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Johdanto  

 

Yhteiskunnan toimivuuden ja nykyisen elämäntyylin mahdollistaa sujuva, kattava ja ihmisten liik-

kumista tukeva liikennejärjestelmä. Asherin (2003, 23) mukaan ihmisillä on oikeus liikkumiseen; 

yhtälailla kuin töihin, asuntoon ja koulutukseen. Liikkuminen tosin ei ole ongelmatonta, vaan sillä 

on myös hintansa. Melu, päästöt, infrastruktuurin kehittäminen ja itse liikenne vaikuttavat ympäris-

töä, elämänlaatua sekä kaupungin taloutta kuormittavasti (Bertolini 2008, 70). Liikenteen haasteet 

ovat laaja-alaisia ja jotta ongelmiin voitaisiin vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti, ongelmien 

määrittelyiden sekä ratkaisuvaihtoehtojen tulisi olla kattavia. Tähän pyritään vastaamaan kehittä-

mällä liikkumisesta mahdollisimman ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää (Helsingin 

kaupunkistrategia 2017-2021). Liikennepolitiikan tulee tukea sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja 

samalla huomioida ilmastonmuutoksen hillitseminen (Bertolini 2008, 71).  

 

Tuoreimman hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportin (2018) mukaan maailman 

tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, jotta maapallon lämpeneminen saataisiin pysäytet-

tyä 1,5 °C esiteollisesta ajasta. Hiilineutraalisena sidomme kaikki tuottamamme hiilidioksidipäästöt 

(SYKE 2016). Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitsemme nopeita ja kestäviä muutoksia toimintaam-

me (IPCC 2018, 21), sillä hidas muutoskehitys ei enää ole mahdollinen ilmastonmuutoksen hillit-

semiseksi (Wiseman ym. 2012, 90). Haaste ei ole pieni, etenkin kun muutostarpeen suuruutta verra-

taan teollisen vallankumouksen tuomaan muutokseen (WBGU 2011, 84). 

 

Yli puolet maailman ihmisistä elää kaupungeissa ja tämä kehitys jatkaa kasvuaan. Kaupungeilla on-

kin merkittävä rooli kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa (Romero-

Lankao 2011, 113). Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 

mennessä, vähentämällä omia päästöjään 80 % ja kompensoimalla loput muualla toteutettavilla 

päästöjenvähennystoimilla. Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi tehdään kahdeksalla eri osa-

alueella, joista ensimmäisenä mainitaan liikenne (Helsingin kaupunki 2018, 7- 8). Liikenteellä on-

kin keskeinen rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, sillä Helsingin seudulla noin 23 % 

kaikista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy juuri liikenteestä (Huuska 2017, 32- 33).  

 

Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on analysoida miten Helsingin liikennesuunnittelua ohjaavat 

liikennesuunnitelmat vastaavat hiilineutraaliin kaupunkiin siirtymisen haasteeseen. Helsingin seutu 
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valikoitui tutkimuskohteeksi Suomen kaupungeista; pääkaupunkiseutu-asemansa, suurimpien pääs-

töjensä, suurimman asukaslukunsa sekä juuri julkaistun (2017) hiilineutraalisuus tavoitteensa takia.  

 

Tutkimus on luonteeltaan dokumenttianalyysia. Analysoinnissa hyödynnän Wiseman ym. (2013) 

kehittämää viitekehystä. Analysoin miten kolme viimeisintä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on 

suunniteltu, siitä näkökulmasta, että niiden päämääränä olisi ollut jo hiilineutraali liikenne ja miten 

liikennepolitiikka on muuttunut asiakirjojen välisenä aikana, analysoimalla ja vertaamalla liikenne-

suunnitelmia toisiinsa. Tutkimustulosten pohjalta esitän päätelmiä ja suosituksia, mitä kehyksiä 

Helsingin liikennettä koskevissa suunnitelmissa tulisi vahvistaa hiilineutraalin liikenteen saavutta-

miseksi.  

 

Tutkimuskysymykseni on: 

 

1. Mitkä ovat Helsingin liikennesuunnitelmien vahvuudet ja puutteet saavuttaa hiilineutraali 

liikenne ja miten nämä kehykset ovat muuttuneet Wiseman ym. (2013) kehystysteorian nä-

kökulmasta?  

 

Helsingin liikennettä suunnitellaan lain vaatimalla, joka neljäs vuosi ilmestyvällä liikennejärjestel-

mäsuunnitelmalla (Lukkarinen 2016, 4- 5). Aikataulu on yhtäläinen eduskuntavaalien ja uuden hal-

lituksen muodostamisen kanssa. Edellisessä suunnitelmassa, vuodelta 2015, toivottiin liikennesuun-

nittelun muuttamista jatkuvaksi dynaamiseksi suunnitteluprosessiksi, jolla voitaisiin vastata toimin-

taympäristön muutoksiin oikea-aikaisesti tai jopa ennakoidusti. (HLJ 2015, 98).   

Liikennesuunnitelmissa pyritään ottamaan huomioon liikennejärjestelmä kokonaisuutena ja kehit-

tämään sitä strategisesti jatkumona, ottamalla huomioon edellisen suunnitelman arvioinnin sekä 

ajankohtaisen liikennettä koskevan tutkimuksen; liikenteen vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen ja 

ympäristöön. Laaja-alaisten selvitysten pohjalta tunnistetaan liikenteen haasteet, mahdolliset ratkai-

suvaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä suunnitelmien rahoitus. (Lukkarinen 2016, 4–5). Suunnit-

teluun kuuluu ympäristövaikutusten arviointi SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja oh-

jelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) puolesta. Liikennesuunnittelun toteutumista tuetaan te-

kemällä päätöksistä sitovia ja varmistamalla niiden rooli toimintaa edistävissä - ja tarkemmissa ta-

loussuunnitelmissa. (PLJ 2007, 11).   
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Liikennettä koskevaa tutkimusta löytyy Suomesta ja maailmalta paljon. Viimeisen 15 vuoden aika-

na aiheena on ollut etenkin kestävä kaupunkiseutu (Romero-Lankao 2011, 115). Liikennettä on tut-

kittu kestävän kehityksen (Salo 2010) ja tarkemmin sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta (Helti-

mo 2003) sekä suunnitteluprosessin tueksi, sen seuraamiseen ja arviointiin, on kehitetty työkaluja 

(Söderman & Saarela 2011). Suunnitteluprosessiin vaikuttavat arvomaailmat on tuotu esille suun-

nitteluteorioissa, tukemaan eri alojen kuten maankäytön- sekä liikennesuunnittelun yhteistyötä 

(Kartimo 2014).  

Itse liikennesuunnitelmia koskevaa tutkimusta ja miten niissä on huomioitu ilmastoasiat, on myös 

olemassa (Touru 2011). Kuitenkaan kielellistä - ja kuva- analyysia siitä, miten liikennesuunnittelua 

ohjaavissa suunnitelmissa kehystetään liikenteen haasteet hiilineutraalisuus tavoitteen näkökulmasta 

ei ole käsitykseni mukaan tutkittu.  

Dokumenttianalyysissa kuvien huomioiminen on tärkeää, koska kuva ja teksti vuorovaikuttavat toi-

siinsa (Cook 2011, 1) ja niin tehdessään luovat yhdessä asiakirjan kontekstin (Cook 2011, 88). Ku-

vien voima on näyttää asia todeksi tavalla, jota ei yksin teksti pysty tekemään (Sontag 1977, 20).  

 

Tutkielman ensimmäinen luku tuo esille liikenteen roolin kasvihuonekaasujen päästölähteenä koti-

maan liikenteen päästöjä koskevan tutkimustiedon avulla, kunnan mahdollisuuden vaikuttaa liiken-

teen päästöihin sekä erikseen liikenteen päästövähennystavoitteet Suomea ja tarkemmin Helsinkiä 

koskien. 

Toinen luku koskee tutkimuksen viitekehystä, ja koska kehystysanalyysi on tutkimuksen kannalta 

keskeisin, keskitytään siihen laajemmin. Polkuteoria sekä kuva-analyysia koskeva semiotiikka käsi-

tellään niiden rooliensa mukaisesti suppeammin.  

Kolmannessa luvussa esitellään tarkemmin aineisto, analyysimenetelmät sekä tutkimuksen luotetta-

vuus ja pätevyys.   

Neljännessä luvussa esitellään tutkimustulokset asiakirjoittain ja viidennessä tarkastellaan ensin 

asiakirjojen tuloksia kokonaisuutena ja sen jälkeen tuodaan mukaan tulosten suhde aikaisempaan 

tutkimukseen.  

Viimeisessä luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset liikennesuunnitelmien heikkouksista ja 

vahvuuksista tukea hiilineutraalin Helsingin saavuttamista, suositukset mihin tulevaisuuden liiken-

nesuunnitelmissa tulisi kiinnittää huomiota sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet.    
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1. Liikenne, kunta ja ilmastonmuutos 

Helsingin hiilineutraalisuus tavoite liittyy ilmastonmuutoksen hillintään. Ilmastonmuutos on ylikan-

sallinen ilmiö ja sen hallitsemiseen vaikuttavat kaikkien maiden toimet yhteensä. Merkittävin keino 

ympäristömuutoksen hillitsemiseksi onkin kansainväliset ilmastosopimukset (Kerkkäinen 2010, 

17). Kansainväliset ilmastosopimukset takaavat sen, että maiden kilpailukyky säilyy yhtäläisenä. 

Mutta vaikka ilmastonmuutos onkin maailmanlaajuinen asia, on se myös hyvin paikallinen asia, jo-

ta voidaan tarkastella valtion tai vielä lähemmin, kaupungin tasolla (Romero-Lankao 2011, 113). 

 

Suomen valtion osalta ilmastotavoitteiden saavuttamisen toimet liittyvät ensisijaisesti energian tuot-

tamiseen ja käyttöön, sekä toiseksi liikenteeseen (Valtioneuvoston kanslia 2009, 67). Toimet ja ta-

voitteet ovat suurelta osin kansainvälisissä sopimuksissa annettuja (Vihriälä 2016,42), joten saman-

kaltaisia toimia toteuttavat myös muut valtiot. Tämä mahdollistaa sen, että voimme oppia ja hyö-

dyntää muiden maiden toimiviksi ja tehokkaiksi havaittuja toimenpiteitä ja välttää toistamasta sa-

moja virheitä.   

 

Kuntien mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään onnistuu parhaiten maankäytön 

suunnittelun sekä liikenteen avulla (Kerkkäinen 2010, 67). Liikkumisen tarpeeseen sekä liikkumis-

tapojen valinnan mahdollisuuteen vaikuttaa se, mihin rakennetaan ja mihin palvelut sekä työpaikat 

sijoittuvat. Tiivis kaupunkirakenne, hyvä julkinen liikenne ja toimivat kevyen liikenteen väylät vä-

hentävät ihmisten tarvetta liikkua henkilöautolla ja tarvetta liikkua pitkiä matkoja ylipäätänsä. Ra-

kentamisen ohjauksella ja kaavojen laatimisella on kauaskantoiset seuraukset. (Kerkkäinen 2010, 

67). Kuitenkin kaikki kaupungit ovat erilaisia ja niillä on kuten Pile (2005) asian ilmaisee, oma per-

soonansa. Kaupunki koostuu taloista, kaduista, ratikoista, valoista ja ihmisistä, joilla on sosiaalisia 

tarpeita sekä palveluista ja niin edelleen, mutta myös tavoista ja traditioista (Pile 2005, 1).  Kaikki 

tämä tulee ottaa huomioon kaupungin ja sen liikenteen suunnittelussa. Menneet sekä tämän hetkiset 

päätökset vaikuttavat siihen, minkälaisia haasteita kaupungissa pyritään ratkomaan nyt ja tulevai-

suudessa.  

 

1.1 Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt  

	
Suomessa liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä 95 % tulee tieliikenteestä (VTT, LIPASTO 2016)  

josta noin puolet syntyy henkilöautoliikenteestä (Valtioneuvoston kanslia 2009, 95- 96). Päästöistä 
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noin 96 % on hiilidioksidipäästöjä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008, 11- 12). Kansainväliset 

sopimukset asettavat raja-arvot myös muille liikenteen päästöille, kuten typenoksideille ja pien-

hiukkasille. Helsingissä raja-arvot ylittyvät etenkin katukuiluissa ja vilkkailla teillä. Osa syynä pide-

tään liikenteen kasvua, mutta myös dieselautojen lisääntymistä ja uusia puhdistustekniikoita. (Hel-

sinki kaupunki 2012, 16).  

 

Kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2016 3 % korkeammat kuin vuonna 1990 

(VTT, LIPASTO 2017), kun taas sitä edeltävänä vuonna, kokonaispäästöt laskettiin 8 % pienem-

miksi. Tilastokeskuksen kasvihuonekaasuinventaarion (2015) mukaan vuosien 1990- 2012 aikana 

liikenteen päästöt olivat 9 vuonna pienemmät ja 13 vuonna taas suuremmat kuin vuonna 1990. Lii-

kenteen kasvihuonekaasupäästöjen vuotuinen keskiarvo hiilidioksidipäästöinä laskettuna oli noin 

12,8 miljoonaa tonnia. (kuva 1). 

 

	
Kuva 1. Suomen tieliikenteen hiilidioksidipäästöt 1980-  2050. (VTT, Lipasto 2017). 

Päästöjen heilahdukset ovat Tulevaisuuden selonteon 2009 mukaan seurausta biopolttoaineen kulu-

tuksen muutoksista sekä liikenteen lisääntymisestä, jotka ovat kumonneet ajoneuvotekniikan kehit-

tymisen sekä muiden tehtyjen päästövähennyskeinojen vaikutukset (Valtioneuvoston kanslia 2009, 

66). Vaikka liikenteen päästöjä ei ole saatu laskuun, pidetään liikennesektorin päästöjen vähennys-

potentiaalia hyvänä, ainakin helpompana muihin päästövähennyssektorin osa- alueisiin verrattuna. 

(Huuska 2017, 32- 33).  
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1.2 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet  

1.2.a Liikenteen päästövähennystavoitteet Suomessa   

	
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita ei voida katsoa erillään koko Suomea 

koskevista tavoitteista. Päästövähennystavoitteita noudattaakseen Suomessa pyritään vähentämään 

päästöjä sillä osa-alueella, millä päästöjen vähentäminen koetaan helpoimmaksi ja niillä toimenpi-

teillä, joilla saadaan aikaan suurimmat vaikutukset (Valtioneuvoston kanslia 2009, 95- 96). Valtio-

neuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta asettaa liikenteen tässä sijalle 3 ja 4 

(Valtioneuvoston kanslia 2009, 67). 

	

Liikenteelle, kuten muillekin päästösektoreille, on asetettu Suomen sekä EU:n taholta päästöjen vä-

hennystavoitteita. Suomi saavutti Kioton pöytäkirjassa sovitun kasvihuonekaasujen päästövähen-

nystavoitteen vuoden 2012 osalta. Suomen tavoitteena oli pitää hiilidioksidipäästöt samalla tasolla 

kuin 1990 ja päästöt olivat noin 5 % pienemmät (Ympäristöhallinto 2016). Muilla EU- mailla oli 

tavoitteena vähentää hiilidioksidipäästöjä 8 % vuoden 1990 tasosta (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2009, 15). Näin hyvään saavutukseen Suomi ei siis aivan yltänyt, mutta todettava on, että ei sitä ta-

voitellutkaan. 

 

Liikenteen päästövähennystavoitteiden vertailuvuosi vaihtelee strategiasta ja selonteosta riippuen, 

vaikeuttaen tavoitteiden tulkitsemista. Tavoitteiden soveltamista vaikeuttaa myös se, ettei tavoitteis-

sa useimmiten mainita päästöjen määriä vaan ne on asetettu prosentuaalisesti. Vuoden 2020 Suo-

men liikennettä koskeva tavoite on, EU:n energia- ja ilmastopaketin ehdotuksen mukaan, laskea 

päästöjä 16 % 2005 tasosta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008, 13) tai EU:n ehdotuksesta poike-

ten, Suomen kansallisessa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa (2008), 15 % 2008 tasos-

ta, kun taas 2030 vuoden tavoite on 55 % päästövähennys 2017 tasosta (Huuska 2017, 40) ja vuo-

den 2050 tavoite 85 % 1990 tasosta, koskien henkilöautoliikennettä (Ympäristökeskus 2009, 2). 

Vuodelle 2020 on asetettu liikenteen hiilidioksidin päästötavoitteeksi enintään 10,9 miljoonaa ton-

nia (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008, 13). 30 vuoden päästä tästä, Suomen kasvihuonekaasu-

päästöt hiilidioksidipäästöinä saisivat kokonaisuudessaan olla 14 miljoonaa tonnia (Valtioneuvoston 

kanslia 2009, 45). 
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Hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) asettaisi Suomelle yllä mainittua kunnianhimoisemmat 

kokonaispäästöjen vähennystavoitteet, jotta maapallon keskilämpötilan nousu saataisiin rajoitettua 

alle 2 asteeseen. Vuoteen 2020 mennessä päästöjä tulisi rajoittaa 25- 40 % ja vuoteen 2050 mennes-

sä 80- 95 %. (Helsingin kaupunki 2012, 7). Suomen liikenteelle asetetut päästöjen vähennystavoit-

teet ovat siis vuonna 2020 hiukan alle IPCC:n suositusten ja vuonna 2050 taas suositusten alakant-

tiin. 

 

Kulkuneuvojen teknologiaan ja niiden kuluttamaan polttoaineeseen rinnastettava päästötavoite, 

kuinka monta grammaa hiilidioksidia kulkuneuvo saa päästää kilometriä kohden, taas on johdon-

mukainen. Vuoteen 2050 mennessä kulkuneuvot saavat päästää enää enintään 20- 30 g CO2/km 

(Valtioneuvoston kanslia 2009, 99). Päästöjen vähennystavoite on merkittävä, kun vertaa vuoden 

2012 henkilöautojen hiilidioksidipäästöihin, jotka olivat 157 g CO2/km (Helsinki kaupunki 2012, 

8). 

 

1.2.b Liikenteen päästövähennystavoitteet Helsingissä 

 

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017- 2021 asetettiin kaupungille hiilineutraalisuustavoite vuoteen 

2035 mennessä (2017, 12) ja sitä koskeva toimenpideohjelma julkaistiin vuonna 2018. Jotta päästö-

vähennystavoite saavutettaisiin, tulee liikenteen osalta kasvihuonekaasupäästöjä vähentää vähintään 

68 % vuoden 2005 tasosta (Stadinilmasto 2018, 9). 

 

Tavoitteeseen pääseminen ei tule olemaan helppoa, sillä nykyliikenne ei tällaisenaan tule sitä saa-

vuttamaan, vaan tarvitaan suuria muutoksia, ei vain teknologiassa vaan myös ihmisten kulkutapava-

linnoissa ja kaupungin sisäisessä liikkumisen tarpeessa (Huuska 2017, 33). Haastavaksi tavoitteen 

tekee myös se, että Helsingin seudun asukasluvun ennustetaan kasvavan noin 2 miljoonaan 2050 

mennessä (Liike 2015, 3). Vuonna 2017 Helsingin seudun väkiluvuksi arvioitiin vähän alle 1,5 mil-

joonaa (Vuori & Laakso 2017). Kaupungin väylien tulisi siis kyetä välittämään kolmanneksen 

enemmän ihmisiä kuin tällä hetkellä ja samalla päästöjen tulisi vähentyä.  

 

Vaikka ilmastonmuutoksen hillitsemisen haasteellisuus on tiedostettu jo pitkään, liikennesuunni-

telmien resursseja moitittiin ainakin vuonna 2009 julkaistussa Liikenteen nykytila selvityksessä riit-

tämättömiksi ja tavoitteita kunnianhimottomiksi verrattuna moneen muuhun EU- maahan (Ympäris-
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tökeskus 2009, 3). Vuoden 2016 Helsingin kaupungin budjetista kuitenkin 18 % meni ilmasto- ja 

ympäristöystävällisen liikkumisen edistämiseksi (Ympäristöraportti 2016, 34) ja vuonna 2017 hii-

lineutraalisuustavoitteesta tehtiin kunnianhimoisempi siirtämällä se vuodesta 2050 vuoteen 2035 

(Stadinilmasto 2018, 9). Panokset ovat vuodesta 2009 nousseet, mutta miten itse liikennesuunnitel-

mien tulisi vastata haasteeseen?  
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2. Teoreettinen viitekehys 

Tutkimusmenetelmäni on teorialähtöistä ja pohjautuu kehystysanalyysiin. Hyödynnän politiikan 

kehystämisen keinoja laajemmin tutkineiden Reinin ja Schönin (1996) laatimia kehystämisen tehtä-

viä sekä Van Hulstin ja Yanowin (2016) täydennyksiä näihin. Entmanin (1993, 52) kehystämisen 

tehtävien määritelmiin tukeutuen jaan kehykset kahteen kategoriaan; ongelmiin ja ratkaisuihin. 

Analysoinnissa tukeudun Wiseman ym. (2012) laatimaan kuusiosaiseen viitekehykseen, joka on 

kehitetty suuren, koko yhteiskuntajärjestelmään vaikuttavan muutoksen analysoimiseen. Vaikka 

Wiseman ym. kehittikin viitekehyksen koko yhteiskuntaa ajatellen, koskevat samankaltaiset haas-

teet myös yksin liikennesektoria ja keinot kohti hiilineutraalia liikennettä ovat mahdollisia samoja 

Wiseman ym. määrittelemiä kehityspolkuja pitkin.  

 

Analysoinnissa viittaan myös Rosenbloomin (2017) laatimaan kolmiosaiseen polkuteoriaan. Vaikka 

polut on kehitetty energia-alaa koskien, soveltuvat ne myös liikennesektorin analyysimenetelmäksi. 

Wiseman ym. kehittämä viitekehys pilkkoo hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen edellytykset 

pieniin osiin ja siksi hyödynnän sitä asiakirjan tarkemmassa analyysissa. Rosenbloomin polkuteori-

aa on mahdollista taas käyttää hyväksi asiakirjojen kokonaiskuvan analysoimisessa, joka heijastuu 

ainakin päällisin puolin asiakirjojen visioissa.   

 

Kuva-analyysissa hyödynnän semiotiikkaa ja siinä tarkemmin Saussuren (1916) sekä Barthesin 

(1964) kehittämiä käsitteitä. Seuraavaksi tarkemmin kehystysteoriasta, polkuteoriasta ja semiotii-

kasta ja perusteluja niiden valinnasta tutkimuksen analyysimenetelmiksi. 

 

 2.1 Kehystysteoria 

Kehystysanalyysi on Erving Goffmanin käsialaa vuoden 1974 tutkielmasta Frame Analysis. An Es-

say on the Organization of Experience. Goffmanin (1974, 2) mukaan kehykset auttavat meitä mää-

rittelemään mistä kussakin asiassa on kyse ja mikä on meidän roolimme siinä. Kehykset organisoi-

vat asian. Ne yhdistävät sen eri osia toisiinsa ja muodostavat asialle näin merkityksen. (Rein & 

Shön 1996, 92). Välillä ymmärrämme asiantilan saman tien, joskus taas se aukeaa meille vasta jäl-

kikäteen. Asiakirjoissa kehykset ovat ne olosuhteet, joissa tieto välittyy, niin sanottu asiakirjan pii-

levä runko. Kehysten tunnistamisen avulla on mahdollista saada selville; mistä asiakirjassa todelli-

suudessa puhutaan. (Karvonen 2000,79). 
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2.1.1 Kehystämisen tehtävä 

Robert Entmanin (1993,53) mukaan kehystämisessä on pohjimmiltaan kyse valintojen tekemisestä; 

mitä asiasta kerrotaan ja miten se tehdään. Rein ja Schön (1977) puhuu näistä nimeämisen, valitse-

misen ja tarinan luomisen käsitteinä. Van Hulst sekä Yanow (2014, 99) lisää näihin vielä ymmärret-

täväksi tekemisen ja kategorioimisen käsitteet. Nimeäminen, valitseminen ja kategoriointi ovat ke-

hyksinä samankaltaisia. Samalla kun ne määrittelevät mistä puhutaan, ne jättävät mahdollisia näkö-

kulmia pimentoon (Van Hulst & Yanow 2014, 100). Nimeäminen viittaa siihen, miten asia määri-

tellään; puhutaanko ongelmasta, haasteesta vai uhasta, tai käytetäänkö asian nimeämisessä kenties 

metaforaa. Yhdistämällä asioita toisiinsa saadaan aikaiseksi tarina, joka määrittelee mahdollisten 

asianhaarojen joukosta ongelman ja sen ratkaisun (Rein & Schön 1977, 243). Sillä että ongelmasta, 

joka on täynnä epävarmuustekijöitä, muodostetaan hahmotettava kuva viittaa asian ymmärrettäväk-

si tekemisen prosessiin. Kehystämisellä saadaan aikaan malli maailmasta; miten asiat ovat ja miten 

niiden suhteen tulisi toimia (Gamson 1983, Van Hulst & Yanow 2014, 97- 98). 

 

Kehystämistä tapahtuu kaikessa todellisuuden määrittelemisessä, sillä kehystäminen rajaa aiheen 

hahmotettavaan muotoon (Karvonen 2000, 80). Entmanin (1993, 52- 53) mukaan kehystämisellä on 

neljä tehtävää; määritellä itse ongelma, tuoda esille ongelman syyt, arvottaa esille tuodut syyt ja lo-

puksi tarjota ongelmaan ratkaisuvaihtoehtoja. Jokainen kehystämisen prosessi jättää ulkopuolelle tai 

vähemmälle arvolle monia muita mahdollisia vaihtoehtoja ongelman määrittelemiseksi. Kuten 

Meadowcroft (2016) asian esittää, kehystämisen mahdollistama ongelman ratkaiseminen estää sa-

malla muiden mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen huomioimisen ja toteutumisen. Muiden ratkaisu-

vaihtoehtojen esille tuominen tai ainakin tiedostaminen on tarpeellista. 

 

Kehystäminen ei tapahdu lineaarisesti vaan yksi lause tekstissä voi kehystää useammallakin tavalla, 

ja toisaalta kaikkia kehystämisen tehtäviä ei välttämättä ole aineistossa ollenkaan läsnä. Kehystämi-

nen voi myös olla tietoista tai alitajuista (Entman 1993, 52). Kehykset eivät näy suoraan päällepäin 

vaan ne rakennetaan tulkitsemalla tekstiä (Karvonen 2000, 78). 

 

Entmanin (1993, 52) mukaan kehyksiä muodostuu tekstin kirjoittajan, itse tekstin, sen lukijan sekä 

kulttuurin vaikutuksesta. Kirjoittaja kirjoittaa tekstin omien valintojensa kautta. Tekstin kehystämi-

seen vaikuttavat valitut sanat, sanonnat ja valittu tieto sekä näiden toistot. Lukija muodostaa oman 

tulkintansa tekstistä kehysten vaikutuksessa, mutta vaikutus ei välttämättä ole kirjoittajan ja tekstin 

kehysten kaltainen. Asiasisällön merkitys voi olla yksilöllinen ja syntyä viestin lukijan omista ole-
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tuksista ja tiedoista. Samalla tulkitsemiseen vaikuttavat vallitseva kulttuuri; tarinat ja tavat (Moila-

nen & Räihä 2001, 45- 46). Kulttuuri vaikuttaa sen kehyksen olemassa oloon, minkä läpi suurin osa 

ihmisistä on aiheen tottunut näkemään. Kuten Reese (2001, 11) asian ilmaisee; kehykset ovat sosi-

aalisesti jaettuja ja jatkuvia. Siten kehysten tunnistaminen antaa osviittaa siihen, miten esitetty on-

gelma tullaan yleisesti ottamaan vastaan; miten muistamme, arvotamme ja saatamme reagoida ky-

seiseen aiheeseen (Entman 1993, 53). 

	

2.1.2 Kehysteoria ja politiikka 

Rein ja Schön ovat tehneet merkittävää työtä kehystysteorian tuomiseksi politiikan tutkimisen väli-

neeksi (Van Hulst & Yanow 2014, 97). Kehystysteoria sopii politiikan analysoimiseksi juuri poli-

tiikan luonteesta johtuen; politiikassa määritellään ja kyseenalaistetaan asioita (Rosenbloom 2017, 

38) sekä muodostetaan huolenaiheesta ongelma ratkaistavaksi (Rein & Schön 1977, 236). Edellytys 

poliittiselle toiminnalle onkin ongelman määrittely haasteena, johon on mahdollisuus vaikuttaa. Sil-

lä jos ongelma nähtäisiin kohtalona tai sattumana, asialle ei voisi tehdä mitään. Jotta asiaan taas 

voidaan vaikuttaa on välttämätöntä määritellä ongelman taustalla olevat syy-seuraus suhteet. (Stone 

1989, 281-282). Ongelman syyn määritelmä tuo esille ongelmaan syypäänä olevat tahot; esimerkik-

si sosiaalisen järjestelmän tai poliittiset tekijät.	Ratkaisu vaihtoehdot taas suuntaavat vallan ongel-

man ratkaisusta tietylle taholle ja esittävät oikeutuksen tukemaan valintaa (Stone 1989, 296-297; 

Entman 1993, 52). Tässä taustaa Wisemanin ym. (2012) kehittämään viitekehykseen, johon tutki-

mukseni perustuu ja josta tarkemmin myöhemmin.  

 

Politiikassa omien näkemysten eteenpäin vieminen ja harhautus kuuluvat asiaan. Tämä tutkimustie-

don kannalta tarkoittaa sitä, että tiedosta valikoituu omiin tarkoituksiin sopiva tieto ja muu taas jäte-

tään huomioimatta (Head 2008, 5). Tutkimustieto siivilöityy arvojen, kokemusten ja poliittisten in-

tressien vaikutuksesta (Raivio 2014, 14). 

 

Monisyisen poliittisen ongelman kehystäminen hahmotettavaan muotoon mahdollistaa sen, että on-

gelmaan voidaan käydä käsiksi ja siten poliitikot voivat tehdä työnsä (Van Hulst ja Yanow 2014, 

100). Kompleksista ongelmaa ei tosin voida supistaa kapeaksi, ilman että sillä olisi vaikutuksia. 

Kehystämisen tunnistamisen avulla voidaan paremmin ottaa huomioon erilaiset poliittiset näkökul-

mat ja eriävät intressit. Ristiriitojen ja vastustuksen syiden määrittely voi siten mahdollistaa ongel-

maa avaavan keskustelun syntymisen (Van Hulst ja Yanow 2014, 96) ja auttaa sellaisten poliittisten 

kiistojen ratkaisussa, joihin on haastava löytää ratkaisua. Rosenbloomin (2017, 46) mukaan tarjoa-
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malla mahdollisuuden oppia toisista näkökulmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista, tukee eri nä-

kökulmien välistä kommunikointia ja siten asian mahdollisimman laaja-alaista tarkastelua. 

 

Rein ja Schön (1996, 90- 91) jakaa politiikan kehykset retorisiin - sekä toiminnan kehyksiin, sen 

mukaan miten kehykset ovat rakentuneet. Retorisen kehyksen esille tuominen perustuu kielen ana-

lyysiin ja sanojen voimaan väitellä, taivutella ja oikeuttaa tietty näkökulma asiaan. Toiminnan ke-

hys viittaa taas käyttäytymiseen liittyvään tutkimustietoon ja miten eri lakien, sääntöjen ja ohjelmi-

en avulla käyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan. 

 

2.1.3 Kehystysteoria kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 

John Wiseman, Taegen Edwards ja Kate Luckins julkaisivat vuonna 2013 tutkimuksestaan artikke-

lin nimeltä Post carbon pathways: A meta-analysis of 18 large-scale post carbon economy transiti-

on strategies. Tutkimus oli luonteeltaan dokumenttianalyysia. Tutkimusaineistona heillä oli 18 kap-

paletta julkisen sekä yksityisen tahon laatimaa strategiaa, joiden tavoitteena oli hiilineutraalin yh-

teiskunnan saavuttaminen. Aineisto oli kansainvälinen ja viranomaisten asiakirjoja oli monesta 

maasta kuten; Tanskasta, Saksasta, Australiasta, Intiasta, Kiinasta, Koreasta, Isosta- Britanniasta ja 

EU:lta. Asiakirjojen analysoinnin tarkoituksena oli määritellä erilaisia kehityspolkuja, joita pitkin 

hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttaminen voisi olla mahdollista.  

  

Wiseman ym. (2013) mukaan hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi tarvitaan 3 kerroksista 

näkökulmaa (MLP, multi- level perspective). Ensimmäinen taso sisältää hitaasti muuttuvan yhteis-

kunnan, toinen teknologian kehityksen ja kolmas mullistavia keksintöjä. Hiilineutraalin yhteiskun-

nan saavuttamiseen tarvitaan vuorovaikutusta kaikkien näiden kolmen tason välillä, koska muutok-

sen edellytyksenä on sekä sosiaalinen että tekninen muutoskehitys (Wesley ym. 2011, 776). Jotta 

teknologia kehittyisi tulee yhteiskunnan ensinnäkin ilmaista mitä se tarvitsee ja samalla keksintöjen 

synnyttää kilpailupainetta. Ihmisten täytyy haluta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jotta sitä tu-

kevien teknologioiden kehittäminen olisi kannattavaa. (Wiseman ym. 2013, 78). Kaikki tämä on 

läsnä Wiseman ym. (2013) kehittämässä kuusiosaisessa viitekehyksessä. 

 

Viitekehyksen kehykset tuovat esille asiakirjoista kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteita 

koskevat aikataulut, joiden lopullisena päämääränä on hiilineutraali yhteiskunta.  Muut kehykset 

tuovat esille osa-alueita, joiden tulee olla huomioituna, jotta tavoite on mahdollista saavuttaa. Nämä 

ovat teknologian kehitys ja talouskasvu, rahoitus, tasa-arvon toteutuminen, hallinnon sekä sosiaali-
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sen - ja poliittisen muutoksen roolit. Analysoinnissa huomioitiin, että puhuttiinko kehyksistä pää-

määrinä vai olettamuksina.  

Wiseman ym. valitsi analysoimistaan asiakirjoista sen, joka parhaiten sisälsi jokaisen kehyksen ja 

näin ollen muodosti vahvimman kehityspolun, jonka avulla olisi parhaimmat edellytykset saavuttaa 

hiilineutraali yhteiskunta. (Wiseman ym. 2013, 76-77).  

2.2 Polkuteoria 
Polkuteoriaa hyödynnetään laajasti tutkimuksissa. jotka käsittelevät hiilineutraaliin yhteiskuntaan 

siirtymistä (Rosenbloom 2017, 37). Daniel Rosenbloom julkaisi vuonna 2017 tutkimuksen jonka 

nimi on Pathways: An emerging concept for the theory and governance of carbon transitions. Yli 

700 asiakirjan analysoiminen nosti esille kolme eriävää perspektiiviä; kehityspolkua, joita pitkin 

yhteiskuntaa viitoitetaan kohti hiilineutraalisuutta. Rosenbloom (2017, 37) nimesi nämä biofyysi-

seksi, teknologia-taloudelliseksi ja sosiotekniseksi poluksi. 

 

Biofyysinen polku nojaa luonnontieteeseen. Se tuo esille ihmisten toimien vaikutukset kasvihuone-

kaasupäästöihin ja siten maapallon lämpötilamuutokseen. Kategoria käsittelee pitkän aikavälin il-

mastotietoa menneestä ja arvioi tulevaisuuden; talouteen, teknologiaan ja käyttäytymiseen liittyvien 

ennustettujen muutosten vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen. Biofyysinen polku tuo 

esille ilmastotavoitteet ja nojaa suurelta osin kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC), maailman il-

matieteen järjestön (WMO) ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) julkaisuihin. Tieteellinen ote on-

gelmaan kertoo faktat puuttumatta siihen, miten asiaan tulisi reagoida. (Rosenbloom 2017, 40). 

	

Sosiotekninen polku, keskittyy teknologian kehityksen sosiaalisiin vaikutuksiin, havainnollistamalla 

sosiaalisen muutosprosessin sekä tuomalla esille muutokseen sysäävän voiman. Sosiaalisiin muu-

toksiin vaikuttavat markkinoiden, hallintojärjestelmän ja kulttuurin muutokset, kuten poliittinen oh-

jaus tai infrastruktuurin kehittäminen. Polku havainnollistaa sosiaalisen muutoksen luonteen, pro-

sessin ja kaavan aiemman empiirisen tutkimustiedon pohjalta. Sosioteknillinen polku tulee esille 

tutkimuksista, jotka käsittelevät muutoksen hallitsemista. (Rosenbloom 2017, 43).  

	

Kolmas poluista, teknologis-taloudellinen polku, taas keskittyy siihen kuinka päästöjä voidaan vä-

hentää tulevan teknologian keinoin. Ilmastomallinnuksissa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan 

väliset suhteet huomioimalla teknologian kehittymisennusteet ja niiden arvioidut kustannukset. 

Teknologian kehitysennusteet liittyvät arvioihin tutkimustiedon ja kokemuksen mahdollisuudesta 

parantaa teknologian tehokkuutta ja sen kustannuksia. Teknologiataloudellinen polku tulee esille 
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esimerkiksi Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjes-

tön (OECD) julkaisuista. Siinä missä IEA tutkii miten muuttamalla globaalia energiajärjestelmää ja 

siihen liittyviä teknologioita voidaan vaikuttaa talouden, energian tarpeen ja päästöjen suhteeseen; 

OECD tutkii eri teknologioiden keinoja vaikuttaa päästöihin. Teknologia-taloudellinen polku pyrkii 

tarjoamaan ehdotuksia poliittisen päätöksenteon sekä yritysten tueksi. IEA esimerkiksi tukee mah-

dollisimman edullista tietä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tarjoamalla ehdotuksia koskien tekno-

logian kehitystä ja poliittisia linjauksia. (Rosenbloom 2017, 41- 42). 

 

2.3 Kuva-analyysi 
	
Susan Sontagin (1977) mielestä kuvien arvostus liittyy niiden kykyyn välittää tietoa (22), mutta jot-

ta kuvat voivat välittää tietoa, tarvitsemme lisätietoa (Gombrich	1969,	35). Tiedon kanssa voimme 

katsoa kuvaa ja muodostaa tarinan kuvan ympärille (Sontag 1977, 20). Näin tapahtuu esimerkiksi 

asiakirjassa, jonka sivuilla on kuvia ja tekstiä. Tekstin vieressä oleva valokuva voi joko heijastaa 

tekstin sanomaa tai tiivistää sen (Sontag 1977, 22). Se mistä tekstissä puhutaan, vaikuttaa siihen, 

miten luemme valokuvaa ja mihin oletamme että kuvalla viitataan (Cook 2011, 88). Sama pätee 

tekstiin; teksti ja kuva elävät vuorovaikutuksessa niin että samalla kun kirjoitus muokkaa kuvaa, 

toimii kuva päinvastoin (Cook 2011, 90).   

Kuvien analysoimisessa hyödynnetään yleisesti semiotiikkaa, joka on saanut alkunsa sveitsiläisen 

kielitieteilijän Ferdinand de Saussuren kuoleman jälkeen hänen oppilaidensa vuonna 1916 julkais-

tusta kirjasta nimeltä Course in General Linguistics (Barthes 1964, 1). Semiotiikassa on kyse merk-

kien tieteestä. Merkki (sign) koostuu Saussuren mukaan merkistä (signifier) ja sen merkityksestä 

(signified), kuten esimerkiksi kuvasta ja sen konseptista. (Barthes 1964, 10). Liikennevaloissa esi-

merkiksi valojen värit eivät itsessään sisällä tarkoitusta, vaan tarkoitus, joka niillä on, on annettu 

(Hall ym. 1997, 27). Tämä yleisesti hyväksytty tarkoitus on merkin denotaatio. Merkin konnotaatio 

liittyy myös kulttuuriin mutta vapaammin. Se viittaa merkin synnyttämiin mielleyhtymiin. (Wilden 

1987, 224, kuten autoon vapauden symbolina. Silloin vapaus on auton konnotaatio. (Chandler 

1994). Se että ymmärrämme maailmaa ja toisiamme, tarkoittaa sitä että käytämme samoja merkkejä 

ja ymmärrämme niiden merkityksen samalla tavalla (Hall ym. 1997). Ne ovat perittyjä ja sovittuja 

tapoja, joiden kautta havaitsemme ja ymmärrämme maailmaa ja se että teemme sen samalla tavalla 

muodostaa käsitteen nimeltä kulttuuri (Hall ym. 1997, 23). 
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3. Aineisto ja menetelmät 

3.1 Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelmat 

Aineistoni koostuu vuosien 2007- 2015 välillä laadituista kolmesta peräkkäisestä Helsingin liiken-

nejärjestelmäsuunnitelmasta.	Vuoden 2015 suunnitelma on tällä hetkellä ajantasaisin, ja seuraava 

suunnitelma ilmestyy myöhemmin tänä vuonna, 2019.  

 

Vuonna 2007 suunnitelma oli nimeltään Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ), 

ja vuosina 2011 ja 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ). PLJ 2007 koskee 

ainoastaan 4 kuntaa; Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista. Liikennesuunnittelu laajennettiin 

käsittämään 14 kuntaa vuodesta 2011 eteenpäin. Aikaisempien 4 kunnan lisäksi nyt suunnitelma 

koskee myös Järvenpäätä, Nurmijärveä, Tuusulaa, Keravaa, Mäntsälää, Pornaista, Hyvinkäätä, 

Kirkkonummea, Vihtiä ja Sipoota. Liikennesuunnittelu on näiden 14 kunnan lisäksi myös paikalli-

sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vastuulla. Suunnittelun alueellisen laajenta-

misen lisäksi, liikennesuunnittelua tehdään myös yhteistyönä maankäytön, asumisen ja liikenteen 

suunnittelun (MAL) kanssa. Maankäytön ratkaisut vaikuttavat olennaisesti liikennesuunnittelun 

haasteisiin ja yhteistyö nähtiin välttämättömänä suunnittelun menestymisen kannalta.  

Liikennesuunnitelma valmistui ennen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) ja nykyi-

sin Helsingin seudun liikenteen (HSL) toimesta. Suunnittelussa on ollut mukana yksittäisiä kansa-

laisia, kansalaisjärjestöjä ja viranomaisia. (HLJ 2011, 14). 

 

3.2 Aineiston analyysi ja kehystäminen 

Koodaus tapahtuu Wiseman ym. (2013) kehittämän viitekehyksen mukaisesti, hyödyntäen 6 kehyk-

sen määritettä; päästöt, teknologia ja energia, sosiaalinen tasa-arvo, sosiaalinen ja poliittinen muu-

tos, talous ja rahoitus sekä hallinto. Kehyksen määritteiden koodaamisessa hyödynnetään yhteensä 

17 alakoodia, jotka ovat päästövähennystavoitteet, päästövähennystavoitteiden aikataulu, teknologi-

an kehityksen rooli, teknologian kehityksen aikataulu, sosiaalinen tasa-arvo sekä muutoksesta ai-

heutuvien kustannusten jakautuminen, vähäosaisten rooli, poliittinen ja sosiaalinen tuki muutoksel-

le, poliittinen ja sosiaalinen muutos oletus, poliittinen ja sosiaalinen muutos prioriteetti, BAU- ra-

hoitusarvio, rahoituslähde, talouskasvu, suunnitelmien kustannusarviot, hallinnon rooli, kansainvä-

lisyys, ruohonjuuri-taso sekä yritykset. Nämä alakoodit sisältyvät kehyksen määritelmiin alla ole-

van taulukon mukaisesti. (Taulukko 1). 
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Kehys Alakoodi Esimerkki 

 

 

Päästöt 

 

Päästövähennystavoitteet 

Esim. PKS:n tavoite: päästöt/asukas -
20 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 
1990 tasoon verrattuna (HLJ 2011, 
86). 

 Päästövähennystavoitteiden aika-

taulut 

Esim. EU:n alustavia ilmastotavoit-
teita vuosille 2030 ja 2050 ei saavute-
ta (HLJ 2015, 95). 

 

 

Teknologia ja energia 

 

Teknologian kehityksen rooli 

Esim. Toimenpidepaketti sisältää 
vaihtuvia nopeus- rajoituksia, tiedo-
tusopasteita sekä automaattista nope-
usvalvontaa (HLJ 2015, 56). 

  

Teknologian kehityksen aikatau-

lu 

Esim. Liikenne- ja viestintäministeri-
ön Kansallisen älyliikenteen vision 
mukaan vuonna 2020 älykäs liikenne-
järjestelmämme on maailman edis-
tyneimpiä (HLJ 2011, 66). 

  

Poliittinen ja sosiaalinen tuki 

muutokselle 

Esim. Joukkoliikenteeseen houkutel-
laan uusia matkustajia mm. erilaisin 
kokeilukampanjoin (PLJ 2007, 21). 

Sosiaalinen ja poliitti-

nen muutos 

 

 

Poliittinen ja sosiaalinen muutos 

oletus 

Esim. Jalankulku ja pyöräily taas li-
sääntyvät asukasmäärää hitaammin 
yhdyskuntarakenteen laajentumisen 
takia (HLJ 2011, 88). 

 

 

 

Poliittinen ja sosiaalinen muutos 

prioriteetti 

Esim. Liikennejärjestelmäsuunnitel-
man keskeisenä tehtävänä on kulkuta-
pavalintojen ohjaaminen yksityisau-
toilun sijasta joukkoliikenteeseen, 
pyöräilyyn ja kävelyyn (HLJ 2015, 
15). 

 

 

Sosiaalinen tasa-arvo 

 

Sosiaalinen tasa-arvo/ muutoksen 

hinnan jakautuminen 

Esim. Erilaisten toimintojen saavutet-
tavuudella jalan ja pyörällä on huo-
mattava merkitys myös tasa-arvoisten 
liikkumismahdollisuuksien kannalta 
(HLJ 2011, 50). 

  

Vähäosaisten rooli 

Esim. Liikkumisen hinta ei rajoita pe-
rusliikkumistarpeita (HLJ 2011, 30). 

 

 

 

Suunnitelmien kustannusarviot 

Esim. Joukkoliikenteen edista ̈minen, 
2.vaihe 18 M€ (joukkoliikenteen laa-
tuka ̈yta ̈vien ja solmupisteiden paran-
taminen) (PLJ 2007, 33). 

 

Talous ja rahoitus 

 

Talouskasvu 

Esim. Autoistumista vuoteen 2020 
mennessä hidastaa viime vuosien ta-
loustaantuman aiheuttama notkahdus 
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uusien autojen hankinnassa (HLJ 
2011, 88). 

  

Rahoituslähde 

Esim. Mahdolliset ajoneuvoliikenteen 
hinnoittelun tuotot ohjataan seudun 
liikennejärjestelmään (HLJ 2015, 7). 

  

BAU-kustannusarvio 

Esim. Ilman ajoneuvoliikenteen hin-
noittelua tieverkko ruuhkautuu, mikä 
haittaa bussi-, tavara- ja henkilöauto-
liikenteen toimivuutta (HLJ 2015, 11). 

  

Hallinnon rooli 

Esim. Kunnat eivät ohjaa uutta 
maankäyttöä riittävästi joukkoliiken-
nekaupunkialueille (HLJ 2011, 31). 

 

 

Hallinto 

 

Ruohonjuuritason rooli 

Esim. Suunnitelman ja sen vaikutus-
ten arvioinnin valmistelussa on ollut 
laajaa vuorovaikutusta sidos- ryhmi-
en, kansalaisjärjestöjen ja yleisön 
kanssa (PLJ 2007, 4). 

  

Yritysten rooli 

Esim. Toimivaa yhteistyötä viran-
omaisten kesken ja yksityisten palve-
luntarjoajien suuntaan tarvitaan var-
sinkin ha ̈irio ̈tilanteiden hallinnassa 
(HLJ 2011, 62). 

  

Kansainvälisyys 

Esim. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu 
on osoittautunut mm. Oslossa, Tuk-
holmassa ja Göteborgissa tehokkaak-
si liikennejärjestelmän rahoitus- ja 
sääntelykeinoksi (HLJ 2015, 54). 

Taulukko 1. Wiseman ym. (2013) viitekehys, niiden alakoodit sekä esimerkit liikennesuunnitelmissa. 

 

Suunnitelmien visioiden analysoimisessa hyödynnän Rosenbloomin (2017) kolmijakoista polkuteo-

riaa; biofyysinen, sosiotekninen sekä teknologia-taloudellinen polku. Polkujen määritelmät sekä 

asiakirjoista poimitut esimerkit poluista löytyvät alla olevasta taulukosta. (Taulukko 2). 

 

Koodi	 Koodin	määritelmä	 Esimerkki	
Biofyysinen	
polku	

Liikenteen	haasteissa	ja	ratkaisuvaih-
toehdoissa	viitataan	kasvihuonekaa-
supäästöihin	ja	ilmastotavoitteisiin.	

Esim.	Maankäyttöratkaisuilla	vähenne-
tään	liikkumisen	tarvetta	ja	lisätään	
energiatehokkuutta	ja	edistetään	näin	
ilmastonmuutoksen	hillintää	(HLJ	2011,	
41).	

Sosiotekninen	
polku	

Liikenteen	haasteet	ja	ratkaisuvaih-
toehdot	liittyvät	ihmisten	yhtäläisiin	
mahdollisuuksiin	valita	kulkutapansa.	
Valitsemiseen	pyritään	vaikuttamaan	
maankäytön	ja	tarjonnan	keinoin.		

Esim.	Informoimalla	laajasti	ja	avoimesti	
liikennejärjestelmän	kehittämisestä	voi-
daan	vaikuttaa	ihmisten	kulkutapavalin-
toihin	ja	saavuttaa	haluttuja	vaikutuksia.		
HLJ	2015,	58).	
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Teknologia-
taloudellinen	
polku	

Liikenteen	haasteet	ja	ratkaisuvaih-
toehdot	ovat	kytköksissä	talouteen,	
kuten	yritystoimintaan	ja	kustannuk-
siin,	sekä	teknologian	kehitykseen.		

Esim.	Taloudellisuuteen	liittyvät	haasteet	
liittyvät	matkojen	pituuden	kasvuun,	lii-
kenteen	ruuhkautumiseen,	joukkoliiken-
teen	kehittämiseen	ja	henkilöautoliiken-
teen	osuuden	kasvuun.	Ruuhkautuminen	
lisää	liikkumiseen	kuluvaa	aikaa	sekä	
bussiliikenteen	ja	henkilöautoilun	kus-
tannuksia.	Matkojen	piteneminen	uhkaa	
kasvattaa	sekä	joukkoliikenteen	hoidon	
että	tieliikenteen	matkakohtaisia	kus-
tannuksia	(HLJ	2011,	32).	

Taulukko 2. Rosenbloomin (2017) polut, niiden määritelmät sekä esimerkit liikennesuunnitelmissa. 

Kuva-analyysissa hyödynnän semiotiikkaa ja siinä Saussuren (1916) käsitettä merkitsijästä ja mer-

kitystä, sekä Barthesin (1964) kahta merkityksen tasoa; konnotaatio sekä denotaatio.  

	
Aineiston analysoimisessa käytän apuna Atlas.ti analyysiohjelmaa. Ohjelma sujuvoittaa kehysten 

koodaamista, vertailua sekä analysoimista. Kaikki asiakirjat koodataan ensin käyttäen hyväksi edel-

lä mainittuja 17 Wiseman ym. (2013) kehysten alakoodia. Tutkimustuloksissa tuodaan esille ensin 

alakoodien määrittämät kehykset asiakirjakohtaisesti. Alakoodien esiintyminen havainnollistetaan 

kaaviolla, johon merkitään mitkä koodeista esiintyvät asiakirjassa ja mitkä taas eivät. Tulosten tar-

kastelussa verrataan ensin alakoodikohtaisesti niiden kehitystä kolmen eri suunnitelman välillä ja 

sen jälkeen tuloksia verrataan Wiseman ym. (2013) tutkimuksen tuottamiin tuloksiin. 

Kuva-analyysi tehdään ensin analysoimalla kaikki kuvat asiakirjakohtaisesti. Tulosten tarkastelussa 

tuodaan ensin esille, miten kuvat tukevat asiakirjojen sanomaa asiakirjakohtaisesti ja sen jälkeen 

sen eroavuuksia asiakirjojen välillä.      

   

3.3 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta mitataan reliabiliteetti ja validiteetti käsitteiden avulla 

(Haltia ja Nieminen 2013). Helsingin liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevia asiakirjoja on run-

saasti, mikä toi asiakirjojen valintaan oman haasteensa. Asiakirjojen suhdetta toisiinsa ei usein mai-

nita, ja niiden merkittävyys jää siten epäselväksi. Tutkimusaineistoksi valitsin asiakirjat, jotka lop-

pujen lopuksi määräävät Helsingin liikenteen kehityksen ja mikäli tämä käsitykseni on oikea, on ai-

neistoni validi tässä suhteessa. (Parkkila ym. 2000).  
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Analysoin asiakirjoja siitä näkökulmasta, että niiden päämääränä on hiilineutraali liikenne. Todelli-

suudessa asiakirjoissa ei tavoitella hiilineutraalia liikennettä, vaikka sen yhtenä päämääränä onkin 

kasvihuonekaasujen vähentäminen. Asiakirjojen kohdalla se ei vielä vain tarkoita hiilineutraalisuut-

ta. Tutkimustuloksilla pystyn vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin, ja tutkimukseni on näin 

ollen luotettava (Puolimatka 2002).  

 

Tutkimustulosten luotettavuutta pyrin vahvistamaan vertaamalla tuloksia Wiseman ym. (2013) tut-

kimuksen tuottamiin tutkimustuloksiin (Eskola ja Suoranta 1996). Tutkimuksessa hyödynnettiin hii-

lineutraalin yhteiskunnan analysoimiseen kehitettyä viitekehystä. Yhtälailla tämän tutkimuksen 

kanssa, samaa tutkimusmenetelmää voisi myös käyttää muita yhteiskunnan osa-alueita koskevien 

hiilineutraalisuuteen tähtäävien asiakirjojen analysoimisessa. Toisaalta tavoitteena voisi olla muu-

kin kuin hiilineutraalisuus, kunhan muutostarve olisi yhtä suuri ja laaja-alainen. (Niiranen 1990). 

 

Analysoin aineiston Atlas.ti analyysiohjelman avulla. Ohjelma on työkalu koodauksen ja analysoi-

misen tueksi, eikä siten vaikuta analyysin validiteettiin, sillä koodauksen teen silti minä. Tutkimus-

tulosten reliabiliteetin edistämiseksi useamman tutkijan tulisi käydä läpi sama aineisto samoin tut-

kimusmenetelmin. (Haltia ja Nieminen 2013).	
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4. Tulokset    

4.1 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 2007 

Vuoden 2007 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ) visio on Liikenne-

ja ̈rjestelmä tarjoaa kaikille hyvät liikkumismahdollisuudet, turvaa hyvän elinympäristön sekä kulje-

tusten toimintavarmuuden ja edistää siten seudun kilpailukykyä (PLJ 2007, 18). Visio tuo esille bio-

fyysisen polun turvaamalla hyvän elinympäristön. Elinympäristö käsittää rakennetun- sekä luon-

nonympäristön ja hyvässä elinympäristössä nämä mahdollistavat sosiaalisten ja toiminnallisten päi-

vittäisten perustarpeiden tyydyttämisen (ympäristö 2017). Se mikä on hyvää, ei ole Mooren (1966, 

6) mukaan määriteltävissä, sillä hyvä vain on hyvää. Silloin hyvään elinympäristöön voisi kuulua 

myös liikenteen päästöjen väheneminen ja siten ilmastonmuutoksen hillitseminen. 

Sosiotekninen – sekä teknologis- taloudellinen polku tulevat visiossa selvemmin ja vahvemmin 

esille. Visiossa puhutaan tasa-arvoisista hyvistä liikkumismahdollisuuksista ja hyvästä elinympäris-

töstä sekä kuljetusten toimintavarmuuden takaamisesta ja seudun kilpailukyvyn ja kehityksen edis-

tämisestä. 

 

PLJ 2007 ei sisällä kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitetta eikä silloin myöskään sitä koske-

vaa aikataulua. Liikennesuunnitelman tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä sekä terveyshait-

toja (PLJ 2007,18) mutta suunnitelman vaikutusten arvioinnin perusteella, päästöt tulevat kuitenkin 

lisääntymään. (PLJ 2007, 35).  

 

Teknologian kehityksen roolina on tehostaa liikennettä liikenteen hallinnan sekä informaatiopalve-

luiden keinoin (PLJ 2007, 19). Liikenteen tehostamisen tarkoituksena on ehkäistä liikenneverkon 

ruuhkautumista jakamalla ajantasaista informaatiota liikkujien reittivalintojen tueksi (PLJ 2007, 

43). Vaikka tällä ei tavoitellakaan päästöjen vähenemistä vaan sujuvampaa liikennettä, joka taas 

saattaa lisätä liikennevirtoja, voi tällä myös olla positiivinen vaikutus päästöjen vähenemiseen mat-

ka-aikojen lyhenemisellä. Helpotus tieverkoston ruuhkaisuuteen nostaa myös julkisen liikenteen su-

juvuutta. Informaationpalveluiden avulla tuetaan myös kulkutapavalinnan muutosta, siirtymistä yk-

sityisautoilusta julkisen tai kevyen liikenteen piiriin. (PLJ 2007, 25). Tätäkään ei tosin suunnitella 

päästövähennyksiä silmällä pitäen, vaan liikenteen sujuvoittamiseksi. Kuitenkin julkisen liikenteen 

suosion kasvaminen automaattisesti vaikuttaisi positiivisesti myös päästöjen vähenemiseen. Uuden 

julkisen liikenteen lippu- sekä informaatiojärjestelmän ennustettiin tulevan käyttöön 2014 alkaen 

(PLJ 2007, 40), mutta tästä viivästyttiin 2 vuodella vuoteen 2016 (HSL 31.3.2016). 
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Sosiaalista muutosta tuetaan vaikuttamalla siihen missä ihmiset asuvat. Kaupunkirakenteen tiivis-

tämisellä sekä rakentamalla jo olemassa olevien hyvien liikenneyhteyksien varteen, pidetään huolta 

siitä, että joukko- sekä kevyen liikenteen palvelutaso pysyisi mahdollisimman kilpailukykyisenä 

yksityisautoiluun nähden (PLJ 2007, 36).  Pääkaupunkiseudun haasteena on kaupunkirakenteen väl-

jyys, josta johtuen joukkoliikenteen palvelutasolla on alueellisia puutteita ja pitkät välimatkat lisää-

vät liikkumisen tarvetta ja henkilöautoriippuvuutta entisestään (PLJ 2007, 34).   

Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan suoraan kulkutapavalintoihin markkinoinnin, koor-

dinoinnin ja tiedotuksen keinoin; kuten yhteiskäyttöautojen markkinoinnilla, kimppakyytien koor-

dinoinnilla, työmatkapyöräilyn edistämisellä (PLJ 2007, 21) sekä jakamalla pääkaupunkiseudun ul-

koilukartta kotitalouksiin (PLJ 2007, 42).  Joukkoliikennematkojen oletetaankin kasvavan 25 % 

vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta mutta tämä on seurausta väestön kasvusta, eikä niin-

kään kulkutapamuutoksesta, sillä henkilöautoilun odotetaan myös kasvavan. Kevyen liikenteen 

matkojen taas oletetaan kasvavan 12 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta, seurauksena 

pyörätieverkoston kattavuuden lisäämis- ja laadun parantamistoimenpiteistä. (PLJ 2007, 15). 

 

Suunnitelma pyrkii edistämään sosiaalista tasa-arvoa, tavoitteellaan tarjota kaikille hyvät liikku-

mismahdollisuudet (PLJ 2007, 18). Hyvillä ei tosin tarkoiteta yhtäläisiä liikkumismahdollisuuksia. 

Myöskin taloudellisuusvisiossa tuodaan esille, että liikkumisen kustannuksien tulisi jakautua oikeu-

denmukaisesti (PLJ 2007, 18) kuten esimerkiksi joukkoliikenteen lippuhintojen (PLJ 2007, 40). 

 

Joukkoliikenteen väylien kehittämisen arvioidaan maksavan 18 miljoonaa euroa (PLJ 2007, 36).  

Joukkoliikenteen kustannuksista puolet katetaan lipputuloilla (PLJ 2007, 17), mutta sen kehittämi-

seksi valtion tulisi lisätä rahoitusosuuttaan (PLJ 2007, 32). Suunnitelmassa ei tuoda esille onko tä-

mä mahdollista, mutta suunnitelman toteutumisen haasteena mainitaan mahdollinen rahoituksen 

aleneminen (PLJ 2007, 16).  

Talouskasvu mainitaan suunnitelmassa kerran. Sen seurauksena työpaikkojen sekä asukasmäärien 

odotetaan kasvavan. Autoliikennevirtojen arvioidaan kasvavan noin 40 % lisäten liikennepäästöjä. 

(PLJ 2007, 34). 

 

Hallinnon roolina on pyrkimys vähentää liikennesuoritetta yhdistämällä liikenteen sekä maankäytön 

suunnittelua siten, että uusi asutus sekä palvelut sijoitetaan olemassa olevien julkisten liikenteen yh-

teyksien varrelle (PLJ 2007, 21). Liikenteen suunnittelua tehdään yhteistyössä organisaatioiden ja 
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yritysten kanssa (PLJ 2007, 36), joiden toivotaan ottavan osaa ainakin informaatiopalveluiden ke-

hittämiseen (PLJ 2007, 43).  

Liikennesuunnitelmassa tuodaan esille sen maailmanlaajuinen yhteys, haaste saavuttaa kansainväli-

set päästövähennystavoitteet (PLJ 2007, 16). (Taulukko 3). 

   

Koodi	 PLJ	2007	
Khk-	päästövähennystavoitteet	 -	

Khk-päästövähennystavoitteiden	aikataulu	 -	

Teknologian	kehityksen	rooli	 X	
Teknologian	kehityksen	aikataulu	 X	

Poliittinen	ja	sosiaalinen	tuki	muutokselle	 X	

Poliittinen	ja	sosiaalinen	muutosoletus	 x	

Poliittisen	ja	sosiaalisen	muutoksen	prioriteetti	 x	

Sosiaalinen	tasa-arvo/kustannusten	jakautuminen	 x	

Vähäosaisten	huomioiminen	liikennesuunnittelussa	 -	

Suunnitelmien	kustannusarviot	 X	
Suunnitelman	rahoituslähde	 X	

BAU-	Kustannusarvio	 -	
Talouskasvun	rooli	 X	
Hallinnon	rooli	 X	

Ruohonjuuritason	rooli	 X	
Yritysten	rooli	 X	

Maailmanlaajuinen	yhteistyö	 x	
Taulukko 3. Koodien esiintyminen asiakirjassa. Koodi esiintyy x/- koodi ei esiinny. 

	

4.1.1 Kuva- analyysi PLJ 2007  

PLJ 2007 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on 14 valokuvaa. Kansikuvassa kaksi poikaa pyöräilee 

katkoviivan omaavan suojatien yli, auto antaa heille tietä ja linja-auto on toiseen suuntaan juuri ylit-

tänyt suojatien. Noin kolmasosa kuvasta on kukkien ja viherkasvin peitossa. Kuvan perusteella 

suunnitelmassa tullaan huomioimaan eri kulkutavat sekä kaupungin viihtyisyys. 
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Liikennesuunnitelman johdannossa luodaan kuva suunnitelman tarkoituksesta, sen pitkäjänteisyy-

destä ja tavoitteellisuudesta. Sivun alareunassa olevassa kuvassa vakavakatseinen ihmisvirta käve-

lee kapeahkossa väylässä. Suunnitelmalla ei toivon mukaan tavoitella tätä. (PLJ 2007, 11). 

 

Seuraavan sivun aiheena on maankäytön ja liikenteen kehitys. Kuvassa on taloja, silta, viheraluetta, 

nainen ja lapsi sekä muita kävelijöitä. Kuvassa ei näy muuta liikennettä, vaan se on idyllinen asuin-

alue, jossa liikkuminen on nautinnollista ja turvallista jalan. (PLJ 2007, 12).  

Pyöräilyn odotetaan kasvavan pyöräinfrastruktuurin kehittämisen myötä 12 % vuoteen 2030 men-

nessä vuoden 2005 tasosta. Kuvassa poika ajaa pyörällä. Hänellä on kypärä päässä ja hän ajaa sillal-

la, jonka alla kulkee monikaistainen vilkas autotie. Pyöräily ympäristö ei ole viihtyisä, vaan liiken-

teen melun ja päästöjen yllä. Kuvan yläpuolella olevissa diagrammeissa näkyy kuinka liikenne tulee 

lisääntymään ja joukkoliikenteen osuus prosentteina pienenemään. Kuva ei houkuttele kasvatta-

maan pyöräilyn kulkutapaosuutta mutta toisaalta se, että nuori polkee yksin tuollaisessa ympäristös-

sä, osoittaa pyöräilyn olevan suhteellisen turvallista. (PLJ 2007, 15). 

Liikenteen uhkakuvina tuodaan esille muun muassa ruuhkaantumisen lisääntyminen, yhdyskuntara-

kenteen hajaantuminen ja henkilöautoriippuvuuden kasvaminen. Tekstin alapuolella olevassa ku-

vassa on vilkas autotie täynnä rekkoja, pakettiautoja ja henkilöautoja. Uhkakuvat ovat helposti näh-

tävissä. (PLJ 2007, 16). 

 

Liikkumisen kysyntään ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseen liittyvässä kuvassa, 4 

ihmistä kävelee muuten autiolla juna-asemalla. Taustalla näkyy kauppakeskus Sello ja sen vieressä 

rakennustyömaa, johon on rakenteilla korkea rakennus. Juna-asema ei näytä viihtyisältä paikalta 

odottaa kulkuneuvoa ja siten ei toimi houkuttimena joukkoliikenteen pariin. Toisaalta kuva antaa 

tietoa kulkuyhteyksistä kauppakeskus Selloon, joka voi tukea tämän kulkuvälineen valintaa matkal-

la sinne. (PLJ 2007, 20).  

Joukkoliikennepalveluiden kehittämisessä panostetaan ensisijaisesti raideliikenteeseen. Kuvassa ju-

na on pysähtyneenä laiturille ja ihmiset poistuvat kulkuneuvosta. Ihmispaljous viittaa toimivaan ja 

sujuvaan joukkoliikenteeseen, ja siten kuva tukee tekstin sanomaa. (PLJ 2007, 22). 

 

Liikenteen hallinnan ja informaation roolina on tehostaa liikennejärjestelmän toimivuutta. Kuvassa 

on 3 isoa näyttöä, jossa kaikissa näkyy yksi auto tunnelissa. Näyttöjen alla on tietokoneita, joissa 

olettaisi olevan tilastotietoa liikenteestä. Liikenteen seurantaan käytettäviä laitteita ei ole kukaan 
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analysoimassa. Koska kuvasta puuttuu sekä liikenne mitä tehostaa että ihmiset, jotka sen tekisivät, 

kyseenalaistaa kuva liikenteen tehostamisen tarpeellisuuden. (PLJ 2007, 24).  

Tieliikenteen väylähankkeita koskevan tekstin alapuolella olevassa kuvassa on juna pysähtyneenä 

sillalla olevalle asemalle. Sillan alla kulkee ruuhkainen kaksikaistainen autotie. Ruuhkaisuus viittaa 

tieliikenteen kuormittumiseen ja siten tukee tekstiä väylähankkeiden tarpeellisuudessa. (PLJ 2007, 

31). 

 

Kehittämisohjelman kolmen osastrategian; liikkumiseen ja kulkutapavalintoihin vaikuttamisen, 

joukkoliikenteen kehittämisen ja liikennejärjestelmän tehostamisen yhteydessä olevassa kuvassa on 

linja-autoasema, jossa on paljon laitureita, ihmisiä ja kauppoja. Asema voisi siis olla kauppakeskuk-

sessa. Kuva tukee tekstiä sillä, ihmisten paljous viittaa joukkoliikenteen toimivuuteen ja suosioon. 

Kaupat taas viittaavat palveluiden saavutettavuuteen joukkoliikenteen keinoin. (PLJ 2007, 32). 

 

Infrastruktuurin kehittämistä koskevien osastrategioiden yhteydessä on kuva kahdesta ruuhkassa 

seisovasta auto kaistasta. Autojonojen välissä kulkee suojatie, jota on ylittämässä joukko ihmisiä. 

Liikennejärjestelmä ei ole viihtyisä jalankulkijoille eikä toimiva autoilijoille. (PLJ 2007, 33). 

Liikennesuunnitelman vaikutusten arviointia käsittelevässä luvussa on kaksi kuvaa. Ensimmäisessä 

kuvassa on linja-autopysäkki, jossa linja-autoon nousee osa matkustajista ja osa odottaa toisen lin-

jan kulkuneuvoa. Taustalla on viheraluetta. On kesä ja aurinko paistaa. Kuvan yläpuolella on kaa-

vio, jossa ennustetaan liikenteen haittavaikutusten kasvavan. Kuva osoittaa päinvastaista, autolii-

kenteen kasvun sijaan kuvassa näkyy joukkoliikenteen suosio, joka luo toivoa negatiivisten arvioin-

titulosten alla. (PLJ 2007, 34). Toisessa kuvassa, toisella sivulla, on lumisateinen päivä. Joukko ih-

misiä on ylittämässä katua ja heidän takanaan on raitiovaunu. Vasemmassa alanurkassa näkyy auton 

sivua. Tekstissä tuodaan esille, että suunnitelma onnistuu säilyttämään liikennejärjestelmän toimin-

takyvyn tyydyttävänä. Kuva tekee tekstistä alakuloisemman, koska harva varmasti haluaa tarpoa 

lumipyryssä, omassa autossa istumisen sijaan. (PLJ 2007, 35). 

 

4.2. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 

Vuonna 2011 julkaistun liikennejärjestelmäsuunnitelman visio on Korkealaatuiset ja ekotehokkaat 

liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet edistävät seudun kehitystä ja hyvinvointia (HLJ 2011, 99). 

Ekologinen polku tulee esille, kun puhutaan ekotehokkaista liikkumis- ja kuljetusmahdollisuuksista. 

Liikenteen ekotehokkuus lasketaan MIPS- menetelmällä, vertaamalla hyötyjen ja haittojen suhdetta 
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toisiinsa. Liikenteen haitoiksi voidaan laskea infrastruktuurin rakentamisessa kuluneiden luonnon-

varojen määrät sekä päästöt, kun taas hyödyiksi kuljetuksista - ja ajansäästöstä koituvat hyödyt. (Sa-

lekari 2005). Liikenteen ekotehokkuus riippuu sen ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta hy-

väksyttävyydestä (Lahti, Nieminen & Virtanen 2008, 12). Sosiaalinen näkökulma tulee esille vision 

sanomasta luoda hyvinvointia edistäviä korkealaatuisia liikkumismahdollisuuksia ja taloudellinen 

puoli taas kuljetusten toimintavarmuuden johdosta koituvasta seudun kehityksestä ja hyvinvoinnis-

ta. 

 

HLJ 2011 sisältää kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet ja niiden aikataulut. Ensimmäinen 

päämäärä sisältyy jo vuonna 2019 julkaistavan suunnitelman piiriin, vuoteen 2020. Päästöjä tulisi 

olla tuolloin vähennettynä 15 % vuoden 2005 päästöihin verrattuna. Liikennesuunnitelma ennustaa 

kuitenkin ettei vähennystavoitetta tulla saavuttamaan, vaikka päästöt tulevatkin suunnitelman toi-

menpiteiden vaikutuksesta vähenemään (HLJ 2011, 22). Vuoden 2030 tavoite, 20 % vähennystavoi-

te asukasta kohden vuoteen 1990 verrattuna, tullaan saavuttamaan ja vuoden 2050, 80 % vähennys 

1990 verrattuna, mahdollisesti myös. (HLJ 2011, 86). Vuoden 2030 tavoite liittyy asukaskohtaisten 

päästöjen vähentämiseen, vaikka ilmastonmuutoksen hillitsemisessä loppujen lopuksi ainoastaan 

kokonaispäästöillä on väliä.  

 

Teknologian roolina kasvihuonekaasujen vähentämisessä on ajoneuvo- sekä polttoainetekniikan ke-

hitys (HLJ 2011, 95) sekä ajoneuvokannan uudistuminen (HLJ 2011, 98). Tavoitteena on että lii-

kenteessä käytetään hiilineutraalia tai vähähiilisesti tuotettua energiaa (HLJ 2011, 38), ja joukkolii-

kenteen kalusto uudistetaan muuttuvien vaatimuksien mukaan (HLJ 2011, 52). Tekniikan kehityk-

selle ei anneta aikataulua, eikä esitetä vaatimuksia vaan ajoneuvokannan uudistuminen mainitaan 

hitaaksi ja tekniikan kehitys taas epävarmaksi prosessiksi (HLJ 2011, 97).  

Teknologian roolina on edelleen myös liikenteen tehostaminen älyliikenteen keinoin, esimerkiksi 

liikennevaloetuuksia ja nopeusrajoituksia tilanteen vaatimusten mukaan muuttamalla (HLJ 2011, 

63). Kevyen sekä joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien toivotaan lisäävään niiden houkuttele-

vuutta ja siten niiden kulkutapaosuutta (HLJ 2011, 66) kuten myös ajantasainen informaatio liityn-

täpysäköintiä, yhteiskäyttöautoja (HLJ 2011, 57) sekä aikataulu- ja reittivalintoja koskien (HLJ 

2011, 64). Älyliikenteen tavoitteena on olla vuonna 2020 maailman huippua (HLJ 2011, 66).  

Liikenneneuvontaa, -kasvatusta ja –ohjausta suunnataan koulu- (HLJ 2011, 52 ja 112) sekä työmat-

koja (HLJ 2011, 113) koskien sekä kestävän liikenteen imagoa pyritään kiillottamaan markkinoin-

nin keinoin (HLJ 2011, 60).  



	 29	

Kulkutapamuutosta pyritään saamaan aikaan myös taloudellisin ohjauskeinoin. Porkkanana tarjo-

taan esimerkiksi edullisempaa pysäköintiä kauempana keskuksista sekä työsuhdematkalippua, kun 

taas keppinä viitataan mahdollisesti tulevaisuudessa tuleviin väylien käyttömaksuihin (HLJ 2011, 

57) sekä auto-, ja polttoaineverotukseen (HLJ 2011, 97).   

Vaikka joukkoliikenteeseen panostetaankin, arvioidaan henkilöautomatkojen lisääntyvän entises-

tään. Tämä johtuu osaltaan työmatkasukkuloinnin kasvamisesta, kun enemmän ihmisiä saapuu Hel-

sinkiin seudun ulkopuolelta töihin (HLJ 2011, 26) sekä lisääntyvän henkilöautolla tehdyn vapaa-

ajan liikkumisen takia (HLJ 2011, 32). Kuitenkin autoistumisen kasvun ennustetaan olevan hitaam-

paa kuin viime vuosikymmeninä (HLJ 2011, 88). Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden ennustetaan 

vähenevän 3-4 % nykyisestä 2035 mennessä (HLJ 2011, 89), mutta lisääntyvän poikittaisliikenteen 

osalta (HLJ 2011, 30) sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella (HLJ 2011, 89). Yhdyskuntarakenteen 

laajenemisesta johtuen ei kevyen liikenteen kulkutapaosuuksiinkaan ole odotettavissa nopeaa kas-

vua (HLJ 2011, 26), mutta kuitenkin henkilöauton tarve palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuu-

den suhteen ennustetaan vähenevän (HLJ 2011, 96). 

Sosiaalisen muutoksen prioriteettina on vaikuttaa ihmisten liikkumisen tarpeeseen, joka tapahtuu 

maankäytön- sekä liikennesuunnittelun yhdistämisellä, sekä ohjaamalla ihmisten liikkumista kestä-

viin kulkutapoihin (HLJ 2011, 5). 

 

Liikkuminen tulee ennusteiden mukaan kallistumaan (HLJ 2011, 31). Ihmisillä täytyy kuitenkin olla 

mahdollisuus perusliikkumistarpeiden täyttämiseen (HLJ 2011, 30), kuten mahdollisuus saavuttaa 

peruspalvelut sekä työpaikat tulotasosta riippumatta (HLJ 2011, 29). Liikennesuunnitelman haas-

teena on luoda tasapuoliset liikkumismahdollisuudet hajanaisen yhdyskuntarakenteen sekä epätasai-

sesti sijoittuneiden palveluiden takia (HLJ 2011 32-33). Tasa-arvoa pyritään parantamaan joukko-

liikenne- sekä kevyen liikenteen palveluita kehittämällä (HLJ 2011, 50). Haasteena on paikata seu-

dullisesti epätasa-arvoinen liikennejärjestelmä, jossa joukkoliikenteen osalta kaikki alueet eivät ole 

tasa-arvoisessa asemassa (HLJ 2011, 24). 

 

Joukkoliikenne on saanut valtiolta tukea ensimmäisen kerran vuonna 2009. Tuen määrä on kasvanut 

siitä melkein tuplasti ja vuoden 2011 tuen määräksi arvellaan noin 6,5 miljoonaan euroon. Tähänkin 

tuen määrään tarvittaisiin lisäystä, jotta suunnitelmat liikenteen osalta toteutuisivat. (HLJ 2011, 49). 

Joukkoliikenteen rahoituksesta puolet tulee lipputuloista ja osa kunnilta sekä Helsingin seudun lii-

kenteen (HSL- alueen) ulkopuolella, joukkoliikenteen järjestelyihin osallistuvilta yrityksiltä. (HLJ 

2011, 27). Jotta liikennejärjestelmästä saataisiin taloudellisesti tehokasta, joukkoliikenteen osalta 
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paneudutaan kulunvalvontaan sekä ohjauksen kehittämiseen (HLJ 2011, 120). Suunnitelman avulla 

ei kuitenkaan saavuteta taloudellisesti tehokasta joukkoliikennettä (HLJ 2011, 96), sillä siitä saata-

vat tulot eivät kata sen menoja (HLJ 2011, 91) ja lisätutkimusta koskien uusia rahoitusmalleja sekä 

verotusta kaivataan (HLJ 2011, 49). Liikennesuunnitelmalla toteutetaan pieniä kustannustehokkaita 

hankkeita (KUHA) (HLJ 2011, 70). 

Suunnitelman julkaisua edeltävien vuosien taloustaantumasta johtuen autoistumisen ennustetaan 

olevan hitaampaa vuoteen 2020 saakka kuin edeltävänä aikana (HLJ 2011, 88). 

 

Liikennesuunnittelua laajennettiin 14 kunnan yhteistyöksi sekä maankäytön- ja liikenteen suunnitte-

lua pyritään tiivistämään entisestään (HLJ 2011, 4). Liikennejärjestelmän haasteena on, että kunnat 

eivät riittävästi estä yhteiskuntarakenteen hajaantumista ja uutta maankäyttöä syntyy olemassa ole-

vien joukkoliikennepalveluiden ulkopuolelle (HLJ 2011, 31). Liikennesuunnittelua pyritään teke-

mään vuorovaikutteisesti ottamalla kansalaiset, asiantuntijat ja viranomaiset paremmin mukaan 

suunnitteluun. Esimerkkinä tästä Mechelininkatua koskeva liikennesuunnitelma, joka laitettiin pöy-

dälle palaute virran johdosta. Keskustelupalsta avattiin kahdeksi viikoksi, jonka kautta asukkaat ja 

yritykset pystyivät ottaa suunnitelmiin kantaa. Kannanottoja tuli 72 kappaletta. (Yleisten töiden lau-

takunta 8/19.3.2013). 

Yrityksillä odotetaan olevan rooli julkisen liikenteen informaatiopalveluiden (HLJ 2011, 62) sekä 

yhteiskäyttöautopalveluiden tarjoamisessa (HLJ  2011, 113). 

Helsinki kilpailee muiden maailman kaupunkien kesken paikaistaan, ja liikenteellä tunnustetaan 

olevan tässä suuri rooli (HLJ 2011, 38- 39, 67) muutenkin kuin vain kansainvälisten yhteyksien 

toimivuuden puolesta (HLJ 2011, 68). Liikenteen suunnittelussa otettiin myös huomioon Pohjois-

mainen asiantuntija-arviointi, jonka lausunto tuki kevyen liikenteen edistämistoimien toteuttamista 

(HLJ 2011, 50). (Taulukko 4). 

 

Koodi	 HLJ	2011	

Khk-	päästövähennystavoitteet	 x	

Khk-päästövähennystavoitteiden	aikataulu	 x	

Teknologian	kehityksen	rooli	 X	

Teknologian	kehityksen	aikataulu	 -	
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Poliittinen	ja	sosiaalinen	tuki	muutokselle	 X	

Poliittinen	ja	sosiaalinen	muutosoletus	 x	

Poliittisen	ja	sosiaalisen	muutoksen	prioriteetti	 x	

Sosiaalinen	tasa-arvo/kustannusten	jakautuminen	 x	

Vähäosaisten	huomioiminen	liikennesuunnittelussa	 x	

Suunnitelmien	kustannusarviot	 X	

Suunnitelman	rahoituslähde	 X	

BAU-	Kustannusarvio	 -	

Talouskasvun	rooli	 X	

Hallinnon	rooli	 X	

Ruohonjuuritason	rooli	 X	

Yritysten	rooli	 X	

Maailmanlaajuinen	yhteistyö	 x	
Taulukko 4. Koodien esiintyminen asiakirjassa. Koodi esiintyy x/- koodi ei esiinny. 

	

4.2.1 Kuva-analyysi HLJ 2011 

HLJ 2011 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on 20 valokuvaa. Kansikuvassa on linja-auto saapu-

massa pysäkille. On kirkas talvinen päivä ja kolme ihmistä odottaa kulkuneuvoa pysäkillä. Taustal-

la näkyy juna ja yksi korkea ja monta matalampaa kerrostaloa. Suunnitelma lähtee liikkeelle jouk-

koliikenne ja lähiö painotteisesti.   

 

Johdanto käsittelee liikennesuunnitelman tarkoitusta ja hallinnollisia lähtökohtia.  Sivulla olevassa 

kuvassa vanhempi pariskunta kalastaa sillalla. Heidän takanaan ajaa 2 pakettiautoa, linja-auto ja yk-

si pyöräilijä. Sillan molemmilla puolilla näkyy viheraluetta ja vasemmalla puolella asuinaluetta. 

Kaupungissa voi kalastaa liikenteen varrella. Silloin liikenne ei voi olla kovin häiritsevä tai saastei-

nen. (HLJ 2011, 11). 
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Liikennejärjestelmää on kehitetty joukkoliikenteen osalta ja tämän johdosta ruuhkien määrät eivät 

ole kasvaneet merkittävästi. Kuvassa on kolme linja-autoa jokainen ajamassa eri tietä. Asuinalue on 

lähiö junaradan varrella. Kuva on sama kuin suunnitelman kannessa nyt vain on kesä eikä yhtään 

ihmistä näy kuvassa. Kuvassa joukkoliikenteen palvelutaso näyttää jopa ylimitoitellulta ja autiot 

kadut tekevät ajatuksen ruuhkan mahdollisuudesta vaikeaksi. (HLJ 2011, 21). 

Liikenteen kehitysnäkymissä liikennesuoritteen ennustetaan kasvavan ja liikenneverkon kuormit-

tumisen lisääntyvän, ellei liikenneinvestointeja kasvateta ja liikenteen kysyntään vaikuteta taloudel-

lisin ohjauskeinoin. Kuvassa on kolmikaistainen liikenneväylä, jossa jonot seisovat ruuhkassa. Lii-

kenneverkko on kuormittunut, joka tukee muutostarpeita. (HLJ 2011, 26).  

 

Liikennesuunnitelman kärkitavoitteissa nostetaan esille joukkoliikenteen kulkutapaosuuden sekä 

kattavuuden kasvaminen. Sivun alareunassa oleva kuva tukee tekstiä hyvin. Kuvassa on kolme 

ryhmää koululaisia tien varrella. Tiellä ajaa linja-auto ja kaksi henkilöautoa hitaasti. Yksi porukois-

ta seisoo bussipysäkillä. Tien vieressä kulkee junarata, tien päässä on puutalo, ja tien vierellä ja ku-

van taustalla on metsää. On luminen talvinen päivä. (HLJ 2011, 30).    

Liikenteen haasteiden selvittämisen yhteydessä on valokuva juttelevasta tytöstä ja nauravasta pojas-

ta, joka taluttaa polkupyörää. Taustalla on pyöräparkki ja sen takana talon seinää. Kuva ei heijasta 

haasteita vaan näyttää liikkumisen positiivisessa valossa. (HLJ 2011, 33).  

 

Kehittämisohjelman rakennetta käsittelevän osion mukana olevassa kuvassa kävelee nainen ja pitää 

kädestä kiinni kahta lasta. Tytöllä on selässä perhosensiivet ja pojalla ilmapalloja kädessä. He käve-

levät juna-asemalla junan vieressä. Joukkoliikenteellä toimii ja siinä voi viettää laatuaikaa perheen 

parissa. (HLJ 2011, 35). 

 

Maankäytön ja liikennesuunnittelun yhdistämistä ja joukkoliikenteeseen tukeutuvan kaupunkiraken-

teen kehittämistä tukevassa kuvassa juna saapuu asemalle, jolla on paljon ihmisiä odottamassa. Toi-

selle puolelle laituria on juna pysähtyneenä ja taustalla näkyy uusia kerrostaloja. Aurinko paistaa, 

joukkoliikenne toimii ja sitä käytetään. (HLJ 2011, 37). 

Liikennejärjestelmän linjausta pysäköintipolitiikkaa koskien tuetaan kuvalla, jossa hymyilevä paris-

kunta kävelee autolleen junalta, joka näkyy kuvan taustalla. Pariskunnan takana on polkupyöriä. Ju-

nan takana taas näkyy metsää. Liityntäpysäköinti on toimiva, mukava ja suosittu osa matkaketjua 

(HLJ 2011, 42).  
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Joukkoliikenteen rahoitusta ja kehittämistä tukee kuva, jossa näkyy kaksi bussipysäkkiä. Ensimmäi-

selle on pysähtymässä bussi. Molemmilla pysäkeillä on matkustajia odottamassa. Yhdellä on sukset 

mukana. On talvi ja kuvassa näkyy suuria lumikasoja ja puita. Joukkoliikenne on suosittu, sujuva ja 

sillä voi matkustaa hiihtämään. (HLJ 2011, 49). 

Kevyen liikenteen edistämistä koskevalla sivulla on kuva tytöstä ja pojasta, jolla on polkupyörä. 

Tyttö hymyilee. Taustalla näkyy juna ja viherkasvillisuutta. Auringonvalo osuu pensaan lehtiin. 

Pyöräily on viihtyisä ja mukava tapa liikkua kaupungissa. (HLJ 2011, 50). 

Joukkoliikenteen kehittämistä tukee kuva junanvarren pyöräilyparkista, jossa näkyy kaksi pyöräili-

jää lähdössä tai tulossa asemalle. Toinen pyöräilijöistä puhuu hymyilevän naisen kanssa. Takana 

kävelee kaksi poikaa ja pyöräparkissa näkyy monta pyörää. Aurinko paistaa. Pyöräily sopii kaiken 

ikäisille ja juna-aseman pyöräparkkia käytetään. (HLJ 2011, 56).  

 

Liikkumisen ohjausta ja palveluita tukee kuva naisesta ja kahdesta lapsesta joukkoliikenteen palve-

lunäytön äärellä, yhdessä käyttämässä laitetta. Lippu- sekä informaatiojärjestelmä on helppokäyt-

töinen ja toimiva. (HLJ 2011, 58). 

 

Joukkoliikenteen kilpailukyvyn edistämisen ja liikenneverkon kehittämisen ja häiriönhallinnan yh-

teydessä olevassa kuvassa on vanhempi mies ja poika kävelemässä poispäin bussipysäkiltä. Pojalla 

on kädessään lentokone. Taustalla näkyy joukkoliikenteen aikataulunäyttö ja pari ihmistä. Aurinko 

paistaa. Lentokentälle pääsee bussilla, ja matkustamalla isoisä ja poika voivat viettää laatuaikaa yh-

dessä. (HLJ 2011, 65). 

Liikenneinvestoinneilla priorisoidaan infrastruktuurin ja joukkoliikenteen kehittämistä. Tekstin yh-

teydessä olevassa kuvassa mies pyöräilee sillalla. Hänellä on pyörän perässä kärry kanssamatkusta-

jalle. Muu osa kuvasta on puiden peitossa. Pyöräily on sujuva ja viihtyisä tapa matkustaa perheen 

kanssa (HLJ 2011, 68). Seuraavalla sivulla puhutaan kevyen liikenteen kehittämissuunnitelmista. 

Sivulla 74 tuetaan samoja kehittämistavoitteita kuvalla, jossa on autoja liityntäpysäköintipaikalla. 

Juna on asemalla. On talvi päivä ja aurinko paistaa. Liityntäpysäköintiä käytetään. Se toimii suju-

vasti ja on viihtyisä. (HLJ 2011, 74). 

 

Tiehankkeiden toteutusta tuetaan kuvalla, jossa on kaksikaistainen liikenneruuhka. Yksi auto yrittää 

liittyä tielle. Liikennejärjestelmää tulee kehittää, jotta liikenteen kuormittumista voitaisiin lievittää. 

(HLJ 2011, 76). 
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Vaikutusten arviointia koskevan osion yhteydessä olevassa kuvassa tarharyhmä ylittää suojatietä 

suojaliivit päällä. Kuvassa näkyy kaksi pakettiautoa ja yksi henkilöauto. Kaupungissa on turvallista 

liikkua ison lapsiryhmän kanssa. (HLJ 2011, 85).   

Liikenteen haitallisten vaikutusten ehkäisemistä ja vähentämistä tukee kuva, josta välittyy liiken-

teen tilan ahtaus ja häiriöherkkyys. Kuvassa on paljon pysäköityjä autoja, raitiovaunu, pyöräilijä, 

bussi, puita ja ihmisiä raitiovaunupysäkillä. (HLJ 2011, 98). 

  

4.3 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 

HLJ 2015:n tavoitteet pohjautuvat MAL- aiesopimuksen tavoitteisiin ja ne korostavat seudun saa-

vutettavuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä (HLJ 

2015, 10). MAL- tavoitteilla tarkoitetaan maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteita. Sosiotek-

ninen ja teknologia- taloudellinen polku mainitaan kahdesti HLJ 2015 visiossa, kun biofyysinen 

vain kerran. 

Liikenteen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitetta ei mainita, mutta vuonna 2050 Suomen 

kokonaispäästöjen tulisi olla 80-95 % pienemmät. Vertailuvuotta ei suunnitelmassa tuoda esille. 

(HLJ 2015, 15). Pääkaupunkiseudulla on oma ilmastotavoite vuodelle 2030, joka tullaan saavutta-

maan. Itse tavoitetta ei suunnitelmassa avata, mutta yhtenä tavoitteeseen pääsemisen ehtona on ajo-

neuvoliikenteen hinnoittelun toteutuminen. Suunnitelmassa ei sanota mihin mennessä hinnoittelun 

tulee astua voimaan, että tavoite on vielä saavutettavissa.  (HLJ 2015, 95). Helsingin liikenteen 

päästövähennykset arvioidaan 4 % vuodelle 2025 ja 18% vuodelle 2040 (HLJ 2015, 85). EU:n alus-

tavasti asettamia ilmastotavoitteita, vuosille 2030 ja 2050, ei tulla kuitenkaan suunnitelman arvioin-

nin mukaan saavuttamaan. (HLJ 2015, 95). Mitä tavoitteet ovat, ei tuoda esille suunnitelmassa.  

 

Teknologian kehityksen roolina on tehostaa liikennettä häiriönhallinnan ja informaatioteknologian 

keinoin (HLJ 2015, 6). Uudet ajoneuvoteknologiat; kuten siirtyminen polttomoottoreista sähkö- ja 

hybridimoottoreihin tulee vähentämään liikenteen päästöjä enemmän kuin maankäytön- ja liikenne-

suunnittelun yhdistämistoimenpiteet (HLJ 2011, 85). HLJ 2015 suunnitelmassa puhutaan liikenteen 

murroksesta ja kuinka liikennettä tulisi ajatella palvelu- konseptin näkökulmasta (HLJ 2015, 8). Au-

tomaattisen liikenteen, yhteiskäyttöpyörien ja –autojen, kutsuohjatun liikenteen ja taksiliikenteen 

älypalveluiden hyödyntämisellä on rajattomat mahdollisuuden, kunhan niitä vain kehitetään ja ote-

taan käyttöön (HLJ 2015, 67). Vaarana on, että automaattinen liikenne lisää autoilua, joukkoliiken-
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teen sijaan. Suurin osa teknologian kehityksestä tulee näkyviin jo lähitulevaisuudessa. Helsingin 

seudun liikenteen (HSL) tavoitteena on lisätä sähköbussien määrää liikenteessä niin, että vuonna 

2020 niitä on jo 10 % ja vuonna 2020, 30 %. Ainoastaan liikenteen automatisoitumista sekä au-

tonomisia kulkuvälineitä saamme vielä odottaa saapuvaksi jollakin aikavälillä. (HLJ 2015, 68). 

 

Ihmisten kulkutapavalintoihin pyritään vaikuttamaan kattavan ja toimivan joukkoliikenneverkon 

avulla, tiivistetyllä kaupunkirakenteella ja palveluiden sekä työpaikkojen sijoittamisella joukkolii-

kenneyhteyksien varteen. Näillä keinoilla pyritään vähentämään autoriippuvuutta sekä ylipäätänsä 

liikkumisen tarvetta. (HLJ 2015, 15). Joukkoliikenteen osuuden arvioidaan kasvavan 6 % vuoteen 

2025 mennessä (HLJ 2015, 78) ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuden arvioidaan myös lisääntyvän 

(HLJ 2015, 92). Liikennejärjestelmän haasteena on se, että 40 % väestöstä asuu yhä alueella jolla ei 

ole kilpailukykyistä joukkoliikennettä (HLJ 2015, 92) ja työmatkasukkulointi kasvaa 1-2 % vuosi-

vauhtia (HLJ 2015, 16). Vaikka tätä on suunnittelun avulla pyritty estämään, on uutta asutusta yhä 

suunniteltu muualle kuin joukkoliikenteen piiriin (HLJ 2015, 11).  

Kestävien kulkutapojen osuuden kasvu on myös kiinni asenteista ja tottumuksista (HLJ 2015, 95). 

Näihin pyritään vaikuttamaan neuvonnan, markkinoinnin, suunnittelun ja palveluiden (HLJ 2015, 

56), kuten esimerkiksi ajantasaisen aikataulu- sekä reittioppaan, liityntäpysäköinnin tarjonnan (HLJ 

2015, 30) sekä päästötietojen avulla (HLJ 2015, 56). Yrityksille, kouluille sekä tapahtumille laadi-

tuilla liikkumissuunnitelmilla voidaan edesauttaa ihmisiä valitsemaan kestäviä kulkumuotoja (HLJ 

2015, 58). Kulkutapavalintaan liitetään ajatus myös vastuusta (HLJ 2015, 6). Meidän tulisi olla vas-

tuullisia ympäristöä, muita ihmisiä sekä itseämme kohtaan ja ajatella liikkumista hyvinvoinnin edis-

täjänä. Kävely symboloi aktiivista, terveellistä ja itsenäistä elämää (HLJ 2015, 48). Kevyen liiken-

teen valintaa tukemaan tarvitaan kannustusta sekä myönteistä liikkumiskulttuuria (HLJ 2015, 50). 

Kulkutapavalintoihin pyritään vaikuttamaan myös taloudellisin keinoin, kuten ajoneuvoliikenteen 

hinnoittelun (HLJ 2015, 9) sekä pysäköintikustannusten kohdentamisen avulla(HLJ 2015, 57).   

Suunnitelman vaikutusten arvioinnin mukaan ajoneuvoliikenteen hinnoittelulla olisi suurikin vaiku-

tus kulkutapavalintoihin ja sitä kautta päästöihin (HLJ 2015, 41) ja ilman sitä suunnitelma jää tehot-

tomaksi (HLJ 2015, 85). Hinnoittelu on tosin mahdollista saada käyttöön aikaisintaan 2020. Aikaa 

tarvitaan päätöksentekoprosessiin, lainsäädännön muuttamiseen (HLJ 2015, 55) sekä ristiriitojen 

ratkomiseen (HLJ 2015, 33). Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu nostaa autoilun kustannuksia ja tämän 

vaikutukset alueille, joilla ei ole kattavaa joukkoliikennettä tulee selvittää. Hinnoittelusta aiheutuvia 

kustannuksia tulee myös arvioida. Tässä suunnitelmassa on huomioitu ainoastaan hinnoittelun hyö-

dyt. Sosiaalisena muutos prioriteettina on edesauttaa kestävien kulkutapojen valintaa (HLJ 2015, 
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15). Kuitenkin kaikilla tulisi olla mahdollisuus valita kulkutapansa tarpeensa mukaan (HLJ 2015, 

18). 

 

HLJ 2015 suunnitelma tulee lisäämään liikennekustannuksia (HLJ 2015, 39) ja haasteen muodostaa 

valtion ja kuntien huono taloudellinen tilanne (HLJ 2015, 15).  Joukkoliikenteen laajeneminen 7 

kunnasta 14 kuntaan kasvattaa joukkoliikenteen kustannuksia (HLJ 2015, 40). Etenkin liittyville 

kunnille kulut kasvavat 6,8 miljoonasta 15 miljoonaan. Vaarana on, ettei uusien kuntien rahat tule 

riittämään hyvän joukkoliikenteen palvelutason ylläpitämiseen. (HLJ 2015, 66).  

Liikennejärjestelmän rahoitus tulee suurelta osin kunnilta sekä valtiolta (HLJ 2015, 37) ja joukko-

liikenteen rahoituksesta noin puolet lipputuloista (HLJ 2015, 39).  Uutena rahoituslähteenä tuodaan 

suunnitelmassa esille ajoneuvoliikenteen hinnoittelu (HLJ 2015, 6). Liikennejärjestelmän rahoituk-

sessa mainitaan myös yritysten osallisuus palveluiden, kuten pysäköinnin järjestämisen kustannuk-

siin (HLJ 2015, 6), mahdolliset maankäyttömaksut sekä EU:n rahoitus (HLJ 2015, 41). 

HLJ 2015 suunnitelmassa on verrattu suunnitelmien vaikutuksia tilanteeseen, jossa ei otettaisi käyt-

töön maankäytön sijoittumista koskevia suunnitelmia, ajoneuvoliikenteen hinnoittelua, 280 miljoo-

nan euron vuosittaista investointia tai joukkoliikenteen ja sen lippujärjestelmän yhdistämistä koske-

vaa uudistusta (HLJ 2015, 78). Ilman näitä suunnitelmia liikenteen päästöt tulisivat lisääntymään 2 

% vuoteen 2025 ja vähentymään ainoastaan 12 % vuoteen 2040 mennessä (HLJ 2015, 84). Liiken-

nesuunnitelmalla toteutetaan oleellisia pienempiä parantamistöitä KUHA- hankkeita (HLJ 2015, 

64).   

 

Liikennesuunnittelua tehdään yhteistyössä maankäytönsuunnittelun sekä asuntostrategian kanssa 

(HLJ 2015, 5), mutta eri suunnitteluosastojen sekä yksityisen sektorin välistä yhteistyötä tulee enti-

sestään edistää (HLJ 2015, 33). Yksityisen sektorin mahdollisuus tuottaa palveluita älyliikenteen 

kehitykselle riippuu julkisen sektorin avoimuudesta koskien liikenneinformaatiota sekä kehitystar-

peita (HLJ 2015, 68). Kansalaisjärjestöillä sekä yleisöllä on ollut myös mahdollisuus vaikuttaa lii-

kennejärjestelmäsuunnitelmaan vastaamalla vuonna 2013 tehtyyn mielipidekyselyyn (HLJ 2015, 

29) tai osallistumalla suunnittelua koskeviin seminaareihin (HLJ 2015, 87). Vaikutusmahdollisuuk-

sia pyritään edistämään entisestään sosiaalisen median avulla (HLJ 2015, 58).  

Helsingin liikenteen kehittämistä ajaa myös kansainvälisten yhteyksien varmistaminen sekä halu 

toimia edistyksellisen liikenteen edelläkävijämaana (HLJ 2015, 15). Tukholman ja Kööpenhaminan 

asukastiheydet mainitaan pääkaupunkiseudun tiivistämisen tueksi. Kun Helsingin pääkaupunkiseu-

dulla asukastiheys on 1400 as/km2; on Tukholmassa asukastiheys 4700 as/km2 ja Kööpenhaminassa 
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6400 as/km2. (HLJ 2015, 16).  Oslossa, Tukholmassa ja Göteborgissa ajoneuvoliikenteen hinnoitte-

lu taas on ollut toimiva rahoituksen ja liikenteen sääntelynkeino (HLJ 2015, 54).  (Taulukko 5). 

Koodi	 HLJ	2015	

Khk-	päästövähennystavoitteet	 -	

Khk-päästövähennystavoitteiden	aikataulu	 x	

Teknologian	kehityksen	rooli	 X	

Teknologian	kehityksen	aikataulu	 x	

Poliittinen	ja	sosiaalinen	tuki	muutokselle	 X	

Poliittinen	ja	sosiaalinen	muutosoletus	 x	

Poliittisen	ja	sosiaalisen	muutoksen	prioriteetti	 x	

Sosiaalinen	tasa-arvo/kustannusten	jakautuminen	 x	

Vähäosaisten	huomioiminen	liikennesuunnittelussa	 -	

Suunnitelmien	kustannusarviot	 X	

Suunnitelman	rahoituslähde	 X	

BAU-	Kustannusarvio	 x	

Talouskasvun	rooli	 -	

Hallinnon	rooli	 X	

Ruohonjuuritason	rooli	 X	

Yritysten	rooli	 X	

Maailmanlaajuinen	yhteistyö	 x	
Taulukko 5. Koodien esiintyminen asiakirjassa. Koodi esiintyy x/- koodi ei esiinny. 

	

4.3.1 Kuva- analyysi HLJ 2015 

HLJ 2015 liikennesuunnitelmassa on 21 valokuvaa. Suunnitelman kannessa on kollaasi 4 valoku-

vasta, 1 iso kuva ja 3 pienempää sen alla vierekkäin. Isoimmassa kuvassa istuu tyttö julkisessa lii-
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kennevälineessä. Hänen takanaan istuu toinen matkustaja. Aurinko paistaa ja tytöllä on tyytyväinen 

ilme. Kolmessa pienessä kuvassa on yhdessä pyöräparkki toisessa väljä liikenneväylä, jossa ajaa 

bussi muutama auto, rekka ja pakettiauto ja kolmannessa kuvassa on metro sekä autotie, jossa ajaa 

muutama auto. Joka kuvassa on kasvillisuutta. Kuvien perusteella suunnitelmalla priorisoidaan 

joukko- sekä kevyttä liikennettä. Liikennejärjestelmä on sujuva ja viihtyisä. 

Suunnitelman lähtökohtien esittelyn yhteydessä olevassa kuvassa nainen kävelee sateenvarjo kädes-

sä junalaiturilla. Juna saapuu asemalle vastakkaisella raiteella. Takana näkyy harmaita kerrostaloja. 

Ilma on harmaa ja sateinen. Joukkoliikenteellä matkustamista ei tällä kuvalla tueta. (HLJ 2015, 15). 

 

Liikennejärjestelmä koskee kaikkia. Kuvassa bussi sekä henkilöauto antavat tietä kahdelle jalankul-

kijalle. Taustalla näkyy paljon autoja. Jalankulkija näyttää vakavalta. Ainoa iloinen kuvassa oleva 

ihminen on auton ratissa. (HLJ 2015, 19). 

Logistiikan toimivuutta tuetaan kuvalla risteilyaluksesta, josta poistuu rekkoja. Taustalla näkyy 2 

muuta risteilyalusta. (HLJ 2015, 28). 

 

HLJ 2015 haasteita ja mahdollisuuksia koskevan sivun alla on kaksi pientä kuvaa. Toisessa kuvassa 

näkyy metro sekä suhteellisen vilkas liikenneväylä henkilöautoja. Toisessa kuvassa tytöllä on mat-

kapuhelimessa reittiopas. Hän on hississä matkalla alhaalla kulkevalle junalle. Tyttö hymyilee. Mo-

lemmissa kuvissa esiintyy toimiva joukkoliikenne. Liikenne suoritteen vähentäminen on yksi lii-

kennesuunnitelman haasteista. (HLJ 2011, 32). 

 

Liikenteen tavoitteena on liikenteen saavutettavuus sekä sujuvuus, kestävyys sekä vastuullisuus. 

Kuvassa on suuri väylä, jossa on neljä ajokaistaa, kaksi kumpaankin suuntaan, raitiovaunuraiteet 

sekä kevyen liikenteen erillisväylät. Kuvan taka-alalla näkyy juna ja rakennusten kattoja. Väylää 

reunustaa puut. Liikenne näyttää sujuvalta ja kattavalta. Iso väylä ei kuitenkaan vaikuta mukavalta 

kevyen liikenteen kulkutavalle mutta turvalliselta kylläkin. (HLJ 2015, 35).     

 

Liikenteen rahoitusta koskevassa osiossa on kuva suuresta liikenneväylästä, jossa on kolme ajokais-

taa suuntaansa. Ajokaistojen yli menee silta, jolla ajaa muutama auto. Liikenneväylät ovat ruuhkai-

sia mutta eivät tukossa. Autojen joukossa näkyy neljä bussia. Ne liikkuvat omalla väylällään suju-

vasti. On usvainen harmaa päivä. Taustalla näkyy puita ja rakennuksia. Liikenne näyttää masenta-

valta. (HLJ 2015, 42). 
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Liityntäyhteyksien parantamista tuetaan kuvalla, jossa nainen lukitsee pyörää metroaseman pyörä-

parkkiin. Naisella on siistit työvaatteet päällä. Taustalla on toinen ihminen pyöränsä luona sekä toi-

nen kävelemässä. Liityntäpysäköinti toimii. Pyöräily onnistuu myös siisteissä vaatteissa ja on siten 

oiva tapa mennä töihin. (HLJ 2015, 49). 

 

Taloudellisten ohjauskeinojen, kuten ajoneuvoliikenteen hinnoittelun yhteydessä olevassa kuvassa 

nainen kävelee tien yli. Kaksi jonoa autoja, busseja ja takseja antaa tietä. Taustalla näkyy raitiovau-

nu ja ostoskeskus. Kuvan sivulla on rakennustyömaa. Liikennettä on paljon ja sen sääntelyä tuetaan 

kuvalla. (HLJ 2015, 55). 

 

Yhtenäisen joukkoliikenteen kehittämistä koskevan osion yhteydessä on kaksi pientä kuvaa. Toises-

sa kuvassa matkustaja näyttää matkalippua kuljettajalle ja toisessa kuvassa bussi on pysähtynyt 

maantien varressa olevalle pysäkille ja matkustaja on nousemassa kyytiin tien penkalta. Joukkolii-

kenne on kattava ja tarjoaa hyvän palvelun. (HLJ 2011, 66). 

 

Tulevaisuuden liikennettä koskevan osion kuvassa mies istuu nurmikolla ja nojaa puuhun hymy 

huulilla. Pojan sylissä on tietokone. Taustalla liikkuu raitiovaunu ja polkupyöräilijä. Raitiovaunun 

takana näkyy vanhoja kauniita taloja. Kaupunkiympäristö on kaunis, viihtyisä ja tukeutuu kestävään 

liikenteeseen. (HLJ 2015, 68). 

 

Vuosien 2016-2025 tehtävien toimenpiteiden yhteydessä on kaksi pientä kuvaa. Toisessa kuvassa 

työmiehet rakentavat raiteita ja toisessa kuvassa näkyy iso liikenneväylä, jossa on kaksi kaistaa mo-

lempiin suuntiin. Kaistojen välissä ja teiden molemmilla puolilla on viheriötä. Tien päässä on ra-

kennuksia. Ajotiellä on paljon autoja, muutama rekka ja yksi bussi. Raideliikenteen sekä infrastruk-

tuurin kehitykseen panostetaan liikennesuunnittelun ensimmäisellä kaudella. (HLJ 2015, 71). 

Suunnitelman viimeisessä kuvassa on syksy. Kävelijällä on punaiset saappaat ja joukkoliikenteen 

matkakortti kädessä. Kuvaa edeltävän kappaleen otsikkona on; ’miten tästä eteenpäin?’ 
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5. Tulosten tarkastelu		

5.1. Kehykset kautta kolmen suunnitelman 
	
Liikennesuunnitelman visio luo suunnitelmalle rungon, joka vaikuttaa asiakirjan sanomaan tai sii-

hen sanomaan, mikä sillä kuvitellaan olevan.  

Biofyysinen polku on piilossa PLJ 2007 vision lauseessa, jossa liikennesuunnitelman päätavoitteena 

on turvata hyvä elinympäristö.  HLJ 2011 ja 2015 polku mainitaan jo selvästi; vuoden 2011 visiossa 

puhutaan ekotehokkuuden ja 2015 ekologisen kestävyyden päämäärästä.  

Sosiotekninen – sekä teknologis- taloudellinen polku ovat visioissa hyvin edustettuina. Vuoden 

2007 visiossa edistetään tasa-arvoisia hyviä liikkumismahdollisuuksia ja hyvää elinympäristöä ja 

vuoden 2011 visiossa hyvinvointia edistäviä korkealaatuisia liikkumismahdollisuuksia. Visiot tuke-

vat kuljetusten toimintavarmuutta sekä seudun kilpailukykyä ja kehitystä. Vuoden 2015 visio ta-

voittelee seudun saavutettavuuden ja liikenteen sujuvuuden edistämistä, ja tämän lisäksi sosiaalista 

sekä taloudellista kestävyyttä (HLJ 2015, 10). Sosiotekninen ja teknologis- taloudellinen polku 

mainitaan kahdesti HLJ 2015 visiossa, kun biofyysinen vain kerran.  

 

Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet tuodaan ainoastaan esille vuoden 2011 suunnitel-

massa. Vuoden 2007 suunnitelmassa oli tavoitteena päästöjen vähentäminen ilman erillistä tavoitet-

ta ja vuoden 2015 suunnitelmassa ei mainita liikennettä koskevia tavoitteita laisinkaan. Suomea 

koskeva päästöjenvähennystavoite vuodelle 2050 kerrotaan, mutta mikä liikenteen rooli on siinä jää 

mainitsematta. 

Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteita koskevia aikatauluja tuodaan esille vuoden 2011 se-

kä vuoden 2015 suunnitelmissa. Vuoden 2015 suunnitelmassa tuodaan esille ilmastonmuutoksen 

hillitsemisen kansainvälisyys mainitsemalla EU:n, pääkaupunkiseudun sekä Suomen päästövähen-

nyksiä koskevat aikataulut. Aikataulut tuodaan esille siitä näkökulmasta miten todennäköistä on, et-

tä ne saavutetaan, itse tavoitteet kun jätetään mainitsematta. Vuoden 2011 suunnitelmassa vuodelle 

2030 asetettua tavoitetta ei tulla saavuttamaan, mutta vuoden 2015 suunnitelmassa kyseisen vuoden 

pääkaupunkiseudun ilmastotavoite tullaan. Tämä ei kuitenkaan riitä EU:n alustavasti asettaman ta-

voitteen saavuttamiseen. Vuoden 2050 tavoite on vuoden 2011 suunnitelmassa mahdollista saavut-

taa, kun taas vuoden 2015 suunnitelmassa mainitaan, että EU:n kyseiselle vuodelle asettamaa tavoi-

tetta ei tulla saavutettua.  
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Teknologian kehityksen roolina mainitaan jokaisessa suunnitelmassa liikennejärjestelmän tehosta-

minen informaatio- sekä häiriönhallinnan keinoin. Kun vuoden 2007 suunnitelmassa tehostaminen 

koskee kumipyörä sekä joukkoliikennettä, vuoden 2011 ja 2015 suunnitelmissa huomioidaan myös 

kevyen liikenteen tehostaminen. Tieliikenteen tehostaminen voi vähentää päästöjä, mutta sujuvampi 

liikenne saattaa myös lisätä liikennesuoritetta. Kestävän liikenteen tehostamisella taas parannetaan 

niiden houkuttelevuutta.   

Vuoden 2011 ja 2015 suunnitelmissa tuodaan esille ajoneuvo- sekä polttoainetekniikan kehityksen 

rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. Vuoden 2011 suunnitelmassa keskitytään polttoaineen ja 

vuoden 2015 taas moottoreiden kehitykseen.  

Vuoden 2007 suunnitelmassa mainitaan jo yhteiskäyttöautot, mutta vasta vuoden 2015 suunnitel-

massa älyliikenteeseen lisätään yhteiskäyttöpyörät, automaattinen liikenne sekä kutsuohjattu jouk-

ko- ja taksiliikenne. Automaattisen liikenteen uhkana on, että se tulee lisäämään liikennesuoritetta.  

Vuoden 2007 suunnitelmassa joukkoliikennettä koskevan informaatiopalvelun tuli tulla käyttöön 

vuonna 2014 ja vuoden 2015 suunnitelmassa asetettiin aikataulu sähköbussien määrän kasvattamis-

ta koskien. Vuoden 2011 suunnitelmassa ei asetettu konkreettisia aikatauluja teknologian kehitystä 

koskien. Älyliikenteen tasolla tosin tavoitellaan maailman huippua vuoteen 2020 mennessä.  

 

Kaikissa suunnitelmissa huomioidaan asenteiden ja tottumusten rooli sosiaalisessa muutoksessa. 

Näihin pyritään vaikuttamaan neuvonnan, markkinoinnin, palveluiden sekä taloudellisin keinoin. 

Tieto joukkoliikenteen aikatauluista ja reittiehdotuksista, yhteiskäyttöautoista ja kimppakyydeistä 

lisää niiden kilpailukykyä ja houkuttelevuutta yksityisautoiluun nähden. Vuoden 2015 suunnitel-

massa asenteisiin pyritään vaikuttamaan myös lisäämällä kulkutapavalintoihin päästötiedot sekä kä-

site vastuusta ja terveistä elämäntavoista. Taloudelliset ohjauskeinot puuttuvat vielä 2007 suunni-

telmasta mutta vuoden 2011 suunnitelmassa yksityisautoilun vähentämiseen ja ohjaamiseen pyri-

tään vaikuttamaan pysäköinnin hinnoittelun sekä mahdollisesti tulevaisuudessa tulevien väylien 

käyttömaksujen sekä verotuksen keinoin. 

Poliittisella tasolla kaikissa suunnitelmissa huomioidaan tarve suunnitella liikennettä yhteistyössä 

maankäytön suunnittelun kanssa. Ihmisten kulkutapoihin ja liikkumisen tarpeeseen vaikuttaa se mi-

hin asuinalueet ja palvelut sijoittuvat.  

Suunnitelmien kulkutapaosuuksien muutosoletuksia on hankala verrata toisiinsa. Vuoden 2007 

suunnitelman mukaan joukko- sekä kevyen liikenteen odotetaan kasvavan 2030 mennessä vuoden 

2005 tasosta, 25 % ja 12 % vastaavasti. Vuoden 2011 suunnitelmassa joukkoliikenteen oletetaan 

vähenevän 3-4 % vuoteen 2035 mennessä verrattuna sen hetkiseen tilanteeseen ja kevyen liikenteen 
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suhteen ei odoteta nopeita muutoksia. Vuoden 2015 suunnitelmalla joukkoliikenteen odotetaan kas-

vavan 6 % vuoteen 2025 mennessä ja kevyen liikenteen odotetaan kasvavan ilman arviota kasvun 

suuruudesta. Suunnitelmassa ei mainita verrataanko joukkoliikennettä vuoden 2015 tilanteeseen vai 

johonkin toiseen vuoteen. Henkilöautoilun matkasuoritteen odotetaan kasvavan kaikissa suunnitel-

missa.   

Suunnitelmien sosiaalinen ja poliittinen muutos prioriteetti on vaikuttaa liikkumisen tarpeeseen ja 

kulkutapavalintaan. 

 

Vuoden 2007 suunnitelmalla tavoitellaan kaikille hyviä liikkumisen mahdollisuuksia ja oikeuden-

mukaisia liikkumisen kustannuksia. Vuoden 2015 suunnitelma on kunnianhimoisempi tavoittele-

malla liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa kaikille yhtäläisiä kulkutapavalinnan tekemisen mah-

dollisuuksia. Ainoastaan vuoden 2011 suunnitelmassa otetaan vähäosaiset huomioon tavoittelemalla 

liikennejärjestelmää, jossa varallisuus ei muodostu esteeksi saavuttaa palveluita tai työpaikkaa.  

 

Kaikissa suunnitelmissa on tehty kustannusarvioita sekä nimetty rahoituslähteitä. Liikenteen rahoi-

tus tulee kunnalta, valtiolta sekä joukkoliikennettä koskien, osaksi lipputuloista. Kaikissa suunni-

telmissa tuodaan esille rahoituksen lisäämistarve ja kuntien huono taloudellinen tilanne. Vuoden 

2011 suunnitelmassa rahoituksen lisäämiseksi tulisi selvittää verotusta ja uusia rahoitusmalleja. 

Näitä täsmennetään vuoden 2015 suunnitelmassa tarkoittamaan mahdollisesti ajoneuvoliikenteen 

hinnoittelua, palveluiden yksityistämistä sekä maankäyttömaksuja. 2015 suunnitelma mainitsee 

myös EU:n rahoituksen sekä antaa kustannusarvioita, mikäli osa suunnitelman keinoista ei toteu-

tuisikaan. Tämä ei kuitenkaan ihan vastaa BAU (business as usual) arviota. Vuoden 2011 ja 2015 

suunnitelmissa toteutetaan pieniä kustannustehokkaita parannushankkeita (KUHA).    

Vuoden 2007 suunnitelmassa mainitaan talouskasvun vaikutus liikenteen autoistumisen lisääntymi-

seen ja vuoden 2011 suunnitelmassa taas mainitaan että autoistuminen voisi olla myös suurempaa 

mutta sitä taittaa menneiden vuosien taloustaantuma. Vuoden 2015 suunnitelmassa ei tuoda esille 

talouskasvun tai –taantuman vaikutusta liikenteen kehitykseen ja siten liikenteen päästöihin.   

 

Liikennesuunnittelua on hallinnontasolla pyritty aina uudessa suunnitelmassa laajentamaan entises-

tään. Kun vuoden 2007 suunnitelmassa huomioitiin liikenteen sekä maankäytön suunnittelun yhdis-

tämisen tarpeellisuus, vuonna 2011 ja 2015 liikennesuunnitelmaa laajennettiin 14 kunnan yhteiseksi 

suunnitelmaksi ja asiantuntijoiden, muiden viranomaisten ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia 
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suunnitteluun vahvistettiin. Vuonna 2015 kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistettiin entises-

tään sosiaalisen median avulla. 

Myöskin yritysten rooli on ajansaatossa kasvanut. Vuonna 2007 yritysten roolina nähtiin informaa-

tiopalveluiden kehittäminen ja myöhemmissä suunnitelmissa tähän lisättiin älyliikenteen palvelui-

den tuottaminen sekä kehittäminen. 

Maailmanlaajuinen ulottuvuus näkyi vuoden 2007 suunnitelmassa kansainvälisten päästövähennys-

tavoitteiden huomioimisella. Vuoden 2011 ja 2015 suunnitelmissa tuotiin esille maailman kaupun-

kien välinen kilpailu, kansainvälisten yhteyksien toimivuuden tärkeys sekä mahdollisuus oppia 

muiden kaupunkien ratkaisuista ja kansainvälisiltä asiantuntijoilta, kuten myös itse tehdä toimia, 

joita muut kaupungit voisivat hyödyntää.  (Taulukko 6).    

 

Koodi	 PLJ	2007	 HLJ	2011	 HLJ	2015	

Khk-	päästövähennystavoitteet	 -	 x	 -	

Khk-päästövähennystavoitteiden	ai-
kataulu	 -	 x	 x	

Teknologian	kehityksen	rooli	 x	 x	 X	

Teknologian	kehityksen	aikataulu	 x	 -	 x	

Poliittinen	ja	sosiaalinen	tuki	
muutokselle	 x	 x	 X	

Poliittinen	ja	sosiaalinen	muutosoletus	 x	 x	 x	

Poliittisen	ja	sosiaalisen	muutoksen	
prioriteetti	 x	 x	 x	

Sosiaalinen	tasa-arvo/kustannusten	
jakautuminen	 x	 x	 x	

Vähäosaisten	huomioiminen	liikenne-
suunnittelussa	 -	 x	 -	

Suunnitelmien	kustannusarviot	 x	 x	 X	

Suunnitelman	rahoituslähde	 x	 x	 X	

BAU-	Kustannusarvio	 -	 -	 -	

Talouskasvun	rooli	 x	 x	 -	
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Hallinnon	rooli	 x	 x	 X	

Ruohonjuuritason	rooli	 x	 x	 X	

Yritysten	rooli	 x	 x	 X	

Maailmanlaajuinen	yhteistyö	 x	 x	 X	
Taulukko 6. Koodien esiintyminen asiakirjassa. Koodi esiintyy x/- koodi ei esiinny. 

	
Vuoden 2011 liikennesuunnittelussa kaikki kuvat tukevat tekstiä, johon ne liittyvät. Kuvat tukevat 

myös kulkutapamuutosta kestävän liikenteen suuntaan. Vuoden 2007 kuvavalinnoista puolet tukee 

ja puolet taas ei tue ja vuoden 2015 liikennesuunnitelmassa taas 2/3 tukee ja 1/3 kuvista ei tue teks-

tiä, johon ne viittaavat eikä myöskään joukko- sekä kevyen liikenteen kulkutapavalintaa.  

 

5.2. Tulosten suhde aiempaan tutkimukseen 
	
Wiseman ym. (2013, 83) tutkimuksen perusteella teknologian kehitys tukee hiilineutraaliin yhteis-

kuntaan siirtymistä kolmella eri tavalla; energiatehokkuuden lisääminen ja energiatarpeen vähentä-

minen, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla sekä hiilidioksidin varastoiminen 

hiilinieluihin. Liikenteen kannalta teknologian rooli liittyy kahteen ensimmäiseen mainittuun kei-

noon; polttoaineiden tehokkuuden parantamiseen sekä sähköautojen, moottorien ja biopolttoainei-

den kehitykseen. Kahdessa viimeisimmässä suunnitelmassa on tuotu esille ajoneuvo- sekä polttoai-

netekniikan kehityksen rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. Viimeisimmässä suunnitelmassa 

enemmän kuin edellisissä. Wiseman ym. (2013, 84) asiakirjoissa, jotka olivat hallinnon tuottamia, 

tukeuduttiin enemmän tekniikan kehitykseen, kun taas muun tahon tuottamissa asiakirjoissa pääpai-

no oli toimenpiteissä, joilla vaikutetaan energian tarpeen vähentämiseen. Kaikissa liikennesuunni-

telmissa oli pääpaino liikkumisen kysyntään vaikuttamisessa teknologian kehityksen sijaan eikä se 

siten noudata teknologian osalta Wiseman ym. (2013) jakoa asiakirjan tuottajatahosta.   

  

Wiseman ym. (2013) tutkimustulosten perusteella tarvittavat muutokset tulevat vaikuttamaan talou-

teen ja muutosten rahoituksessa tulee olemaan oma haasteensa, mutta loppujen lopuksi hiilineutraa-

liin yhteiskuntaan siirtyminen ei tule olemaan rahoituksesta kiinni. Analysoinnissa keskityttiin muu-

tostarpeen kustannusarvioihin, kustannusten päärahoituslähteisiin, talouskasvun huomioimiseen se-

kä kustannuksiin, jos muutosten sijaan jatkettaisiinkin samaan malliin. Tutkimustuloksien perusteel-

la keinoista valikoitui usein ne, jotka olivat kustannustehokkaimpia. Toiseksi mikäli ilmastonmuu-

tosta ei hillittäisi kaatuisi suurimmat haittavaikutukset matalapalkkaiselle vähempiosaiselle yhteis-
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kunnan osalle. Vähähiiliseen energiaan siirtyminen ei myöskään tapahdu markkinalähtöisesti vaan 

siihen tarvitaan hallinnon tasolta tulevaa sääntelyä kuten polttoainetukien poisto fossiilisia polttoai-

neita koskien. (Wiseman ym. 2013, 84- 87). 

Yhtälailla liikennettä koskevat suunnitelmat tulevat vaikuttamaan talouteen ja rahoituksen saaminen 

on epävarmaa. Liikennesuunnitelmissa rahoituksen puute on esteenä kattavan joukkoliikennepalve-

lun kehittämisessä, niin että se olisi henkilöautoliikenteelle kilpailukykyisessä asemassa seudun jo-

ka kolkassa. Toisaalta liikennesuunnitelmissa on jo toimenpiteitä, joiden kautta rahoitetaan esimer-

kiksi joukkoliikennettä, kuten lipputulot, ja suunnitteilla on muita mahdollisesti tulevia rahoitusläh-

teitä, kuten ajoneuvoliikenteen verotus ja hinnoittelu. Vuoden 2011 sekä 2015 liikennejärjestelmä-

suunnitelmiin liittyy KUHA- hanke, jolla edistetään pienten kustannustehokkaiden toimenpiteiden 

toteutumista. Toteutuvatko nämä hankkeet suuremmalla todennäköisyydellä kuin muut hankkeet on 

vaikea sanoa. Ainakin niiden toteuttamiseksi on kehitetty oma ohjelmansa, jonka tuloksia seurataan. 

Liikennesuunnitelmissa otetaan yhteiskunnan vähempiosaiset heikosti huomioon, kahdessa suunni-

telmassa ei ollenkaan ja vuoden 2011 suunnitelmassa kerran. Yhtälailla kuin koko yhteiskuntaa 

koskien, tulee myös sen osa-alueiden, kuten liikenteen osalta ilmastonmuutoksen suurimmat haitta-

vaikutuksen vaikuttamaan eniten vähempiosaisissa. 

  

Asiakirjat toivat esille, että nopea siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan vaatii ensinnäkin selviä 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden määrittämistä sekä vahvoja edistyksellisiä poliitti-

sia toimenpidelinjauksia hallinnon tasolta, ruohonjuuritason mobilisaatiota, yksityisen sektorin tu-

kea sekä maailmanlaajuista yhteistyötä (Wiseman ym. 2013, 88). Liikennesuunnitelmia koskevissa 

asiakirjoissa on suuria puutteita päästövähennystavoitteiden asettamista koskien, niin itse tavoittei-

den kuin niiden aikataulujenkin suhteen. Ruohonjuuritasoa, yrityksiä ja maailmanlaajuista yhteis-

työtä on otettu huomioon kasvavassa määrin suunnitelmasta toiseen siirryttäessä ja osoittaa että yh-

teistyön tarpeellisuus on huomioitu. 

 

Wiseman ym. (2013 analysoimissa asiakirjoissa hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen suurim-

maksi esteeksi muodostui poliittisen ja sosiaalisen tuen puute muutoksille. Muutoksen tapahtumisen 

ehtona on, että yhteiskuntaa koskeva fyysinen sekä sosiaalinen muutos tapahtuisi samalla nopeudel-

la ja laajuudella. Erityisen haastavaksi tämän tekee se, että sosiaalinen muutos tapahtuu yleensä hi-

taasti ja ilman suurempaa ohjausta ja nyt tarvittaisiin nopeita tuloksia (Solomon ja Krishna 2011). 

Vaikka tämä tuli julki monessa asiakirjassa, ei ongelmaan kuitenkaan etsitty tai tarjottu ratkaisua. 

Tämän taas ajateltiin viittaavan oletukseen, että strategia itsessään on riittävä muutoksen aikaan-
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saamiselle, eikä muuta tarvita. Tutkimuksen mukaan monessa asiakirjassa mainittiin myös että po-

liittiset arvomaailmat ja vastuunkanto tulee muuttumaan vasta kun ilmastonmuutoksen vaikutukses-

ta tapahtuu jotain radikaalia, joka pakottaa meidät toimimaan ja vaatimaan toimia.  

Analysoiduissa asiakirjoissa jäi vähälle huomiolle sosiaalisen tasa-arvon toteutumisen näkökulma ja 

jos näkökulma tuotiin esille, liittyi se kansalliseen sosiaaliseen tasa-arvoon kansainvälisen sijaan. 

(Wiseman 2013, 88). Wiseman ym. (2013, 89) tutkimuksessa mukana olleissa asiakirjoissa tuotiin 

esille seuraavanlaisia toimenpidesuunnitelmia ja tavoitteita sosiaalisen ja poliittisen muutoksen 

edistämiseksi; tietoon perustuvia ja jaettuja tulevaisuuden näkymiä, vahvoja ja tehokkaita muutosta 

ajavia toimia, arvomaailmoihin vaikuttaminen, ruohonjuuritasolta tulevan muutoksen vahva tuke-

minen hallinnon tasolta, muutosesteiden tunnistaminen niin sosiaalisella, poliittisella kuin mielipi-

de- tasolla, ei lähtökohtaisesti toimintaa rajoittavien toimenpiteiden käyttöönottoa, tuki teknologian 

kehitykselle, koulutuksen ja tiedotuksen hyödyntäminen sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden ja 

vuorovaikutuksen lisääminen.  

Liikennesuunnitelmissa on huomioitu sosiaalisen muutoksen tukemisen tarve ja useimmilla toimen-

piteillä pyritäänkin vaikuttamaan ihmisten kulkutapavalintoihin. Vuoden 2015 suunnitelmassa pyri-

tään myös vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja tunteisiin, puhumalla vastuullisuudesta, kevyestä 

liikenteestä terveellisen elämäntavan edistäjänä ja huomioimalla sosiaalisen median mahdollistama 

vaikutuskanava. Kuitenkaan haluttua sosiaalista muutosta ei ole saatu ainakaan vielä aikaan, sillä 

henkilöautoliikennesuoritteen oletetaan kasvavan. Wiseman ym. tutkimuksesta edellä poimituista 

toimintaehdotuksista löytyy liikennesuunnitelmissa arvomaailmoihin vaikuttaminen, ei voimakkai-

den rajoittavien toimenpiteiden käyttöönottoa, tuki teknologian kehitykselle, koulutuksen ja tiedo-

tuksen hyödyntäminen sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen. Vuo-

den 2011 kuvavalinnat tukivat positiivisten tulevaisuuden näkymien viestintää, mutta muista liiken-

nesuunnitelmissa kuvia ei käytetty samalla lailla hyödyksi. Liikennesuunnitelmissa ei myöskään ole 

vielä käytössä tehokkaita kulkutapamuutosta ajavia toimia, vaan esimerkiksi tieliikenteen hinnoitte-

lu on vielä mietintä asteella. Ruohonjuuritaso on otettu suunnitelmien laatimisessa huomioon mutta 

muuten sen vaikutusmahdollisuuksia ei ole määrätietoisesti huomioitu.  

 

Wiseman ym. (2013) tunnisti analysoimistaan asiakirjoista kaksi mallia; asiakirjat, jotka kannattivat 

hidasta muutoskehitystä, sekä toiset jotka ajoivat nopeita ja mullistavia keinoja ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. Kunnianhimoisia asiakirjoja analysoimalla voimme hyödyntää niiden sisältämiä 

strategioita ja toimenpiteitä muiden, ei niin kunnianhimoisten asiakirjojen kehittämisessä. Tämä on 
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tärkeätä, koska ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän tulee saada nopealla aikataululla muu-

toksia aikaan. (Wiseman ym. 2013, 90). 
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5. Johtopäätökset 

Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelmat kuuluvat kategoriaan, jossa muutosta pyritään saamaan 

aikaan tekemällä toimenpiteitä, joiden vaikutukset näkyvät hitaalla aikataululla (Wiseman ym. 

2013). Hiilineutraalin yhteiskunnan, johon myös liikenne kuuluu osana, saavuttaminen ilmaston-

muutoksen hillitsemiseksi vaatii kuitenkin tällä hetkellä nopeita ja suuria sosiaalisia sekä fyysisiä 

yhteiskuntamuutoksia. Tunnistamalla Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelmien vahvuudet ja 

heikkoudet saavuttaa hiilineutraalisuus, edesauttaa tehokkaampien toimenpiteiden tiedostamista, 

kehittämistä ja käyttöönottoa. 

 

Helsingille asetettiin vuonna 2017 tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Juuri hallinnon 

suunnalta tuleva vahva viesti päästöjenvähennystavoitteesta sekä sitä koskevasta aikataulusta on 

tärkeä hiilineutraalisuus tavoitteen saavuttamiselle (Wiseman ym. 2013). Liikennejärjestelmäsuun-

nitelmissa päästötavoitteiden ja niitä koskevien aikataulujen rooli on heikko. Ainoastaan yhdessä 

kolmesta suunnitelmasta, HLJ 2011, tuodaan esille päästöjenvähennystavoitteet ja niitä koskevat 

aikataulut. Tiedotus on muiden suunnitelmien osalta osin puutteellista sekä epäjohdonmukaista. 

Vuoden 2015 suunnitelmasta puuttuu mihin vuoteen päästöjen vähennystä verrataan, sekä tieto mitä 

päästöjenvähennys tavoitteet ovat. Toiseksi suunnitelmien välillä on eroavuuksia mistä puhutaan; 

puhutaanko koko Suomea, pääkaupunkiseutua vai EU:ta koskevista päästövähennystavoitteista.   

 

Teknologian kehityksen rooli päästöjenvähennyksessä on liikennesuunnitelmissa vahvasti läsnä. 

Pääpaino on liikennesuoritteen vähentämistä tukevissa menetelmissä. Tekniikan kehityksen rooli on 

pienemmässä osassa, osaksi sen kehitysennusteen epävarmuuden takia. Kolme kerroksisen näkö-

kulman (MLP) mukaan teknologian kehittymisen ehtona on, että uudelle teknologialle löytyy yh-

teiskunnassa tarve. Vuoden 2011 ja 2015 suunnitelmissa hallinto tukee teknologian kehitystä vies-

tittämällä kehitystarpeista sekä avaamalla liikennettä koskevan tiedon kaikkien saataville. Teknolo-

gian kehitystä koskevaa aikataulua on liikennesuunnitelmissa niukasti. Ainoastaan lippu- sekä in-

formaatiojärjestelmän uudistuksen julkaisulle sekä sähköbussien määrän kasvulle oli suunnitelmissa 

asetettuna tavoiteaikataulu. Muita uudistuksia koskien aikataulut ja tavoitteet ovat epämääräisiä; 

vuoden 2011 suunnitelmassa tavoitteena on maailman huippua oleva älyliikenne vuoteen 2020 

mennessä ja vuoden 2015 suunnitelmassa osa teknologian kehityksestä tulee lähitulevaisuudessa ja 

liikenteen automatisoituminen taas jollakin aikavälillä. 
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Sosiaalisen ja poliittisen muutoksen tukeminen otetaan suunnitelmissa huomioon ja tämä kehys on 

yksi suunnitelmien vahvuuksista. Kuitenkin juuri Wiseman ym. (2013) tutkimustuloksissa suurim-

man esteen hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiselle asettaa poliittisen ja sosiaalisen tuen puute. 

Ero voisi johtua siitä, että Helsingin liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään hitaan muutoksen nä-

kökulmasta, jolloin yhteiskunnan sosiaalinen ja fyysinen muutos tapahtuu ainakin näennäisesti sa-

malla nopeudella. Muutostarpeen nopeuden muuttuessa tulee toimenpiteitä tehostaa, ja siinä voisi 

olla hyödyksi Wiseman ym. (2013) analysoimista asiakirjoista esiin nousseet toimenpiteet, joita lii-

kennesuunnitelmissa ei vielä ole huomioitu; kuten esimerkiksi muutosesteiden tunnistaminen niin 

poliittisella, sosiaalisella ja mielipide-tasolla, sekä sosiaalisen ja fyysisen yhtäläisen muutosnopeu-

den ja laajuuden huomioiminen ja tukeminen. Suunnitelmissa olevat näkökulmat koskien poliittista 

sekä sosiaalista muutosta, liittyvät mahdollisiin tukikeinoihin sekä muutosoletuksiin, muutospriori-

teettien kustannuksella. Muutosprioriteettien selkeämpi esille tuominen keinovalikoimasta voisi 

mahdollisesti tehostaa ohjauksen toimivuutta, ja ainakin estää ristiriitaisten ja päällekkäisten kan-

nustimien käyttöönottoa (Marttinen 2017, 23), mikäli sellaisia on. Lisäksi vertailuvuosien yhtäläis-

täminen sekä selvät muutosoletukset mahdollistaisivat muutosvaikutusten seuraamisen suunnitelmi-

en välillä.  

 

Sosiaalisen tasa-arvon, kustannusten tasaisen jakautumisen ja vähäosaisten huomioon ottaminen lii-

kennesuunnittelussa on kehyksistä vahva. Tämä vaikka ainoastaan kaksi ensimmäiseksi mainittua 

teemaa on kaikissa suunnitelmissa läsnä ja vähäosaiset huomioidaan ainoastaan yhdessä suunnitel-

massa. Kuitenkin tätä kehystä tulisi liikennesuunnitelmissa vahvistaa, koska kuten Wiseman ym. 

(2013) tutkimus osoittaa, tulee vähäosaisten haavoittuvaisuutta ilmastonmuutoksen haittavaikutuk-

sille pyrkiä ennakolta estämään.     

 

Taloutta ja rahoitusta koskeva viitekehys on suunnitelmissa vahvasti läsnä. Kuitenkin liikennesuun-

nitelmissa voisi huomioida paremmin kustannusarviot sille, jos mitään toimenpiteitä ei tehtäisi sekä 

talouskasvun rooli. Näiden kehysten huomioiminen lisäisi kustannusten sekä toimenpiteiden arvi-

ointivarmuutta, sekä mahdollisesti myös tukisi niiden hyväksyttävyyttä.  

 

Hallinnon kehys on myös suunnitelmissa vahvasti mukana ja hallinnon, ruohonjuuritason, yritysten 

ja kansainvälisen yhteistyön rooli on vahvistunut suunnitelmasta toiseen siirryttäessä. Muutoskehi-

tys on oikean suuntainen ja hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi, kuten Wiseman ym. 

(2013) tutkimus osoittaa, on kaikilla erityisen tärkeä rooli. 
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Wiseman ym. (2013) viitekehyksistä päästövähennystavoitteita koskeva kehys oli liikennesuunni-

telmissa heikkoin. Muut kehykset olivat liikennesuunnitelmissa läsnä eri vahvuuksilla ja mahdolli-

sia kehitysehdotuksia niiden vahvistamiseksi tuodaan esille johtopäätösten jälkeen.  

 

Liikennesuunnitelmien visio kehittyi suunnitelmasta toiseen siirryttäessä niin että Rosenbloomin 

(2017) kolmijakoisen viitekehyksen kaikki kehityspolut olivat vahvimmin esillä viimeisessä analy-

soidussa vuoden 2015 liikennesuunnitelmassa.  

 

Kuva-valinnat olivat onnistuneimmat vuoden 2011 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jossa jokai-

nen kuva tuki tekstin sanomaa. Vuoden 2007 ja 2011 suunnitelmien kuvavalinnat eivät olleet yhtä 

onnistuneita. Tekstin sekä asiakirjan sanomasta tulee epäjohdonmukainen ja hämmentävä mikäli 

teksti ja kuvavalinnat eivät tue toisiaan. Samalla asiakirja menettää vaikutusmahdollisuuksiaan. So-

siaalista muutosta koskevissa tutkimuksissa tuodaan laajasti esille miten positiiviset tulevaisuuden-

näkymät yhdessä siihen liittyvän tiedon kanssa ohjaavat ja innostavat muutokseen ja sitä kautta 

edesauttavat muutosprosessin käynnistymisessä. (Wright 2010).       
 

5.1 Suositukset 

Liikennesuunnitelmissa tulisi ensisijaisesti huomioida, että nykyinen muutosnopeus ei ole riittävä 

vaan tarvitaan nopeiden päästöjenvähennykseen johtavien toimenpiteiden käyttöönottoa. Tutkimus-

tulosten perusteella Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelmissa tulisi kiinnittää huomiota tavoittei-

ta ja niitä koskevien aikataulujen esille tuomisessa. Jotta tavoitteiden toteutumisen ja asettamisen 

seuraaminen liikennesuunnitelmasta toiseen olisi mahdollista tarvittavien tietojen tulisi suunnitel-

missa olla selkeästi esitettyinä ja vertausvuosien pysyä samana. Liikennesuunnitelmissa tulisi kiin-

nittää huomiota kuvavalintoihin, lisätä ruohonjuuritason potentiaalin hyödyntämistä sekä huomioida 

vähäosaisten, talouskasvun sekä BAU- kustannusarvion rooli suunnittelussa.     

	

5.2. Mahdolliset jatkotutkimukset 
Tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa seuraavaksi ilmestyvään Helsingin liikennejärjestelmä-

suunnitelmaan, joka julkaistaan hiilineutraalisuus tavoitteen kunnianhimoisemman aikataulun jul-

kistamisen jälkeen.   
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