voidaan tunnistaa ja erottaa toisistaan. Erityispiirteet 

voidaan tunnistaa esimerkiksi YKR- tarkastelulla, etäisyystarkastelulla, väestöntiheyden 

tarkastelulla jne. Mittareita voi tähänkin tarkoitukseen olla monia ja tästä jonkinlaisen kevyen 

version voisi hahmotella Rovaniemen tapaustutkimusta varten. Eritoten hyödyllistä voisi olla 

erotella selkeät autokaupunki ja joukkoliikennekaupunkikudokset ja niiden liittäytyminen, sekä 

mitä ominaisuuksia ne pitävät sisällään, ja miten yleiskaavoituksen tuomalla maankäytön 

ohjeistuksella voitaisiin näitä ominaisuuksia hyödyntää esimerkiksi uusia alueita tai 

täydennysrakentamista suunniteltaessa. Yhtenä huomiona nousee tällä tarkastelussa se, että 

voidaan siis tunnistaa esimerkiksi autokaupunkialueet, ja miten yleiskaavoituksella näihin 

alueisiin voitaisiin vaikuttaa siten, että niissäkin olisi joukkoliikenne paremmin 

hyödynnettävissä.  

Tätä työtä ajatellessa kaupunkikudoksista tarkempaan tarkasteluun ja 

määrittelyyn on ottaa autokaupunki ja joukkoliikennekaupunki. Kuten SYKE (2017: 20) 

raportissa mainitaan, on joukkoliikennekaupunki hierarkkisesti ryhmittyvää kaupunkikudosta. 

Tämä rakenne asettaa selvät vaatimukset joukkoliikennekaupungin alueille sen sijoittumisen, 

rakenteen, liityntöjen ja tehokkuuden kannalta. Joukkoliikennekaupungin ominaisuuksia 

tarkemmin katsoessa, autokaupungin kudos kattaa koko joukkoliikennekaupungin alueen, ja 

alueella on vaihtelevassa määrin sekoitettuna myös  aluetta, jolla on autokaupungin elintavat 

(SYKE 2017: 20). Tämä huomio nousee ehkä eniten esille Rovaniemeä tarkastellessa, sillä 

kaupunki ja sen liikenne on erittäinkin autopainotteista.  

 Joukkoliikennekaupungin alueiden tunnistaminen ei ole ainoastaan 

joukkoliikennereittien tunnistamista, vaan perusalueet ovat kävellen saavutettaviin 

lähipalveluihin tukeutuvia monipuolisia kaupunginosia tai niihin liittyviä soluja (SYKE 2017: 

25). SYKE:ksen raportissa (2017: 25) mainitaan myös, että joukkoliikennekaupungin alueisiin 

lukeutuu sellaiset alueet, joissa on terveydenhuoltoa, koulutusta sekä työpaikkoja, eli alueet 

joihin suuntautuu paljon säännöllistä henkilöliikennettä. Mainittakoon myös, että 

joukkoliikennekaupungin perustan muodostavat kaupunginosat, joissa on riittävä 

joukkoliikennetarjonta, riittävä asukastiheys ja -määrä sekä joukkoliikennekaupungin 

lähipalveluita, jotka tukeutuvat riittävään kävelyetäisyydellä asuvaan väestöpohjaan. Kuten 

kuvasta 4. (Rovaniemen linjastokartta) ja kuvasta 7. (Rovaniemen asukasmäärät ruuduissa/HA) 

nähdään, on joukkoliikenteen linjat asetettu siten, että ne mukailevat täysin isoimpia 
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asukasruutuja/HA, eli sellaisia ruutuja missä joukkoliikennettä on taloudellisesti ja 

saavutettavuudeltaan järkevää pitää yllä. Ylempään tekstiin joukkoliikennekaupungin alueihin 

viitaten huomataan väestökartasta se, että joukkoliikennekaupungin alueisiin lukeutuu myös 

Rovaniemellä esimerkiksi sairaalan alue, yliopisto ja AMK kampus. 

 Kun mietitään teoriassa mainittua park & ride kontekstia ja miten autot vievät 

tilaa, niin yleisen viihtyvyydenkin kannalta voidaan nähdä, että autot on keskitetty 

pysäköintilaitoksiin esimerkiksi keskustan reunamille ja täten joukkoliikenteen aktiivisuus 

voitaisiin muualta tultaessa keskustaan saada näyttämään houkuttelevammalta vaihtoehdolta. 

Jotain tällaista on jo Rovaniemen keskustassa aivan ydinkeskustan jalankulkuvyöhykkeen 

nurkilla Rinteenkulman ja Revontulen parkkihallien muodossa. Pysäköintilaitosten 

keskittäminen keskustan ulkopuolelle voisi nykyään olla entistä helpommin toteutettava 

ratkaisu, sillä pyöräliikenteen edellytyksiä on kaupungissa kehitetty entisestään ja kesälle 2022 

tuodut sähköpotkulaudatkin tukevat Park & Ride kehitystä ja helppojen matkaketjujen 

luomista.  
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Kuva 4. Rovaniemen joukkoliikenteen linjastokartta (Linjastotiedot Rovaniemen kaupunki 2022, 

Taustakartta MML 2022).  

 

Kaupungin ja kaupunkiseudun liikkumistottumuksiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa 

olennaisesti yhdyskuntarakenne. Merkittäviä vaikuttavia tekijöitä on muun muassa se, että 

miten eri toiminnot kuten asuminen, työpaikat, palvelut ja vapaa-ajan viettopaikat sijoittuvat 

suhteessa toisiinsa (Nurmi ym. 2020). Joukkoliikennettä tässä yhdyskuntarakenteen 

kontekstissa tarkasteltuna on tärkeää huomioida, että joukkoliikenteen toimimisen kannalta 

tärkeää on kattavan käyttäjäkunnan lisäksi toimiva ja tiivis yhdyskuntarakenne (Träskelin 20: 

2020). Träskelinin pro-gradu tutkielmassa mainitaan myös, että suurissa kaupungeissa (Suomen 

kontekstissa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) joukkoliikenne on 

varteenotettava vaihtoehto yksityisautoilulle, mutta pienemmissä kaupungeissa joukkoliikenne 

tukee lähinnä perusliikkumispalveluita. Joukkoliikenteen kannalta edullisin on tiivis 

yhdyskuntarakenne, jossa alueet muodostavat helminauhamaisen muodostelman, jonka 

ympärille joukkoliikenne on helppo luoda yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (Träskelin 2020: 20).  
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Vaikka palvelutasoltaan optimaalinen joukkoliikenne nähdään alustavasti toimivan vain 

suurilla kaupunkiseuduilla, on myös suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella kestävän 

liikkumisen kehitysmahdollisuuksia (Nurmi, Ympäristöministeriö 2020). Juha Nurmen 

Ympäristöministeriön seminaariesityksessä (2020) mainitaan myös edellytyksiä kestävälle 

liikkumiselle. Edellytyksiä kestävälle liikkumisele luovat muun muassa laadukkaat 

pysäkkiyhteydet, (matkaketjut), liityntäpysäköinti, vaihtomahdollisuudet seutu-/lähiliikenteen 

välillä, vaihtojen alhainen määrä, yhteiset maksu- ja lippujärjestelmät ja reittioppaat sekä 

odotus- ja vaihtopaikkojen laatu. Nykyään esimerkiksi Oulun kokoisessa kaupungissa voidaan 

ajatella siten, että joukkoliikenne on tarpeeksi hyvällä tasolla, kun voit mennä pysäkille ja 

nousta bussiin katsomatta erikseen aikatauluja. Tällaisen tason saavuttaminen voi olla 

pienemmillä kaupunkiseuduilla huomattavasti haastavampaa, vaan lähtökohdaksi tulisi ottaa 

esimerkiksi 15 minuutin sykli, jolloin joukkoliikenteellä liikkuminen olisi luontevaa 

esimerkiksi keskustaan siirryttäessä. Joukkoliikennekaupungin vahvistuminen on suurimpia 

kaupunkiseutuja lukuun ottamatta epävarmempaa, ja monella seudulla 

joukkoliikennekaupungin säilyminen ja muodostaminen vaatisi maankäytön suuntaamista 

vahvemmin tukemaan joukkoliikennekäytäviä (SYKE 2017: 3).  

  

 

10. Paikkatietotarkastelut 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi uusia määriteltyä tunnuslukuja ja tapoja, miten 

joukkoliikenteen suunnittelua voidaan ottaa paremmin huomioon yleiskaavoituksessa. 

Paikkatietotarkastelujen ensimmäiset neljä tarkastelutapaa ovat esimerkkejä ja ikään kuin 

taustatietojen kerryttämistä jo olemassa olevien ja laajalti käytettyjen paikkatietotarkasteluiden 

pohjalta. Asukasmäärät ja tiheydet, kävelymatkat pysäkille sekä joukkoliikenteen 

vyöhykkeelliset saavutettavuudet ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, millaisia mittareita on 

jo olemassa joukkoliikenteen suunnittelussa. Näistä minulla on tarkoituksena ammentaa 

ideoita, ja jalostaa entisestään parempia mittareita/analyysejä/suunnittelutapoja paikkatietoa 

hyödyntäen, jotta joukkoliikenteen suunnittelussa yleiskaavoituksessa saadaan entistä 

enemmän irti.  

 Teorian kautta merkittävimmät teemat mitkä nousivat esille, ovat esimerkiksi 

saavutettavuus, asukastiheys ja täydennysrakentaminen. Nämä teemat mielessä pitäen lähdin 

miettimän, että miten ja millaisia paikkatietoanalyysejä tai suunnittelutapoja näistä voisi 
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jatkojalostaa, huomioiden jo olemassa olevat tavat mitä tässäkin työssä toteutettiin. Jo olemassa 

olevien tarkastelumenetelmien lisäksi olen pyrkinyt kehittelemään seuraavanlaisia tarkasteluja 

joukkoliikenteen suunnittelussa yleiskaavaprosessissa: Jo olemassa olevaan ruututietoon 

(as/ha) osoitetaan kehityssuuntia, että saataisiin as/ha määrä tarvittavalle tasolle, jotta 

hyvätasoisen joukkoliikenteen edellytykset toteutuu. Tarkastelua rakennettaessa lisätään 

ruutuaineistoon uusi sarake, missä ehdotettuna tarvittavat asukasmäärät, tämän alueen voi sitten 

ottaa tarkempaan tarkasteluun ja selvittää yksityiskohtaisestikin edellytykset toimivalle 

joukkoliikenteelle. Otetaan Rovaniemen kontekstissa esimerkiksi lähempi tarkastelu 

Ounasmetsään, missä määritetään saavutettavuutta ja asukasmääriä tarkastelemalla kehitettävä 

alue, ja mitä toimenpiteitä tämän tarkastelun kautta paljastuu siihen nähden, että 

joukkoliikenteen palvelutasoa saataisiin nostettua. Voidaan myös tarkastella sitä, miten jo 

osoitetut YKR laajennusalueet ja niiden varrella olevat asuinalueet, joista joukkoliikenteen 

tulisi kulkea sopeutuu nykyiseen kehitykseen tiiveyden kannalta. Kuten teoriassakin mainittiin, 

tulisi joukkoliikenteen potentiaalin olla nauhamaisesti yhtenäinen ja hyvä palvelutasoltaan, 

ilman että muodostuisi saarekkeita.     

 Toinen uusi paikkatietotarkastelu on pysäkkitarkastelu, jossa otetaan lähempään 

tarkasteluun suosituimmat, eli toisin sanoen myös parhaimman palvelutason pysäkit ja niiden 

läheisen alueen ominaispiirteet ja sijaintitiedot suhteessa muuhun yhdyskuntarakenteeseen.  

Verrataan lähistöllä olevien alueiden tiedot ainakin rakennuskannan ja muiden pääpiirteiden 

kannalta, joka tuodaan uuteen ruutuaineistoon, missä esimerkiksi hahmotellaan 

yhdyskuntarakenteen laajenemisalueita, jotta saadaan niin sanotusti sapluuna sille, että mitä 

Rovaniemellä tai muuallakin Suomessa hyvän palvelutason pysäkiltä vaaditaan 

maankäytöllisesti. Tässä vaiheessa työtä tarkastellaan tässä tarkastelussa jo olemassa olevia 

alueita. Jatkotoimenpiteenä yleiskaavoituksessa voitaisiin tämä tarkastelu ottaa hahmotellulle 

uudelle asuinalueella tai täydennysrakennettavalle alueelle mukaan, jotta voitaisiin hahmotella 

asumismuotojen ja rakennusten määrää sekä muiden palveluiden määrää alueella.  
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10.1 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 

 

 

 

Kuva 5. Rovaniemen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet (YKR vyöhykkeet SYKE 2022, taustakartta 

MML 2022) 



  

36 
 

 

 

Tarkasteltaessa kaupungin rakennetta, on kaupunkikudosten lisäksi hyvä huomioida niin 

sanotusti perinteiset yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan 

työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun taajaman sisäistä 

rakennetta (SYKE 2018: 9). Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä ovat: keskustan 

jalankulkuvyöhyke, joka on noin 1–2 kilometrin laajuinen ns. keskustavyöhyke, keskustan 

reunavyöhyke, joka on keskustan jalankulkuvyöhykettä reunustava vyöhyke, jossa 

liikkumismahdollisuudet ovat monipuoliset, intensiivinen joukkoliikennevyöhyke, jossa on 

tarjonnaltaan paras joukkoliikenne ja jonka vuorotiheys on maksimissaan 5-10-15 min, etäisyys 

pysäkille maksimissaan 250-400 metriä, joukkoliikennevyöhyke, on vyöhyke jolla on hyvä 

palvelutaso ja jonka vuorotiheys on maksimissaan 15-30 minuuttia ja etäisyys pysäkille on 

maksimissaan 250-400 metriä, sekä viimeisenä autovyöhyke, jotka on taajamassa etäällä 

jalankulkuvyöhykkeistä sijaitsevia alueita joissa ei ole joukkoliikennevyöhykkeen edellyttämiä 

joukkoliikennepalveluita. (SYKE 2013)  

 Verrattuna muuhun Suomeen, jalankulku- tai joukkoliikennevyöhykkeellä 

asuvan väestön osuus on Helsingin kaupunkiseudulla noin 80 prosenttia, Tampereen ja Turun 

kaupunkiseuduilla osuus on noin 70 prosenttia, isommilla keskisuurilla kaupunkiseuduilla 

keskimärin noin 65 prosenttia, pienemmillä keskisuurilla kaupunkiseuduilla noin 60 prosenttia 

ja pienillä kaupunkiseuduilla noin 50 prosenttia (SYKE 2018: 45). Näistä luokista Rovaniemi 

kuuluu luokkaan pienemmät keskisuuret kaupunkiseudut. Uudisrakentaminen on suuntautunut 

yleisesti ottaen Suomen mittakaavassa aiempaa enemmän keskustoihin ja niiden 

reunavyöhykkeelle sekä intensiiviselle joukkoliikennevyöhykkeelle. Suurimmilla 

kaupunkiseuduilla myös asukastiheyden kasvu tukee joukkoliikenteen kannattavuutta (SYKE 

2018: 45).  

Monet kasvavatkin alueet kuten Rovaniemi ovat liikkumisen kannalta toimineet 

hyvin yksityisautoilun pohjalta, joten perusliikkujan saaminen joukkoliikenteen käyttäjäksi voi 

olla vaikeaa. Tätä kehitystä kuitenkin helpottaa kaupungin kasvutavoitteet, joissa 

asukasmäärälliset tavoitteet ovat 70 000–80 000 asukasta vuodelle 2035 ja edellytykset 

laajentua jopa 100 000 asukkaan kaupungiksi. (Sweco: 2021) Näillä väestöluvuilla luodaan 

siten myös edellytyksiä parempaan joukkoliikennetarjontaan.  Rovaniemen 

yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä tarkasteltaessa huomataan vielä nykytilanteessa selvästi 

(kuva 7.), kuinka laaja autovyöhyke on keskustan alueen lähettyvilläkin. 

Joukkoliikennevyöhyke muodostuu pitkälti horisontaalisen runkolinjan yhteyteen, ja 
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intensiivinen joukkoliikennevyöhyke todenmukaisimmillaan Rantavitikka – Viirinkangas 

akselille. Joukkoliikenteen tarkastelussa tämä mielestäni auttaa siten, että rajaukset nykyisille 

joukkoliikennetarkasteluille voisi jatkossa esiintyä pelkästään alueilla, jotka ovat keskustan 

reunavyöhykkeen ulkopuolella, sillä keskustan reunavyöhyke on mielestäni lähimmiltä 

reunoiltaan sellaista, joka on enemmän käveltävissä tai pyöräiltävissä, jos liikutaan keskustan 

suuntaan. Näiden YKR vyöhykkeiden tarkastelu on muutenkin melko suhteellinen 

asukasmäärien/hehtaari kanssa ja muutenkin asukastiheyden kanssa, sillä tästäkin tarkastelusta 

huomataan kuinka alle 30as/ha alueet ovat selvästikin autovyöhykkeellä, joten yksityisautoilu 

on näissä selkeästi houkuttelevin vaihtoehto. Autovyöhykkeellä asukastiheydet ovat 

matalimmillaan ja autollisten asuntokuntien osuudet ovat suurimpia. (Kanninen et al. 2010: 51) 

  

 

10.2 Kävelymatkat lähimmälle pysäkille 

 

 

Kuva 6. Korkalovaaran alueen kävelymatkat lähimmälle joukkoliikenteen pysäkille. (GTFS-data 

Rovaniemen kaupunki 2022, taustakartta ja maastotietokanta MML 2021).  
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Kun puhutaan joukkoliikenteen pysäkin saavutettavuudesta, esiintyy tässä alueellisia eroja 

Rovaniemellä. Karttakuvasta 6. nähdään, millainen saavutettavuus pysäkeille on 

Korkalovaaran alueella, minne yksi runkolinjakin suuntautuu. Kävelymatka lähimmälle 

pysäkille kohtaa tarkastellaan siten, että aineistona on rakennukset maastotietokannasta, 

pysäkkitiedot Digiroadista tai GTFS tietokannoista sekä katuverkko, jonka tuottaa 

OpenStreetMap. Menetelmällisesti tässä tarkastelussa tuodaan rakennukset ja pysäkkipisteet 

kartalle ja muunnetaan rakennuspolygonit pisteiksi, jotta tarkastelu on mahdollinen, sillä 

tietyissä tapauksissa polygonin ja pisteen keskinäinen vertailu ei onnistu. Katuverkkoaineisto 

valmistellaan OpenStreetMapin aineistosta (ja tai myös Digiroadia käyttäen) ja lasketaan 

kävelymatka rakennuksista lähimmälle pysäkille OD Cost Matrixia käyttäen. Seuraavaksi 

lasketaan kävelymatkojen keskiarvo ruudussa olevista rakennuksista Spatial Join työkalulla. 

 Tarkasteluun tähän osioon otin Korkalovaaran, sillä tästä päästä toiseen päähän 

Rovaniemeä horisontaalisesti kulkeutuu vilkkain linja joukkoliikenteellä. Alue on myös hyvä 

esimerkki siitä ja suurin piirtein keskiarvoinen pysäkkien etäisyyksistä asuinrakennuksiin koko 

kaupungin alueella. Kuten kuvasta nähdään, on runkolinjan lähettyvillä olevia punaisiakin 

pisteitä (etäisyys lähimmälle pysäkille yli  700 m) melko paljon. Tällaiset kuvat 

linjastosuunnittelua ajatellen antaa mielestäni hyvää osviittaa siitä, miten linjasto suhtautuu 

yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden kannalta. Lähemmäksi tarkasteluksi voitaisiinkin 

jatkotoimenpiteenä ottaa sellainen huomio, että esimerkiksi tämän kuvan 6. alavasemmalla 

esiintyvät punaisten talojen keskittymä voitaisiin ottaa väestöllisesti ja rakennuskannallisesti 

tarkempaan tarkasteluun, että voitaisiinko tähän alueeseen ja sen saavutettavuuteen reagoida 

tietynlaisella täydennysrakentamisella, jotta linjastoa saataisiin esimerkiksi kannattavasti 

laajennettua tähän suuntaan, jotta näidenkin rakennusten saavutettavuus joukkoliikenteeseen 

nähden parantuisi. Tämä tarkastelu itsessään ei ratkaise työssä mietittäviä teemoja, tai 

nykytilassakaan mitään suoria joukkoliikenteen suunnittelun ongelmia, mutta antaa mielestäni 

hyvää osviittaa siitä millainen palvelutaso joukkoliikenteellä kaupungin eri alueilla on 

saavutettavuuden kannalta, mikä on hyvää pohjatietoa. Loput kuvat kävelymatkoista pysäkeille 

löytyvät liitteistä.  
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10.3 Asukasmäärät/ha 

Kuva 7. Rovaniemen keskusalueen asukasmäärät hehtaareittain ruuduissa. (Taustakartta MML 2022, 

ruutuaineisto tilastokeskus 2021). 
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Kuten kuvasta 7. nähdään, on Rovaniemen asutus melko hajautunutta as/ha ajattelulla 

tarkastellen. Tätä kehitystä olennaisesti ohjaa pientalovaltainen rakentaminen varsinkin 

kaupungin laidoilla. Pitkin tätä tutkielmaa esille tuomani huomio asukasmääristä, 

sijoittumisista ja tiheyksistä korostuu tätä kuvaa tarkastellessa entisestään, kun puhutaan 

joukkoliikenteestä Rovaniemellä. Kannattavan joukkoliikenteen järjestäminen edellyttää 

riittävää määrää käyttäjiä riittävän lähellä joukkoliikenteen reittejä. Usein joukkoliikenteen 

järjestämisen edellytyksenä on pidetty vähintään 20 asukasta hehtaarilla (Ramboll 2021). 

Riittävä väestötiheys riippuu myös muun muassa alueen muista ominaisuuksista ja 

tavoiteltavasta joukkoliikenteen palvelutasosta. Muista ominaisuuksista olen aiemminkin tässä 

työssä huomauttanut siltä kannalta, että menestyvä joukkoliikennekaupunki sisältää hajautettua 

rakentamista ja mm. työpaikkasijoittelua asuinalueille tai niiden läheisyyteen. Eli asuntojen ja 

työpaikkojen lisäksi paljon matkoja tuottavat toiminnot, kuten sairaalat, koulut ja kampusalueet 

sekä kauppakeskukset tulisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa joukkoliikenteen reittien 

varrelle (Ramboll 2021).  

 Kuten kuvasta 7. nähdään, edellä mainittu asukasmäärä hehtaarille toteutuu 

Rovaniemellä vain hyvin harvassa kohtaa. Jo olemassa oleva joukkoliikenteen linjasto 

mukaileekin näitä asumiskeskittymiä, joissa hehtaarimäärä on korkeimmillaan. Alueilla kuten 

Pöykkölä ja Vennivaara, minne on viime aikoina rakennettu paljon pientaloasutusta, niin 

huomataan, että vaikka laajenemissuunta onkin tämä ja uudisrakentamista on, niin 

rakennuskanta on kuitenkin sellaista, joka ei palvele hyvää joukkoliikenteen palvelutasoa sillä 

asukasmäärät hehtaarilla jäävät pieniksi. Esimerkiksi Pöykkölässä on kolme ruutua, missä 

asukasmäärä on 21–30 as/ha, ja näistäkin kaksi on vanhaa asuinaluetta missä on rivitaloja. Joten 

voisi ajatella, että rivitalorakentamisellakin voidaan päästä vaadittaviin yli 30 as/ha lukuihin, 

jolloin edellytyksiä paremman joukkoliikenteen luomiselle olisi entisestään. Kyseisestä 

kahdesta ruudusta vasemmalle puolen Ranuantietä onkin osoitettu uusi asuinalue 

Pöyliörantaan, missä rakennuskannassa on mukana myös rivitaloasumista, mikä voisi luoda 

edellytyksiä entisestään paremmalle joukkoliikennetarjonnalle, sillä pohjoiseen Ranuantietä 

mentäessä Ounasmetsässä on muutamia alueita, joissa as/ha on yli 20, ja asutus muutenkin 

melko tiheää ja lähellä joukkoliikenteen linjastoa (liite 1. b). Tähän liittyen yksittäisen 

asuinalueen väestötiheyden huomioimisen kanssa oleellista on huomioida se, että 

joukkoliikenteen reitin varrella on riittävän monta riittävän väestötiheyden aluetta.  
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 Kuva 8. Väestönmuutos 250 x 250 metrin ruuduissa Rovaniemellä 2011 vrt. 2021 (Taustakartta MML 

2022, ruutuaineisto Tilastokeskus 2021). 

 

Kuten useamman kerran tässä työssä on noussut esille, yleisesti varsinkin kansainvälisessä 

kontekstissa ajatellaan, että tiheämpi väestörakenne ja monipuolinen rakentaminen parantaa 

joukkoliikennetarjonnan edellytyksiä. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen tasolla 
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väestönmuutosten tarkastelu tuo esille sen, miten kasvu painottuu yhdyskuntarakenteen eri 

osiin.  Tämä kuvaa sitä, miten kaupunkiseutuja on mahdollista kehittää kokonaisuutena ja 

kuinka esimerkiksi maankäyttöä, asumista ja liikennettä on mahdollista sovittaa yhteen (SYKE 

2018: 15).  Kuvassa 8. nähdään Rovaniemen väestönmuutos verrattuna vuosia 2021 ja 2011. 

Asukasmäärät ovat kasvaneet uusilla asuinalueilla kuten Pöykkölässä ja Vennivaarassa 

(Kaakkois- ja luoteisnurkat) sekä keskustan alueella. Joukkoliikennettä tarkasteltaessa väestön 

muutos kymmenessä vuodessa on ehkä haastavakin. Runkolinjan suuntaisesti suurimmalta osin 

(pl. keskusta) asukasmäärä on vähentynyt ruuduissa, ja uudet asuinalueet juuri Pöykkölään ja 

Vennivaaraan ovat tuoneet asukasmäärään lisäystä, mutta nykytilanteessa näillä alueilla ei kulje 

joukkoliikenne ainakaan tehokkaasti. Ongelmana on myös edellisen kuvan (7.) esille tuoma 

asukasmäärät/hehtaari asetelma, mikä ei myöskään tue hyvätasoista joukkoliikennettä. Kuten 

jo tutkielman teoriaosuudessa mainitsin De Vos & Witloxin mukaan (2016: 20), alhaiset 

väestötiheydet ja rakentamisen matala diversiteetti esikaupunkialueilla johtavat siihen, että 

keskimääräinen matkan pituus kasvaa, joka rohkaisee entisestään henkilöauton käyttämiseen 

päivittäisessä liikkumisessa. Säröytynyt maankäyttö johtaa siihen, että on vaikeaa tarjota 

tehokasta julkista liikennettä, joka johtaa siihen, että julkisen liikenteen toimintafrekvenssit 

ovat matalat ja pysäkille siirtymisen matkat kasvavat. Matala diversiteetti on käsitelty siten, että 

rakennuskanta tietyillä alueilla on liian yksipuoleista eli esimerkiksi pelkästään 

asumisrakentamista pientalovaltaisesti. Rovaniemellä korkeamman diversiteetin alueita ovat 

oikeastaan pelkästään keskustan alue, Ounasmetsässä keskussairaalan ympäröimä alue sekä 

Rantavitikka-Viirinkankaalla kampusalue. Kuten as/ha kartasta (kuva 7.) nähdään, on näillä 

alueilla myös asukastiheydet hehtaarilla niin sanotusti hyvällä mallilla, sillä esimerkiksi 

oppilaitosten viereen on rakennettu kerrostaloja pientalorakentamisen sekaan, jolla saadaan 

helposti nostettua asukasmäärää hehtaarilla ja luodaan täten edellytyksiä hyvälle 

joukkoliikennetarjonnalle. 

 Tällainen aineisto itsessään on mielestäni hyvää pohjaa yleiskaavoituksen ja 

joukkoliikenteen yhdistelylle, sillä tätä tarkastellessa voidaan osoittaa ja tunnistaa alueita, joita 

voisi kehittää mm. täydennysrakentamisella ja esimeriksi uuden asuinalueen diversiteettiä 

lisäämällä. Tätä tarkastelua pohjana käyttäen tulenkin seuraavassa luvussa esittelemään uuden 

paikkatietotarkastelun, mikä on yksi tämän gradun tulos, joka pohjautuu tähän 

hehtaariaineistoon asukasmääriin liittyen.  
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10.4 Matka-aika keskustaan/keskustasta julkisella liikenteellä 

Kuva 9. Matka-aika keskustaan julkista liikennettä käyttäen (GTFS-data Rovaniemen kaupunki 2022, 

taustakartta MML 2022, OpenStreetMap 2022). 
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Seuraavana alkuperäisenä tarkasteluna työssä käydään läpi matka-ajat keskustaan ja pois 

keskustasta. Matka-aikaa keskustaan joukkoliikenteellä tarkasteltaessa aineistona käytetään 

GTFS-dataa, mistä tulee ilmi pysäkit, reitit, matka-ajat ja aikataulut. Taustalla käytetään 

tieaineistona OpenStreetMap katuverkkoa. Tarkastelumenetelmänä valmistellaan 

katuverkkoaineistoa ja GTFS-dataa, ja lasketaan joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeet 

keskustaan ja pois keskustasta. Matka-ajat on otettu tässä tarkastelussa viidestä minuutista 35 

minuuttiin. Aineistona on käytetty tässä tarkastelussa tiistaita 19.11.2019 kello 8:00. Ajankohta 

on tarkoituksenmukaisesti vuodelta 2019, jotta saataisiin niin sanotusti normaaliolojen luvut 

käyttöön ajalta ennen koronaviruspandemiaa.  

 Kuten kuvasta 9. nähdään, mukailee hyvät saavutettavuusajat melko pitkälti 

yhdyskuntarakenteen tiheimpiä ruutuja. Kuvassa hämää hyvä saavutettavuus keskustassa ja sitä 

ei periaatteessa tarvitsisi näyttääkään, sillä ydinkeskusta missä matka-aika keskustaan on alle 

15min on jalankulkuvyöhykettä, sillä harvemmin keskustasta keskustaan/keskustan sisällä 

liikutaan joukkoliikenteellä, vaan kävellen tai pyöräillen. Mielenkiintoisempia tarkastelun 

kohteita ovatkin keskustasta jokainen laajentumissuunta. Runkolinjaa pitkin matka-aika on 

kohtuullinen noin 2,0–2,5 km päähän keskustasta ja tämän jälkeen matka-ajat pitenevät jo sen 

verran, että yksityisautoilu on houkuttelevampi vaihtoehto. Linjaston ”reuna-alueilla” 

Korkalovaarassa ja Pöykkölässä saavutettavuudet matka-ajallisesti ovat vielä sellaisia, että ne 

ovat mielekkäitä joukkoliikennettä käyttäessä. Rovaniemen joukkoliikenteen 

palvelutasotavoitteet pohjautuvat liikenneviraston suosituksiin, joita on sovellettu Rovaniemen 

toimintaympäristöön (Ramboll Finland Oy 2014: 11).  
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Kuva 10. Matka-aika keskustasta pois (GTFS-data Rovaniemen kaupunki 2022, taustakartta MML 

2022). 
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Seuraava samaan aiheeseen liittyvä kuva (10.) esittää matka-ajat keskustasta poispäin kello 

16:00 samana päivänä kuin keskustaan tultaessa. Matka-ajat lähimmille asuinalueille ovat hyvät 

ja mielestäni houkuttelevat vaihtoehdot yksityisautoilulle. Tämä ei monesti riitä perusteluksi 

autovaltaisissa kaupungeissa, vaan kuten teoriassakin mainitsin, vaadittaisiin oikean muutoksen 

saamiseksi melko koviakin asennemuutoksia kestävää liikkumista kohden, jotta tottumukset 

liikkumisessa voisivat muuttua. Alueet, joissa saavutettavuus on matka-ajallisesti hyvä tai 

kohtuullinen, on suurimmalta osin pientalovaltaista aluetta, pois lukien Korkalovaara ja 

Ounasmetsän alueelta Kuntotie sekä Viirinkankaan kampusalue. Siksi tämänkaltaisen 

analyysin vertailu ilman hehtaarimäärien ja muiden edellyttävien tekijöiden katsomista on 

hieman harhaanjohtavaa, eikä anna oikeanlaista tietoa suunnittelua varten, vaan ikään kuin 

kuvaa pelkästään matka-ajan kestoa ilman muuta kontekstia. Tämän takia tulenkin esittämään 

tähän liittyen uuden paikkatietotarkastelun, missä vertaillaan tietyiltä alueilta yksityisautoilun 

matka-aikaa samaan pisteeseen kuin joukkoliikenteellä, sekä hieman lähemmiltä alueilta 

pyöräilyn matka-aikaa suhteessa joukkoliikenteen matka-aikoihin. Tämän validointi ja 

perusteet sekä tulokset käydään läpi seuraavassa kappaleessa.  

 

 

11. Uudet paikkatietotarkastelut 

 

Uusina paikkatietotarkasteluina tässä tutkielmassa tuodaan esille vertailut asukasmääriin 

suhteessa tarvittavaan tehokkaan joukkoliikenteen vaativaan asukasmäärään, joka on 30 as/ha 

sekä vertailu asuinalueittain verrattuna suosittuihin joukkoliikenteen pysäkkeihin ja niiden 

ympärillä olevan alueen rakennuskantaan, väestörakenteeseen sekä muihin olennaisiin 

ominaistietoihin. Tarvittava 30 as/ha asukastiheys on todettu vaadituksi asukastiheydeksi 

yhdessä Rovaniemen kaupungin ohjausryhmässä kanssa. Seuraavissa kuvissa esitetään 

Rovaniemen asuinalueiden (Saarenkylä, Ounasmetsä, Korkalovaara) vertailuja nykyisen 

asukasmäärän (as/ha) ja tarvittavan asukasmäärän välillä, suhteessa asuinrakennuksiin sekä 

joukkoliikenteen linjastoon. Asuinrakennukset on luokiteltu mahdollisuuksien mukaan 

kerrostaloihin ja omakotitaloihin/rivitaloihin siten, että rakennustietokannasta on otettu tietona 

ulos taso, missä kerrosluku on kolme tai yli ja luetaan rakennus kerrostaloksi, sillä suoraa 

kerrostalo/omakotitalo jne. luokittelua ei ole rakennustietokannan aineistolla mahdollista tehdä.  
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11.1 Asukasmäärien vertailu hehtaarilla tavoitetilalliseen asukastiheyteen 

 

Asuinalueet valikoituivat sillä perusteella, että esimerkiksi Saarenkylässä on pientalovaltaista 

asumista millä voidaan perustella sitä ongelmaa, mitä yksiselitteinen rakennuskanta 

asukastiheydelle tuo joukkoliikenteen suunnittelun näkökulmasta ja kuinka haastavaa 

täydennysrakentamisen hyödyntäminen tällaisella alueella on. Ounasmetsä valikoitui siitä 

syystä, että alueella rakennuskanta on hieman enemmän diversifioitunut, vaikka onkin edelleen 

pientalovaltaista. Korkalovaaraa tarkastellessa huomioidaan entistä diversifioituneempaa 

rakentamista ja sitä, kuinka paljon kerrostalorakentaminen (tai tiivis rakentaminen ylipäätänsä) 

ja joukkoliikenteen potentiaali korreloituvat toisiinsa.    

 Tutkimusaineistot ja menetelmät kappaleessa olevassa kaavassa muutos on luotu 

uusi muuttuja, johon lasketaan tarvittava muutos asukasmäärässä, jotta vähintään 188 asukasta 

toteutuu. Uusi muuttuja vaara on tulostusta varten olemassa oleva, missä tulostuu ne ruudut 0- 

arvolla, joissa asukasmäärien lisäystä ei tarvita eli 188 asukasta täyttyy. $feature.he_vakiy on 

Tilastokeskuksen (2021) ruutuaineiston attribuuttitaulussa oleva luku, joka kuvaa 250 x  250 m 

ruudussa olevan asukasmäärän. Tämä tieto verrataan IF-lauseella (IIF) muuttujaan 

$feature.Asha, mikä on muutettu asukasmäärä/ha tieto 250x 250 m ruututiedosta. Tähän 

lisättiin ehto <30, muutos, jolla saatiin tulostettua uudelle tasolle lasku tarvittava asukasmäärän 

muutos, eli jos asukasmäärä on ruudussa alle 188 asukasta, tulostuu uuteen lasku sarakkeeseen 

tarvittava asukasmäärä/ruutu. 
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Kuva 11. Tarvittavat asukasmäärät, jotta 30 as/ha toteutuu Saarenkylässä (Taustakartta MML 2021, 

Ruututietokanta tilastokeskus 2021, maastotietokanta MML 2021). 

Kuvassa 11. missä kuvataan Saarenkylän aluetta niin huomataan, että tällä esimerkki 

zoomauksella alueeseen huomataan vain yksi alue, missä 30 as/ha melkein toteutuu. Ne tyhjät 

kohdat kartassa, missä esiintyy rakennuksia mutta ei selitteessä olevia ruutuja, niin 30 as/ha 

toteutuu tai rakennuskannassa on muita rakennuksia, kuin asuinrakennuksia, joita ei huomioida 

tässä tarkastelussa. Muissa ruuduissa vaaditaan vähintään 40 asukasta ruutuun asumaan, jotta 

30 as/ha toteutuisi. Saarenkylän/Syväsenvaaran eteläreunassa tilanne on tarkastelun kautta 

katseltuna melko yksiselitteinen, asuinrakentaminen on pientalovaltaista ja rakentamisen 

diversiteetti työpaikoilta jne. ei ole kovin esillä.  
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Kuva 12. Tarvittavat asukasmäärät, jotta 30 as/ha toteutuu Ounasmetsä/Kiiruna alueella. (Taustakartta 

MML 2021, ruututietokanta tilastokeskus 2021, maastotietokanta MML 2021, linjasto Rovaniemen 

kaupunki 2022). 

Ounasmetsä/Kiiruna alueella on hieman erilaista rakennuskantaa kuin edellisessä esimerkissä 

Saarenkylän alueella. Ounasmetsänkin rakennuskanta on pientalovaltaista, mutta seassa on 

muun muassa asumisen kannalta kerrostaloja sekä työpaikkojen kannalta yksi kaupungin 

suurimmista työnantajista eli Lapin Keskussairaala. Kuten kuvasta huomataan, on 

kerrostalovaltaisin alue eli Kuntotie (Ounasmetsä tekstin vasemmassa ylälaidassa) 

asukasmäärältään sellainen, missä 30 as/ha toteutuu ja täten ei ole piirtynyt ruutuna karttaan. 

Heti tämän alueen alapuolella on rivitalo ja omakotitalorakentamista, missä asukastiheydet 

tippuvat heti siten, että vaaditaan vähintään 40 uutta asukasta, jotta 30 as/ha toteutuisi.  
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Kuva 13. Tarvittavat asukasmäärät, jotta 30 as/ha toteutuu Korkalovaarassa. (Taustakartta MML 2021, 

ruututietokanta tilastokeskus 2021, maastotietokanta MML 2021, linjasto Rovaniemen kaupunki 2022). 

Korkalovaaran tapauksessa tilanne on hyvin erilainen verrattuna edellisiin asuinalueisiin. Kuten 

kuvasta nähdään, koko ruutuaineisto on ”sirpaloituneempi” ja tyhjät ruudut muodostavat (jotka 

indikoivat jo täyttyvää 30 as/ha jos ruudussa on asuinrakennuksia) nauhamaisen rakenteen 

joukkoliikenteen linjaston mukaisesti, mikä näkyy tässä tarkastelussa hyvänä asiana. Kuten 

kuvasta nähdään, on moniulotteisella rakennuskannalla voitu luoda hyvät edellytykset 

joukkoliikenteelle koko asuinalueen läpi. Kävelymatkatkaan pysäkeiltä (liite 1 (a-g)) eivät ole 

paikka paikoin kuin maksimissaan 500 metriä, suurimassa osassa linjaston varrella 

omakotitaloissakin matka on 100–300 metriä. Tämä huomioiden voisi Korkalovaaraa käyttää 

esimerkkinä Rovaniemen kokoisessa kaupungissa siitä, miten rakennuskannan sekoittamisella 

voidaan luoda edellytyksiä joukkoliikennetarjontaan tinkimättä omakotitaloasumisen 

mukavuuksista, mitä mielestäni Rovaniemelle muuttava/Rovaniemellä asuva arvostaa kovasti.

 Verrattaessa tätä tarkastelua kuvaan x. (YKR-vyöhykejako) voidaan huomata, 

että tämä Korkalovaaran alue missä on kerrostalorakentaminenkin esillä vahvasti, lukeutuu 

joukkoliikennevyöhykkeeseen ja osittain myös jopa intensiiviseen 

joukkoliikennevyöhykkeeseen. Ounasmetsä taasen on täysin autokaupunkialuetta, mikä on 



  

51 
 

mielestäni erittäin mielenkiintoinen havainto, sillä etäisyydet keskustaan ovat alueelta pienet, 

jalankulun ja pyöräliikenteen verkosto on hyvä, sekä joukkoliikennelinja halkaisee alueen. 

Selityksiä tälle voi olla monia ja osan asioista voi tarkastella ja määrittää paikkatiedon tai muun 

analyysin avulla, mutta usein tähän autokaupungittumiseen vaikuttaa myös asenteet. 

 Tämän tarkastelun tarkoituksena on helpottaa suunnittelijaa/kaavoittajaa 

hahmottamaan alueet, missä olisi realistisia mahdollisuuksia rakennuskantaan vaikuttamalla 

muuttaa ruudun/alueen asukasmäärää, jotta voitaisiin luoda edellytykset tehokkaalle 

joukkoliikenteelle. Tarkastelua hyödynnettäessä voidaan myös nähdä jo toimivan 

joukkoliikennealueen ominaispiirteitä tarkemmin. Rakennustietokanta asuinrakennusten osalta 

on lisätty tarkasteluun tueksi, jotta on helpompi hahmottaa, millaista asuinrakentamista alueella 

jo valmiiksi on. Tarkastelu auttaa hahmottamaan täydennysrakentamisen tai uudisrakentamisen 

mahdollisuuksia suhteessa joukkoliikenteeseen. Toisaalta jos näitä ei pystytä toteuttamaan 

syystä tai toisesta, voidaan tarkastelun avulla määrittää ja tuoda esille, miksi tämä ei onnistu, 

vedoten nykyiseen rakennuskantaan, alueen ominaisuuksiin ja muihin reunaehtoihin, joita on 

esimerkiksi maaperän laatu jne., joita voidaan tämän tarkastelun jälkeen ottaa tietyltä alueelta 

lähempään tarkasteluun.   

 

Kuva 14. Tarvittavat asukasmäärät jotta 30 as/ha toteutuu sekä suunnitellut YKR laajenemisalueet. 

(Taustakartta MML 2021, ruututietokanta tilastokeskus 2021, maastotietokanta MML 2021, linjasto 

Rovaniemen kaupunki 2022). 
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Kuvassa 14. voidaan nähdä, että yhdyskuntarakenteen kehitys Rovaniemellä on lähes 

kokonaisuudessaan painottunut kaupungin laitamille, osaksi jo olemassa olevaa 

autovyöhykettä. Suunniteltujen laajennusalueiden reunamilla tarvittavat asukasmäärät 30 as/ha 

saavuttamiseksi ovat jo valmiiksi vähintään 120 asukasta vailla, suurimmaksi osaksi yli 160 

asukasta vailla. Siksi mielestäni ja liikennemaantieteen sekä kestävän liikkumisen periaatteiden 

kautta, Rovaniemellä tulisikin harjoittaa sellaista kaupunkikehitystä, jolla saataisiin aikaan 

tiiviimpää kaupunkirakennetta. Kuten moneen kertaan työn aikana todettu, on Rovaniemen 

keskusalueen väestö jakautunut melko tasaisesti ydinkeskustan ympärille ja asukasmäärät 

ruudussa eivät ole kovin suuret. Kuten myös mainittua, väestön sijoittuminen reuna-alueilla on 

tasaisen harvaa ja onkin mielenkiintoista nähdä, että sitä oltaisiin laajentamassa entisestään. 

Täten mielestäni luotaisin vain uutta autokaupunkialuetta sillä alueet jotka, nyt näkyvät 

ruutuina reunoilla ovat jo itsessään autokaupunkialuetta ja leviäminen vielä kauemmas ei sitä 

ainakaan joukkoliikennekaupungiksi muuttaisi. Syitä tähän voi olla monia, mutta yhtenä 

mieleen tulevana asiana ainakin se, että Rovaniemellä asuva tai Rovaniemelle muuttava 

arvostaa omakotitaloasumisen mahdollisuutta ja etäisyyttä keskustaan. Vaikea olisi itsekin 

Rovaniemellä asuneena kuvitella kuvassa 14. osoitetuille laajenemisalueille esimerkiksi 

kerrostaloalueita, jotka paikkatietotarkastelujen mukaan olisivat tarpeellisia kaupungissa, jotta 

vaadittava 30 as/ha väkimäärä toteutuisi.  

 

11.2 Pysäkkitarkastelu maankäytön ja väestörakenteen yhteydessä 

 

Seuraavana uutena tarkastelumenetelmänä lisättiin edelliseen tarkasteluun tarkempaa 

joukkoliikenne-elementtiä, eli tarkastellaan pysäkkien suosiota alueittain. Pysäkkejä 

tarkastellessa huomataan se, että 17 suosituimmasta pysäkistä (pysäkit, joissa kyytiin-

nousukeskiarvo yli 97 kpl) kahdeksan sijoittuu ydinkeskustan alueelle niin sanotuille 

pääbussipysäkeille, eli Ruokasenkadulle ja Porokulmalle (kuva 15.)  

 Tämän tarkastelun tarkoituksena on tutkia suosittujen pysäkkien alueita ja saada 

selville mitä alueen ominaispiirteet ovat erityisesti asutuksen, työpaikkojen, terveydenhuollon 

tai koulutuksen kannalta, eli kuten teoriassakin mainittu niin kyseessä ovat laitokset/asumukset 

jne. jotka saavat aikaan eniten liikkumista ihmisillä paikasta A paikkaan B. Tarkastelu 

toteutettiin seuraavalla tavalla: Otettiin aineisto pysäkkinousuista viikoilta 45 & 47 vuodelta 

2019 ja raakattiin aineisto siten, että otettiin käsittelyyn sellaiset pysäkit joissa nousuja on 
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vähintään 90 kpl, sillä Rovaniemellä näkisin tämän suhteellisen hyvänä lukuna kaikki siitä 

ylöspäin.  

 

Kuva 15. Suosituimmat pysäkit, joissa nousuja keskiarvolta vähintään 90 kappaletta (Taustakartta MML 

2022, pysäkkiaineisto Rovaniemen kaupunki 2022, linjasto Rovaniemen kaupunki 2022).  

 

Valikoidut 17 pysäkkiä näytetään kuvassa 15. Näistä tarkempaan analyysiin otetaan ne pysäkit, 

jotka ovat keskustan ydinalueen ulkopuolella. Kaikki nämä pysäkit ovat sellaisia, joista liikenne 

suuntautuu keskustaan päin. Seuraavaksi jokainen pysäkki otetaan lähempään tarkasteluun 

(useampi, jos ovat lähekkäin) ja luodaan näiden ympärille 300 metrin puskurivyöhyke 

verkostoanalyysillä,  joka on määritelty sellaiseksi etäisyydeksi, että se on vielä ns. ”siedettävä” 

matka kulkea asuinrakennukselta/koulusta/työpaikalta pysäkille. Puskurivyöhyke rakennettiin 

Network Analyst- työkalulla, jossa määritettiin pysäkit pisteiksi, joihin halutaan kulkea 

katuverkkoa pitkin 300 m etäisyyden sisältä. Tämä tieto otettiin harkittuna 

paikkatietoanalyysistä, joissa katsottiin pysäkkien saavutettavuutta asuinrakennuksilta (Liite 1 

a-g). 300 metrin puskurivyöhykkeen sisältä tarkastellaan, millainen rakennuskanta alueella on. 

Väestöä ei oteta tähän tarkasteluun mukaan, sillä sitä analysoidaan muualla jo tarpeeksi, vaan 

keskitytään pysäkin toimivuuteen sekä rakennuskantaan. Ohessa esitetään myös taulukko, jossa 

lukee rakennusten lukumäärä käyttöluokittain, eli: omakotitalo/rivitalo, kerrostalo, tai julkinen 
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rakennus kuten koulu, terveydenhuolto, liikuntapaikka jne. Esittelen tekstissä kaksi aluetta, 

joissa rakennuskanta on erilainen toisiinsa nähden, ja loput kaksi karttakuvaa liitteisiin.  

 

 

 

Kuva 16. Rakennuskanta 300 m päässä suositulta pysäkiltä sekä linjasto Korkalovaarassa (Taustakartta 

MML 2022, pysäkkiaineisto Rovaniemen kaupunki 2022, maastotietokanta MML 2021, linjasto 

Rovaniemen kaupunki 2022). 
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Taulukko 1. Rakennuskanta lukumääräisenä ja prosentuaalisena Korkalovaarassa. 

 

 

 

Kuten kuvasta ja taulukosta nähdään, Korkalovaaran suositun pysäkin alueella rakennuskanta 

on omakotitalopainotteista, mutta väestön määrää ja väestön tiheyttä kasvattaa 15 kappaletta 

kerrostaloja. Oranssilla kartassa näkyvä rakennus on myös kaupan rakennus. Asukasmäärää 

hehtaaritasolla tarkasteltaessa edelliseen analyysiin liittyen voidaan huomata se, että 

kerrostaloalueet ovat hehtaaritarkastelulla sellaisia, joissa 30 as/ha toteutuu, mutta 

omakotitaloruutuihin tarvittaisiin huomattavasti enemmän väkeä. Siitä huolimatta keskustaan 

suuntautuva pysäkki on suosituinta luokkaa tarkasteluun nähden. Tässä huomiossa korostuu 

mielestäni teoriassakin huomioitu sivulla 42, että rakennuskannan erilaisuudella vaikutetaan 

alueiden houkuttelevuuteen sekä saavutettavuuteen joukkoliikenteen kannalta, sillä yhtään 

suosittua pysäkkiä ei ole täysin tietynkaltaisen rakennuskannan omaavalla alueella.  

 

 

58; 79 %

15; 20 %

1; 1 %

Korkalovaara

Okt/Rivitalo Kerrostalo Koulu/terveydenhuolto tms.
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Kuva 17. Rakennuskanta 300 m päässä suositulta pysäkiltä sekä linjasto Rantavitikalla (Taustakartta 

MML 2022, pysäkkiaineisto Rovaniemen kaupunki 2022, maastotietokanta MML 2021, linjasto 

Rovaniemen kaupunki 2022). 

 

 

Taulukko 2. Rakennuskanta lukumääräisenä ja prosentuaalisena Rantavitikalla. 

 

 

58; 46 %

49; 39 %

18; 15 %

Rantavitikka

Okt/Rivitalo Kerrostalo Koulu/terveydenhuolto tms.
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Verrattuna Korkalovaaraan, Rantavitikan rakennuskanta on hyvin erilainen. Rakennuksia 

Rantavitikalla tarkastelu koostuu kolmen lähekkäisen puskurianalyysin summasta, sillä 

vierekkäin on kolme suosittua pysäkkiä. Suosituin pysäkki sijaitsee alueella, missä on paljon 

opiskelija-asuntoja sekä ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu. Kaksi muuta suosittua pysäkkiä 

sijaitsevat tien varrella tai risteyksessä, missä on iso peruskoulu, lähellä opiskelija-asuntoja sekä 

urheilukenttä. Omakotitaloja puskurialueen sisällä on rakennuksista lähes puolet, 39 % 

kerrostaloja sekä 18 % koulurakennuksia tai muita oppilaitoksia. Joukkoliikenteen edellytyksiä 

alue on ihanteellinen, Rantavitikalla linjaston varressa on useampi väestöruutu, jossa 

asukastiheys on yli 40 as/ha, alueella on palveluita, kouluja ja oppilaitoksia sekä vapaa-ajan 

mahdollisuuksia. Rakennuskanta ja muu maankäyttö on siis hyvin monipuolista, mikä puoltaa 

hyvin menestyvää joukkoliikennetarjontaa ja siksi tällä alueella on näin lähekkäin menestyviä 

pysäkkejä muuhun Rovaniemeen verrattuna ydinkeskustan ulkopuolella. Yleiskaavaa ajatellen 

tätä aluetta voitaisiin mielestäni käyttääkin täten hyvänä esimerkkinä siitä, miten eri palvelut, 

koulutus ja asuminen sekoittuu hyvin aluerakenteessa keskenään mahdollistaen hyvät 

liikenneyhteydet julkisella liikenteellä. Julkisen liikenteen lisäksi alueella on myös kattava 

jalankulku- ja pyöräverkosto keskustaan siirtymistä ajatellen, jotka mielestäni tukevat hyvin 

joukkoliikenteen potentiaalin lisäämistä, kun ajatellaan matkaketjujen toteuttamista. 

 Kuten tästä tarkastelusta voidaan havaita, kerrostaloalueet, työpaikka-alueet, ja 

koulutusalueet näillä menestyvien pysäkkien alueella on syy siihen, miksi joukkoliikenne 

alueella menestyy. Tämäkin tarkastelu tukee sitä ajatusta, mitä koko työn ajan on tuotu esille, 

että tarpeeksi tiheä väestörakenne sekä oikeanlainen (joukkoliikennettä ajatellen) 

rakennuskanta luovat edellytykset tehokkaalle joukkoliikenteelle. Tarkastelutapa on mielestäni 

hyvä tuki edelliseen ensimmäiseksi esiteltyyn tarkasteluun nähden. Tästä voidaan huomata se, 

että hehtaarimäärä ei ole absoluuttinen ja ainoa oikea tapa joukkoliikenteen suunnitteluun 

nähden vaan huomataan myös se, että erilaisella rakennuskannalla tietyllä alueella voidaan 

saada aikaan toimivaa joukkoliikennealuetta, vaikka hehtaarimäärä esiintyy esimerkiksi 

Rantavitikan alueella hyvin edukseensa.    

  Yleiskaavasuunnittelua ajatellen työkaluna tämä mahdollistaa sen, 

että tämä on helppo tapa esittää ja validoida päätöksentekoa, asumisen ja palveluiden 

sijoittamista, sekä täydennysrakentamista joukkoliikenteen suunnittelun kannalta 

yleiskaavoituksessa. Pysäkkianalyysin perusteella voidaan tunnistaa hyvin alueet, missä 

joukkoliikenne toimii ja vielä yhdistettynä as/ha tarkastelun kanssa, käsillä on mielestäni melko 

monipuolinen työkalu suunnitteluprosessin tueksi ja joukkoliikenteen huomioimiseksi. 

Tarkastelutapaa käyttämällä kaavoittajan on helpompi hahmottaa joukkoliikenteellisesti 
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menestyvän alueen rakennuskantaa, ominaistietoja, sekä verrattaessa ensimmäisen tarkastelun 

kanssa suhteuttaa nämä kaikki vielä väestön ja sen luomien rajoitusten/edellytysten kanssa.  

 

11.3 Verrokkikaupunkina Lappeenranta 

 

Työssä oli tarkoituksena myös käydä läpi samankaltaisen verrokkikaupungin kautta, miten uusi 

paikkatietomenetelmä sinne sopii. Tässä Lappeenrannan verrokkitarkastelussa käytettiin vain 

ensimmäistä tarkastelutapaa, sillä se ei vaatinut GTFS- tai pysäkkidataa, vaan analyysin sai 

tehtyä rakennustietokannalla ja väestötiedoilla. Kaupungiksi valikoitui Lappeenranta, sillä se 

on samankaltainen kaupunki kuin Rovaniemi: väestö on suunnilleen samankokoista sekä 

molemmat ovat yliopistokaupunkeja, joten väestörakenne on suhteellisen samanlainen. 

Väestörakenne on yksi tekijä asumismuodon valinnassa ja tämä vaikuttaa olennaisesti myös 

joukkoliikenteen suunnitteluun. Väestörakennetta ei tutkittu tässä työssä sen tarkemmin, ettei 

aihe paisuisi liikaa.  

 
Kuva 18. Tarvittavat asukasmäärät, jotta 30 as/ha toteutuu Lappeenrannan Märkälässä. (Taustakartta 

MML 2022, maastotietokanta MML 2021). 
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Kuten kuvasta 18. huomataan, on Lappeenrannassa huomattavissa samanlaisia tuloksia kuin 

Rovaniemellä. Kerrostalovaltaisilla alueilla asukastiheydet ovat yli 30 as/ha, ja harvaan 

rakennetuilla pientaloalueilla asukkaita tarvittaisiin vähintään 80 lisää, jotta 30 as/ha toteutuisi. 

Mielenkiintoisena huomiona nähdään pientalovaltainen alue Niittymäestä itään, jossa näyttäisi 

olevan 1–39 asukasta vaille toteutunut hehtaaritavoite. Aluetta tarkemmin tarkastellessa 

huomataan, että rakennuskanta on tiivistä pientalorakentamista sekoitettuna kaksikerroksisiin 

luhtitaloihin, mikä lisää täten väestöntiheyttä. Muille harvemmin asutuille pientaloalueille näin 

pelkän paikkatietotarkastelun perusteella ilman paikallistuntemusta näkyisi montakin aluetta 

yleiskaavoituksessa, missä täydennysrakentaminen voitaisiin huomioida, eritoten sellaisten 

alueiden vieressä, jossa asukasmäärät ovat jo keltaisella eli lähes tarvittavat 30 as/ha varten. 

Tietysti tähän tarkasteluun tueksi olisi hyvä saada linjastotiedot ja pysäkkinousut, eli toinen 

esittelemäni uusi paikkatietotarkastelu, jotta saataisiin kaavoitukseen enemmän osviittaa siitä, 

miten yleiskaavoitusta ja rakennuskantaa voisi paremmin ohjata.  

 

 

12. Pohdinta ja johtopäätökset  

 

Tässä pro gradu- tutkielmassa on käsitelty joukkoliikennettä Rovaniemen 

yleiskaavaprosessissa, esitetty teoreettisia ja empiirisiä havaintoja tähän kehitykseen liittyvistä 

teemoista sekä esitelty paikkatietotarkasteluja mitä voidaan käyttää yleiskaavan tekemisen 

tukena joukkoliikennettä suunniteltaessa. Työssä käydyt havainnot väestön määrästä ja 

sijoittumisesta, rakennuskannasta ja yhdyskuntarakenteesta perustuvat joukkoliikenteen 

suunnittelun näkökulmaan, sillä lähestymiskulmia lisäämällä työ olisi paisunut liian laajaksi.

 Joukkoliikenteen suunnittelu voi olla haastavaa pienissä ja keskisuurissa 

kaupungeissa. Nykyisten asenteiden, väestömäärän ja väestön sijoittumisen tuomien 

rajoitusten, talouden ja liikenteen tasa-arvoisuuden/epätasa-arvoisuudenkin myötä 

suunnittelussa ja ylipäätään liikennetottumuksissa eritoten mainituilla pienillä ja keskisuurilla 

kaupunkiseuduilla voi olla haastavaa luoda kestävän liikkumisen edellytyksiä, eritoten 

joukkoliikennettä ajatellen. Ylipäätään valtakunnallisessa kontekstissa työ- ja asiointimatkojen 

autoriippuvuus on lisääntynyt, mikä heikentää arjen sujuvuutta erityisesti autottomien 

asuntokuntien keskuudessa. Mahdollisuudet kulkea työmatkat jalkaisin, pyörällä tai 

joukkoliikenteellä ovat heikentyneet 2000-luvulla jokaisella kaupunkiseudulla (SYKE 2018: 
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3). Vaikka raportti on suhteellisen tuore, uskaltaisin väittää, että tähän on tullut muutos viime 

vuosien aikana ainakin suurilla kaupunkiseuduilla pyöräliikenteen edistämisohjelmien myötä, 

sekä parantamalla pyöräliikenteen infrastruktuuria. Suurten kaupunkiseutujen kuten 

Helsinki/Espoo/Vantaa ominaisuuksiin kuuluu olennaisesti suuri väestön määrä ja suuret 

asukastiheydet, mitkä mahdollistavat kestävän joukkoliikenteen toteuttamisen. Kuten 

aikaisemmin tekstissä mainittiin, maankäytön suunnittelu ja etenkin kaavoitus ovat kuntien 

tärkeimpiä työkaluja niiden kilpaillessa keskenään asukkaista, yrityksistä ja investoinneista. 

Rovaniemen maankäyttöä ja asukaslukuja ja niiden kasvukehityksiä tarkastellessa kaupungissa 

selvästikin pyritään siihen, että kaupunki kasvaa väestömäärältänsä, ja täten voidaan luoda 

parempia edellytyksiä myös kestävän liikkumisen pohjalle. Kun teoriakappaleessa neljä 

puhuttiin kestävän liikkumisen ajatuksen syntyperästä ja mistä se kumpuaa, voidaan huomata 

samankaltaisia ilmiöitä maailmanpolitiikassa niin nyt, kuin kolme vuosikymmentä sitten. 

Niinkin laajassa kunnassa kuin Rovaniemi öljyn ja energian hinnan nousu voivat vaikuttaa 

paljoltikin ihmisten elämään ja talouteen sekä myös liikkumistottumuksiin.   

Kuten tässä työssä useasti toistuu ja peräänkuulutetaan, tiivis rakentaminen on 

yhteydessä liikkumiseen: mitä tiiviimmin rakennettu alue, sitä vähemmän on tarvetta liikkua 

(Liikennevirasto 2018: 22). Mainitaan myös, että väljimmillä alueilla asuvien matkasuorite on 

Liikenneviraston tutkimuksen (2018) mukaan yli puolet suurempi kuin tiiveimmillä alueilla 

asuvien. Tiiviillä alueilla eri toiminnot ovat lähellä toisiaan ja matkat lyhyitä.    

 Paikkatietotarkastelujen, teorian sekä empirian myötä nousi useasti esille, että 

joukkoliikennetarjonnan edellytyksiin kuuluu tarpeeksi tiheä väestörakenne eli vähintään 30 

as/ha. Tämä vaatii monessakin paikkaa, myös Rovaniemellä, tiivistä täydennysrakentamista. 

Asumismuotoja tarkasteltaessa, kerrostaloissa asuvat liikkuvat muuta väestöä enemmän jalan 

ja pyörällä. Myös joukkoliikenteen käyttö on kerrostaloissa asuvilla selvästi muita yleisempää 

(Liikennevirasto 2018: 24). Tämän huomion kautta voidaankin vetää johtopäätöksiä ja 

havaintoja siitä, kun verrataan tätä väitettä Rovaniemen yhdyskuntarakenteeseen, miten 

pientalovaltaiset alueet kuuluvat lähes poikkeuksetta autokaupunki- alueeseen.  

 Kaiken kaikkiaan liikennesuunnittelussa tapahtuva reformi siitä, että suunnittelu 

on saavutettavuuspohjaista sisältää huomion siitä, että se on nykyään sellaista, mitä ihmiset 

haluavat liikkumiselta. Liikkumisen helppous korostuu tutkittaessa sitä saavutettavuuden 

kontekstin kautta, sillä hyvä saavutettavuus lisää ihmisten mukavuutta ja mahdollisuuksia 

siirtyä paikasta toiseen.      

 Jo olemassa olevat paikkatietotarkastelut ovat olleet jo laajalti pitkään käytössä, 

ja tässä työssä pyrittiin soveltamaan niiden ympärille myös uusia tarkastelumenetelmiä, jotka 
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voisivat helpottaa ja/tai tarkentaa käsitystä siitä, mitä yleiskaavoituksessa ja ylipäätään 

maankäytön suunnittelussa vaaditaan eritoten asukasmäärien ja rakennuspolitiikan kannalta. 

Mielestäni uusi tarkastelu, jossa katsottiin tarkemmin alueiden väestömäärän tavoitetiloja ja 

rakennuskantaa sekä niiden korrelaatiota on hyvä työkalu kaavoittajalle hahmottamaan sitä, 

mitä maankäytöltä vaadittaisiin joukkoliikenteen toimintaedellytysten luomiseksi. Myös tätä 

tarkastelua hieman syvempi joukkoliikenteen pysäkkeihin liittyvä toinen analyysi korostaa sitä, 

millaiset alueet kaupunkikeskustan ulkopuolella ovat joukkoliikenteen kannalta toimivia 

maankäytön kannalta, sillä tarkastelussa tuodaan esille myös menestyneimmät 

joukkoliikenteen pysäkit, ja tästä pystytään nostamaan esille ympäröivän alueen 

ominaispiirteitä mitkä luovat tällaisen hyvän joukkoliikenneympäristön. Näiden kahden 

tarkastelun yhdistely luo mielestäni hyvää pohjaa yleiskaavoituksen suunnitteluun 

joukkoliikennettä ajatellen, sillä näillä menetelmillä pystytään muodostamaan alueista selkeät 

kuvaukset sekä pystytään paremmin tutustumaan aluerakenteeseen. Kuvausten avulla ei 

välttämättä tarvitse päästä osoittamaan yhdyskuntarakenteen leviämissuuntia tai 

täydennysrakentamista, vaan tarkastelujen avulla voidaan tuoda ilmi myös se, että miksi ei 

tällaiset toimenpiteet jollain tietyllä alueella onnistu.     

 Eräänä huomiona hehtaarinaineisto tarkastellessani pohdin sitä, että yksi 

jatkotutkimuksen ja selvityksen paikka voisi olla edellä mainittu linjastokilometrillinen 

tarkastelu joukkoliikenteen palvelutasoon liittyen, että voitaisiinko täten perusteella 

joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaalia paremmin, kuin pelkästään ruutumääräisellä tarkastelulla. 

Tämän työn kontekstissa tätä ei hyödynnetty, jotta aihe ei paisuisi liian laajaksi. Mielestäni 

nämä tarkastelut ovat tarpeen ja verrokkikaupungin esimerkkiä (Lappeenranta) käyttäen toin 

esille, että tarkastelut toimivat myös muissa kaupungeissa, onhan aineisto valtakunnallinen ja 

täysin sama.       

 Lopuksi kiteytettynä, tutkielman teoriassa, empiriassa ja paikkatietotarkasteluissa 

pystyttiin tuomaan hyvin esille joukkoliikenteen vaatimukset ja edellytykset, miten niihin 

voitaisiin vaikuttaa ja millä tavalla näitä voidaan havainnollistaa ja luoda suunnittelun tueksi 

uusia tarkastelutapoja yleiskaavaprosessiin liittyen. Tämän työn tuloksina voidaan tuoda esille 

rakennuskannan, väestöntiheyden, yleisen saavutettavuuden ja yhdyskuntarakenteen merkitys 

joukkoliikenteen suunnittelussa. Työssä esitetyt suositukset kohdistuvat laajalti 

täydennysrakentamiseen ja täten väestöntiheyden ja yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen, ja 

nämä kaikki huomiot on käyty läpi joukkoliikennesuunnittelun ja yleiskaavoituksen yhdistelyn 

pohjalta. 
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