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Saavutettavuuksien alueellinen mosaiikki Suomessa? Otteita ESPON TRACC:n Suomen 

tapauksesta 

OSSI KOTAVAARA, ossi.kotavaara@oulu.fi 

Oulun yliopisto 

ESPON TRACC (Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe) - hankkeessa 

tutkitaan saavutettavuutta Euroopassa paikallisella, alueellisella, Euroopan ja globaalilla 

mittakaavalla. Yksi hankkeen painopisteistä on maakohtaiset tapaustutkimukset. Manner-Suomi 

muodostaa tutkimusalueen, jonka saavutettavuutta tarkastellaan ruututietopohjaisesti. Toteutetulla 

2x2 km resoluution analytiikalla on pyritty luomaan kattava ja tarkka selvitys saavutettavuudesta. 

Tulokset julkaistaan yhdessä kuntakohtaisten väestöpainotettujen keskiarvojen kanssa. Työn 

tavoitteena on myös tarkastella ruututieto- ja kuntapohjaisen mittakaavojen eroja 

saavutettavuuksien keskeisten alueellisten rakenteiden tunnistamisessa. 

 

Analyyttisesti TRACC pohjautuu liikennemaantieteen keskeisiin saavutettavuusanalyyseihin, jotka 

toteutetaan paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Saavutettavuutta mitataan tutkimuksessa 

nopeimman reitin matka-aikana ja siihen perustuvilla indikaattoreilla. Tutkimus kattaa kuusi teemaa: 

matka-aika lähimpään aluekeskukseen ja sairaalaan, väestön ja perusterveydenhuollon 

saavutettavuuspotentiaalit (potential accessibility) sekä lukioiden ja työpaikkojen saavutettavuus 

matka-aikavyöhykkeillä kumuloituvien mahdollisuuksien (cumulated opportunities) näkökulmasta. 

Autoliikenteen saavutettavuuksien rinnalla myös julkinen liikenne on sisällytetty analyyseihin 

multimodaalisina matkaketjuina, jotka koostuvat juna-, bussi- ja myös kävelymatkoista. Tutkimuksen 

keskeiset aineistot ovat Digiroad-tietietojärjestelmä, aikataulutiedoista digitoidut junayhteydet sekä 

Matkahuollon bussipysäkkiaineisto. 

 

ESPON TRACC Suomen tapaustutkimuksen keskeinen anti on, että Suomen väestön ja työllisyyden 

alueellinen rakenne on voimakkaasti keskittynyt suurimmille kaupunkiseuduille ja pääosin Etelä-

Suomeen, kun taas julkisten palveluiden tarjonta näyttää esimerkkien valossa olevan alueellisesti 

tasaisemmin jakautunut. Käsitys aluerakenteen keskittyneisyydestä pohjautuu erityisesti siihen, että 

hankkeessa käytettävät karttaluokitukset, jotka pohjautuvat yleiseen eurooppalaisen näkökulmaan, 

tuottavat huomattavasti totuttua syvemmän keskus-periferia polarisaation karttakuviin, kuin 

suomalaisen maantieteen aluerakennekäsitykseen on perinteisesti kuulunut. Hanke osoittaa myös, 

että joukkoliikenne on toimiva ja kilpailukykyinen vaihtoehto liikkumiseen suurimmilla 

kaupunkiseuduilla ja kaupunkien välillä, mutta muutoin sujuva liikkuminen nojaa henkilöauton 

käyttöön. Hankkeen pohjalta voidaan arvioida, että TEN-T-politiikan vaikutukset Suomeen pitkälle 

rakennettuun liikenneinfrastruktuuriin ovat matkustus-aikoina tarkasteltuna kohtalaisen vähäiset. 
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Toiminnallinen monikeskuksisuus eteläisen Suomen kaupunkiseuduilla: multiskalaarinen 

tarkastelu 

ANTTI VASANEN, antava@utu.fi 

Turun yliopisto 

Kaupunkiseudut ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet yhä monikeskuksisemmiksi. Aihetta 

käsitelleissä tutkimuksissa huomio on kohdistunut erityisesti toiminnalliseen monikeskuksisuuteen, 

millä tarkoitetaan, paitsi useiden keskusten sijaintia lähellä toisiaan, myös monipuolisia 

toiminnallisia yhteyksiä keskusten välillä. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on lisäksi kiinnitetty 

huomiota toiminnallisen monikeskuksisuuden multiskalaariseen luonteeseen: yhdellä 

mittakaavatasolla tarkasteltuna alue saattaa olla monikeskuksinen mutta toisella tasolla 

tarkasteltuna monosentrinen. Tarkastelen esitelmässäni eteläisen Suomen kaupunkiseutujen 

toiminnallista monikeskuksisuutta eri mittakaavatasoilla käyttäen hyväksi YKR-ruutuaineiston 

työssäkäyntitietoja. Analyysi perustuu connectivity field -menetelmään, jonka avulla voidaan 

tarkastella yksittäisten keskusten toiminnallista integroitumista suhteessa laajempiin 

aluekokonaisuuksiin. 
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Palveluiden sijaintistrategiat asioinnista koituvan ympäristörasitteen taustalla: 

Kirjastoasiointien tuottama hiilikuorma pääkaupunkiseudulla 

JAANI LAHTINEN, jaani.lahtinen@helsinki.fi 

Helsingin yliopisto / MetropAccess 

Palveluiden sijainti yhdyskuntarakenteessa ja saavutettavuus eri kulkumuodoilla säätelevät ihmisten 

liikkumista kaupungeissa ja ovat näin ollen keskeisiä tekijöitä paitsi asukkaiden arjen sujuvuudessa, 

myös päivittäisestä liikkumisesta koituvassa ympäristörasitteessa. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelemme julkisten palveluiden sijainteja ja niiden optimaalisuutta asiointimatkoista koituvien 

hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Esimerkkinä palveluista toimivat kaupunginkirjaston 

toimipisteet pääkaupunkiseudulla. Analyysimme perustuu kirjastojen laajaan lainaustietokantaan, 

jossa on tieto kaikista tietyn ajanhetken lainoista (lähtöosoite) ja lainaajista (kohdeosoite) sekä 

haastattelutiedon perusteella mallinnettuihin asiakkaiden kulkumuotovalintoihin. Kullekin 

asiointimatkalle laskettiin hiilidioksidipäästöt perustuen kulkumuotokohtaisiin reitityksiin ja kunkin 

kulkumuodon kilometrikohtaisiin päästökertoimiin. Analyysin pohjana toimivat Digiroad ja Helsingin 

seudun joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitiedot. Näiden avulla pystyttiin arvioimaan kunkin 

kirjaston asiointien tuottama hiilikuorma ja vertailemaan pääkaupunkiseudun eri kuntien ratkaisuja 

palveluiden sijoittelussa. 

 

Tuloksemme osoittavat, että Helsingin tiheä kirjastoverkosto ja tiivis kaupunkirakenne yhdistettynä 

tehokkaaseen julkiseen liikenteeseen saa kirjastoasioinneista koituvat päästöt laskemaan selvästi 

Vantaan ja Espoon arvoja alemmaksi. Kirjastoverkosto Vantaalla ja Espoossa on harvempi kuin 

Helsingissä ja asiointimatkoista tulee väistämättä pidempiä. Toisaalta asiakkaat myös suosivat 

lähimmän kirjaston sijaan suurempia kirjastoja, jotka sijaitsevat kauempana kodista, mistä johtuen 

matka taitetaan usein hiilidioksidipäästöiltään raskaammilla kulkumuodoilla. Kunnille tiheän 

palveluverkoston ylläpitäminen on kallista ja julkisen talouden kiristyessä paine palveluverkostojen 

karsimiseen kasvaa. Tuloksemme kuitenkin osoittavat, että tiheä palveluverkosto mahdollistaa 

ympäristön kannalta kestävämmän asioinnin ja tukee näin kuntien pyrkimyksiä vähentää 

kasvihuonepäästöjä. Harvemman verkoston ylläpitokulut ovat pienemmät mutta kustannukset 

siirtyvät käyttäjille asioinnin vaatiman ajan, vaivan ja rahallisen kustannuksen muodossa. Tämä 

heijastuu suoraan myös palveluverkoston asioinnin tuottamaan hiilikuormaan. Toisaalta on myös 

havaittavissa palvelun käyttöaktiviteetin selkeä aleneminen verkoston palvelusaavutettavuuden 

huonontuessa. Mikäli ihmiset eivät koe palvelun käytöstä saatavaa hyötyä sen käyttöön vaadittavan 

vaivan arvoiseksi, ei palvelua hyödynnetä. Palveluverkoston karsiminen johtaa näin helposti itse 

itseään ruokkivaan ilmiöön, jossa palvelun käyttöaste edelleen alenee ja alentunutta käyttöastetta 

voidaan pitää virheellisesti perusteena palveluverkoston edelleen karsimiselle. 
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Synnytyssairaaloiden saavutettavuus ja sijainnin optimointi Suomessa 

TIINA HUOTARI, tiina.huotari@oulu.fi 

Oulun yliopisto 

Synnytyssairaaloiden saavutettavuutta koskevan tutkimuksen taustalla on lakiin kirjattu velvoite 

huomioida sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus, jotta terveyspalvelut voidaan järjestää 

mahdollisimman lähellä asukkaita. Suomessa asutus on siirtynyt alueellisiin ja valtakunnallisiin 

keskuksiin haja-asutusalueiden väestön vähentyessä. Väestön ikärakenteessa on alueellisia eroja, ja 

erityisesti keskuksissa sekä niiden läheisyydessä on runsaasti nuorta väestöä. Synnytysyksiköiden 

toiminta on keskittynyt, mikä on suurentanut yksikkökokoa. Vuodesta 1975 vuoteen 2011 

synnytysyksiköiden määrä on puolittunut 31 yksikköön. Muutokset väestörakenteessa sekä 

sairaaloiden määrässä ovat luoneet tarpeen selvittää vastaako nykyinen sairaalaverkko väestön 

tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Tutkimuksessa tehdyt saavutettavuuslaskennat perustuvat tieverkostoon pohjautuvaan 

reitinoptimointiin. Saavutettavuutta tarkastellaan matka-ajassa mitattuna moottoriajoneuvolla 

liikuttaessa väestörakenne huomioiden. Aineistona tutkimuksessa on Tilastokeskuksen 

Ruututietokannan väestötieto, joista tarkasteluun on valittu ja yhdistelty viiden neliökilometrin 

ruuduiksi alle kouluikäinen väestö. Saavutettavuuden laskemiseen on käytetty lisäksi Digiroad -

tietokantaa sekä synnytysyksiköiden geokoodattua sijaintitietoa. 

 

Synnytysyksiköistä on nykytilanteen lisäksi selvitetty myös saavutettavuuden kannalta vähiten 

keskeiset yksiköt, ja niiden vähentämisen vaikutus saavutettavuuteen. Esimerkiksi viiden 

synnytyssairaalan vähentäminen Manner-Suomesta ei juuri vaikuta saavutettavuuteen. Selvittämällä 

sairaaloiden saavutettavuus pyritään varmistamaan, että palvelut järjestetään sijainniltaan 

mahdollisimman optimaalisesti väestörakenteen kannalta, vaikka yksikkömäärä tulevaisuudessa 

vähenisi. Selvitystyö on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. 
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CO2-päästö saavutettavuuden mittarina 

HEIDI MÄÄTTÄ-JUNTUNEN, heidi.maatta-juntunen@oulu.fi 

Oulun yliopisto 

Eurooppalaisessa ja kansallisessa politiikassa on asetettu tavoitteita ilmastovaikutusten 

vähentämiseksi eri osa-alueilla. Liikenne on merkittävimpiä kasvihuonekaasupäästöjen tuottajia ja 

sitä pidetäänkin yhtenä parhaimmista aloista, jota kehittämällä pystytään saavuttamaan 

huomattavia vähennyksiä hiilidioksidipäästöissä. Päästökuorman huomioiminen liikennettä 

koskevassa päätöksenteossa on haastamassa tavallisimmat saavutettavuuden mittarit, kuten matka-

ajan tai taloudellisen kustannuksen. Henkilöauton käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti, mikä johtuu 

osaltaan parantuneista mahdollisuuksista henkilöauton hankintaan ja käyttöön. Toisaalta 

yhdyskuntarakenteen hajautuminen, ja sen myötä muun muassa julkisen liikenteen 

kannattamattomuus, ovat kannustaneet, ellei jopa pakottaneet, henkilöauton hankintaan. 

 

Päästöjä on teknisesti pyritty vähentämään esimerkiksi kehittämällä vaihtoehtoisia polttoaineita tai 

tehostamalla autojen moottoreita. Toisaalta kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen ohjaaminen 

ilmastotietoisemmaksi koetaan yhä tärkeämpänä keinona päästöjen minimointiin. On kuitenkin 

osoittautunut, että tarvitaan lisää suunnittelun välineitä ja konkreettisia indikaattoreita arvioimaan 

ja mittaamaan kaavoituksen päästövaikutuksia. Tarkastelua voidaan tehdä paikkatietomenetelmin 

(GIS, geographic information systems): esimerkiksi uuden palvelun, kuten kauppakeskuksen sijainnin 

optimointi potentiaalisten käyttäjien suhteen on yksi keino vähentää ajokilometrejä ja siten 

polttoaineen kulutusta. Saavutettavuus liittyy näin ollen keskeisesti ilmastotietoisen 

yhdyskuntarakenteen suunnitteluun. Maankäytön ohjaaminen ja tehokas liikennesuunnittelu ovat 

keinoja saavuttaa ilmastotietoinen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunkirakenne, jonka 

tavoitteena on minimoida henkilöauton käytön tarve ja edistää joukkoliikenteen sekä kevyen 

liikenteen käyttöä. 

 

Esitelmässä käyn läpi Oulun seudulta kaksi eri kaavoituksen tapausesimerkkiä, joiden 

ilmastoystävällisyyden arvioinnissa on käytetty potentiaalista henkilöautoliikenteen tuottamaa CO2-

päästöä. Päästö toimii saavutettavuuden mittarina. Ensimmäinen esimerkeistä edustaa 

asemakaavatasoa, jolloin arvioidaan asuinalueen sisäisestä rakenteesta henkilöautoliikenteen 

tuottamaa päästöä sekä lähipalveluiden saavutettavuutta. Toinen tapausesimerkki koskee 

yleiskaavatasoa. Tällöin arvioinnin kohteena on uuden asuinalueen sijainnin saavutettavuus 

suhteessa kauppoihin ja työpaikkoihin. Oulun seudun liikennetutkimuksen (2009) mukaan ostos- ja 

työmatkat muodostavat puolet kotoa lähtevistä tai kotiin palaavista henkilöautolla tehdyistä 

matkoista. Tarkastelua varten on määritetty empiriaan perustuvat etäisyyshaittafunktiot 

erityyppiselle asioinnille. Molemmissa esimerkeissä on hyödynnetty GIS-työkaluja. Analyysien 

pohjana on verkostomalli, joka sisältää CO2-päästömuuttujan. Tarkastelu on tehty EAKR-

rahoitteisessa Ilmastoystävällinen kaavoitus (ILKA) -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää GIS-

pohjainen toimintamalli liikenteen tuottaman CO2-päästön arviointiin eri kaavoitustilanteissa. 
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