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töä. Kartoituksen pohjalta laadittiin ohjeistus Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liiken-
nesuunnitteluosastolle. Nykyään kaupunkisuunnitteluvirastossa ei ole ohjeita suunnitteli-
joiden avuksi eri kaavavaiheiden liikennesuunnitelmien laadintaan, mutta sellaiselle on
selkeä tarve. Johdonmukaisella ohjeistuksella saadaan luotua yhtenäisempi käytäntö eri
kaavavaiheiden liikennesuunnitelmien laatimiselle.

Eri kaavoitusvaiheiden liikennesuunnittelua kartoitettiin perehtymällä alan kirjallisuuteen ja
haastattelemalla aluearkkitehteja sekä liikennesuunnittelijoita kaupunkisuunnitteluviras-
tossa. Haastatteluiden avulla selvitettiin suunnittelijoiden näkökulmasta katsottuna kaava-
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sisällön tarpeellisuutta, ja se myös yhtenäistää eri suunnittelijoiden liikennesuunnitelmien
sisältöä ja ulkonäköä.

Haastatteluista kävi myös ilmi, että yhteistyön ja kanssakäymisen lisääminen kaavoitus-
prosessissa koetaan hyvin tärkeiksi. Nämä seikat olisikin otettava huomioon nykyistä pa-
remmin kaavan laadinnassa. Haastatteluiden myötä havaittiin myös tarvetta arkistoinnin
kehittämiselle Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Avainsanat: Kaavoitus, liikennesuunnittelu



ABSTRACT

Name: Harri Verkamo

Title: Traffic Planning in Stages of Land Use Planning

Date: 22nd September 2008 Number of pages: 29 + 4 App.

Department: Study Programme:
Civil Engineering Environmental Construction Engineering

Instructor: Simo Hoikkala, Head of Civ. Eng.

Supervisor: Katariina Baarman, Head of Unit

In the Helsinki city planning department there is a need for manual for traffic planning in
different stages of land use planning. Currently there is no general procedure in traffic
planning. More uniform traffic engineering plans are possible with explicit instructions. A
manual for the civil engineers in the Helsinki city planning department was created as a
result of this study.

Information about necessary traffic engineering in different levels of land use planning was
gathered from engineering publications and by means of interviewing some architects and
civil engineers. Important elements in traffic engineering and opinions about actual plan-
ning process were also compiled based on the interviews.

Need for a manual to facilitate the work of civil engineers in the Helsinki city planning de-
partment is evident. For traffic engineer, a manual is a document which he can refer to.
Also this manual helps engineers to follow a uniform procedure in traffic planning.

Interviews showed also that interaction between the different parties of the planning proc-
ess is very important. It should be paid more attention in future. Interviews also revealed a
need for a better archiving system.
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1 JOHDANTO

Tämä insinöörityö tehdään Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne-

suunnitteluosastolle. Tässä projektissa kartoitetaan eri kaavavaiheita ja nii-

hin liittyviä liikennesuunnitelmia. Tavoitteena on koota ohjeistus eri kaava-

vaiheiden liikennesuunnitelmista ja niiden tarkoituksenmukaisesta sisällöstä

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijoiden käyttöön. Oh-

jeistusta voidaan käyttää sellaisenaan suunnittelun apuna, tai se voi toimia

tulevaisuudessa keskustelunavauksena laajempien ohjeiden laatimiselle.

Työ tapahtuu perehtymällä kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun alan kir-

joista sekä haastattelemalla Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne-

suunnittelijoita ja arkkitehteja. Haastattelut suoritetaan kesän aikana, minkä

jälkeen kartoitetuista mielipiteistä sekä muista lähtötiedoista kootaan tär-

keimmät asiat ohjeistukseen. Ohjeistuksesta tehdään helppokäyttöinen ja tii-

vis, jotta sen käyttö liikennesuunnittelijan työn tukena olisi tarkoituksenmu-

kaista.
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2 KAAVOITUS

2.1 Kaavoituksen määritelmä ja tarkoitus

Kaavoitus on eri alueiden ja toiminnan järjestelmällistä suunnittelua, ja kaa-

voilla varataan alueita yhteiskunnan erilaisille toiminnoille ja mahdollistetaan

maa-alueiden järkevä käyttö. Kaavojen avulla yhteiskunta voi näin ollen oh-

jata eri alueiden rakentamista ja maankäyttöä. [1, s. 49.]

Kuva 1: Kaavoituksen hierarkia

Kaavat on jaettu eri kaavatasoiksi, jotka ovat hierarkkisessa suhteessa toi-

siinsa. Ylin kaavataso on maakuntakaava, ja sitä seuraavat yleis- ja

osayleiskaava sekä asemakaava. Kaavajärjestelmässä ylempi kaavataso

ohjaa alemman kaavatason laatimista. Kun hierarkiassa alempana oleva

kaava vahvistetaan, korvaa se yleispiirteisemmän kaavan. Kaavojen laati-

mista säätelevät maankäyttö- ja rakennuslain pykälät. [1, s. 49.]

2.2 Kaavoitusprosessi yleisesti

Kaavoitusprosessit vaihtelevat eri kunnissa. Helsingissä kaavat laaditaan

kaupunkisuunnitteluvirastossa, mutta pienemmissä kunnissa kaavoja voi

laatia kunnaninsinööri. Asemakaavan kaavoitusprosessi lähtee aina liikkeel-

le aloitteesta, jonka voi tehdä joko maanomistaja tai jokin kaupungin eri ta-

Maakuntakaava
- Monen kunnan alueella

- Sisältää maakunnalle
keskeisimmät asiat

- Ohjaa yleiskaavoitusta

Yleis- ja osayleiskaava
-Kattaa koko kunnan tai sen
osan

-Yhdyskuntarakenteen ja maan-
käytön yleispiirteinen esittämi-
nen

-
Asemakaava
-Voidaan laatia kokonaiselle
asuinalueelle tai vain yhdelle
tontille

- Määrittää: mitä, mihin,
kuinka paljon ja millä tavalla

Kaavoituksen tasot
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hoista. Jos kaupunki pitää muutosta tarkoituksenmukaisena, tulee aloite vi-

reille. Tarkoituksenmukainen aloite on sopusoinnussa yleiskaavan kanssa,

ja sopii alueen henkeen. [2.]

Kuva 2: Asemakaavaprosessi

Kaavahankkeen etenemisestä tehdään suunnitelma, jota kutsutaan osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelmaksi. Siinä kerrotaan hankkeen lähtökohdista,

tavoitteista, kaavan valmistelun ja päätöksenteon etenemisestä, mahdolli-

suuksista osallistua valmisteluun ja kaavan arvioinnin periaatteista. Merkittä-

vistä kaavoista ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa. Merkittävinä kaavoina

voidaan pitää sellaisia kaavoja, jotka koskevat suurta asukasryhmää tai vai-

kuttavat muuten laajalti. Muissa tapauksissa vireilletulosta ilmoitetaan kau-

punkisuunnitteluviraston Internet-sivuilla, kirjeitse osallisille sekä joissain ta-

pauksissa kaupunginosa- tai päivälehdissä. [2; 3.]

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty kaavoitusprosessin osalliset.

Näitä ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai

muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat

ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. [2;

3.]

KKaaaavvaaeehhddoottuuss

VVIIRREEIILLLLEETTUULLOO

AASSEEMMAAKKAAAAVVAANN VVAALLMMIISSTTEELLUU

SSuuuunnnniitttteelluu

HHYYVVÄÄKKSSYYMMIINNEENN

OOhhjjeellmmooiinnttii

AAsseemmaakkaaaavvaa

AAllooiittee
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Kaava laaditaan siitä tehdyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaises-

ti. Merkittävimmistä hankkeista laaditaan ensin kaavaluonnos, jossa esite-

tään alustavasti kaavan eri osien käyttötarkoitukset sekä rakentamisen mää-

rä ja sijainti. Kaavaluonnoksen laatii kaavan valmistelija. Lisäksi kaavasta

riippuen valmistelussa voidaan käyttää eri alojen asiantuntijoita. Kaavaluon-

noksesta ilmoitetaan kuten kaavoitusprosessin vireilletulosta. [2; 3.]

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan tämän jälkeen kaavaehdotus. Siinä ote-

taan huomioon kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet, minkä lisäksi siihen

pyydetään lain edellyttämät asiantuntijalausunnot. Tapauksesta riippuen

kaavaluonnoksesta voidaan lisäksi pyytää muitakin tarpeellisia lausuntoja.[2;

3.]

Helsingissä kaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitettävä

viimeistelty ehdotus. Se sisältää kaavakartan, kaavamerkinnät ja -

määräykset sekä kaavaselostuksen. Lautakunnan puoltama ehdotus asete-

taan julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävillä ja siihen voi tutustua

kaupunkisuunnitteluvirastossa 30 päivän ajan ja vähäisissä kaavoissa 14

päivän ajan. Tänä aikana kuntalainen voi jättää ehdotuksesta muistutuksen.

Tämän lisäksi hallintokeskus pyytää viranomaisilta ja yhteisöiltä lausunnot

kaavaehdotuksesta. [2; 4.]

Mahdollisista muistutuksista pyydetään kaupunkisuunnittelulautakunnan lau-

sunto, minkä jälkeen lausunto käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaavan

valmistelija laatii muistutuksiin vastineet ja muuttaa ehdotusta tarpeen mu-

kaan. Ehdotus viedään edelleen kaupunkisuunnittelulautakuntaan, minkä

jälkeen se asetetaan myös uudelleen nähtäville, mikäli ehdotukseen tehdyt

muutokset ovat merkittäviä. [2; 4.]

Mikäli ehdotuksesta ei tehdä muistutuksia, se etenee kaupunginhallituksen

kautta valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus voi kuitenkin hyväksyä

vähäiset asemakaavan muutokset. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuu-

lutuksella lehdessä, hallintokeskuksessa sekä Internetissä. Hyväksytystä

kaavasta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan

hallinto-oikeuteen. Kun valitusaika on päättynyt tai kun valitukset on käsitelty

ja hylätty, kaava tulee voimaan lehdessä, hallintokeskuksessa ja Internetissä

tehtävällä kuulutuksella. [2; 4.]
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2.3 Liikenneväylät kaavoituksessa

Tie- ja katuverkko voidaan jaotella hallinnollisin perustein. Erilaisia väyliä

ovat muun muassa maantiet, kadut, rakennuskaavatiet ja yksityiset tiet.

Maanteitä ovat tiet, jotka on luovutettu yleiseen käyttöön ja joita ylläpidetään

Tiehallinnon toimesta. Katuja ja rakennuskaavateitä rakentaa ja ylläpitää

kunta. Katuja on rakennettava sitä mukaa, kun asemakaavan mukainen ra-

kentaminen kadun varrella edistyy. Yksityisillä teitä ovat käytännössä kaikki

muut tiet lukuun ottamatta maanteitä, katuja ja rakennuskaavateitä. [5, s.

40.]

Katualueet määrätään asemakaavavaiheessa. Helsingissä sekä kaavoitta-

minen että liikennesuunnittelu tapahtuu kaupunkisuunnitteluvirastossa. Katu-

ja suunnitellaan asemakaavoituksen ohella sitä mukaa kun kaupungin kehi-

tys sitä vaatii. [3.]

Kunnissa maantiehankkeiden kaavoitusprosessi tehdään yhteistyössä Tie-

hallinnon kanssa. Tien suunnittelu on jaettu neljään osaan: Esisuunnittelu,

yleissuunnittelu, tiesuunnittelu ja rakennussuunnittelu. Helsingissä tehtävis-

sä tiehankkeissa kaupunkisuunnitteluvirasto on mukana esi- ja yleissuunnit-

teluvaiheissa sekä joissain erikoistapauksissa myös tie- ja rakennussuunnit-

teluvaiheissa. Rakennusvirasto on normaalisti kaupungin edustajana tie- ja

rakennussuunnitteluvaiheissa. [6, s. 4]

2.4 Kaavatalous

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa kaavataloudellisista asioista vastaa

teknistaloudellinen toimisto. Sen päätehtävänä on tehdä muun muassa kaa-

va- ja liikennehankkeiden kustannusarviot.

Kaavahankkeissa teknistaloudellinen toimisto asettaa oman insinöörin kaa-

van suunnitteluryhmään ohjaamaan kaavan taloudellista puolta. Tarkoituk-

sena on laskea kaava-alueelle rakennettavan infran kustannukset. Kustan-

nukset lasketaan muun muassa katujen, vesihuollon, kaukolämmön ja säh-

kölinjojen osalta. Lisäksi mahdolliset maaperän puhdistukset sekä pohjavah-

vistukset otetaan laskelmissa huomioon. Laskelmien perusteella voidaan ar-

vioida kulut korttelialueille tai jopa yksittäisille tonteille. [7; 8.]

Teknistaloudellisessa toimistossa tehdyt alustavat investointilaskelmat esite-

tään osana kaavaesittelyä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lisäksi inves-
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tointilaskelmat tulevat kaavaselostukseen. Hallintokunnat antavat investointi-

laskelmista omat lausuntonsa myös kustannusten suhteen. [7; 8.]

Liikennesuunnitelmiin laaditaan kustannusarvio, jossa esitetään hankkeen

rakentamisen investoinnin kustannusarvio. Kokonaiskustannuksiin sisältyy

kaikki väylän rakentamiseen liittyvät asiat kuten pohjavahvistus, itse väylän

rakentamiskustannukset sekä myös muun muassa johtosiirrot. Liikenne-

suunnitelmien pohjalta kustannukset voidaan arvioida lähinnä maaperän pe-

rusteella. Tunneli- sekä siltahankkeissa tehdään tekninen yleissuunnitelma

sekä kustannuslaskelma. [7; 8.]

2.5 Yleiskaava

2.5.1 Määritelmä ja tarkoitus

Yleiskaava on kaavahierarkiassa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä.

Sen tarkoituksena on ”kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maan-

käytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen”. [3,

5. luku 2. §.]

Kuva 3: Yleiskaava [9.] Kuva 4: Maakuntakaava [22.]

Yleiskaava laaditaan maakuntakaavan pohjalta ja sen henkeä noudattaen.

Yleiskaava on pohjana yksityiskohtaisemmalle kaavoittamiselle. Siinä esite-

tään kunnan maankäytön strateginen suunta sekä osoitetaan eri toiminnoille

tarvittavat alueet. Yleiskaavan laatiminen kaupungeissa on pakollista, muis-

sa kunnissa se laaditaan tarpeen mukaan. [5, s. 19.]
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Yleiskaava palvelee kunnan strategista suunnittelua, tietyn osa-alueen

suunnittelua tai tietyn teeman suunnittelua. Esimerkiksi kunnan kehittämis-

strategian osaksi voidaan laatia yhdyskuntakehitystä ohjaava yleiskaava.

Koko kunnan alueen tai jopa monen kunnan alueen rakennetta ohjaamaan

voidaan puolestaan laatia laaja-alainen yleiskaava. [3.]

Myös tietyille osa-alueille voidaan laatia oma yleiskaava. Tällaisia osa-

alueita ovat muun muassa taajamat tai niiden osat, arvokkaat kulttuurimai-

semat, lomarakentamisen tai luonnonsuojelun kannalta tärkeät rannat sekä

hajarakentamiskohteet. Teemoja, joiden suunnittelua voidaan ohjata yleis-

kaavalla, ovat muun muassa viher- ja harjualueet. [3.]

Helsingissä on voimassa tällä hetkellä Helsingin Yleiskaava 2002, jonka

pohjalta kaupungin kaavoittaminen tapahtuu. Helsingin Yleiskaava 2002:ssa

on jätetty muutama alue selvitysalueiksi. Näille alueille on tarkoitus laatia

myöhemmin yleiskaava tai osayleiskaava. Helsingin Yleiskaava 2002 kattaa

kaupungin hallinnollisen alueen, ja se tuli lainvoimaiseksi KHO:n päätöksellä

7.11.2006 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta. [9.]

2.5.2 Sisältö ja esitystapa

Yleiskaava esitetään kartalla siten, että alueiden käytön periaatteet, tarpeel-

liset alueet sekä muu kaavan sisältö tulevat tarkoituksenmukaisesti esille.

Yleiskaavassa käytettävä mittakaava on yleensä 1:10 000 tai 1:20 000.

Yleiskaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Yleiskaavasta on käytävä ilmi, jos se on laadittu oikeusvaikutuksettomaksi

yleiskaavaksi. [3; 5, s. 19.]

Yleiskaavaan tehtävässä selostuksessa esitetään yleiskaavan tekoon vaikut-

tavia asioita ja siinä esitettyjen ratkaisujen perusteluita. Suunniteltavasta

alueesta kuvataan olot, ympäristöolosuhteet muutoksineen sekä muut suun-

nittelun kannalta keskeiset asiat. Suunnitelmasta esitetään lähtökohdat, ta-

voitteet sekä esillä olleet vaihtoehdot. Selostuksessa selvitetään edelleen

kaavan vaikutukset muun muassa yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja

sosiaalisiin ja kulttuurisiin oloihin. [3.]

Itse kaavoitusprosessista kerrotaan kaavan eri valmistumisen vaiheista ja

valmistelussa esitetyistä mielipiteistä, prosessin eri osapuolista ja siitä, miten

mielipiteet ja selvitysten tulokset on kaavaa laadittaessa otettu huomioon.
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Kaavan toteutuksen ajoitus sekä tarvittaessa sitä ohjaavat suunnitelmat esi-

tetään myös selostuksessa. [3.]

Yleiskaavassa voidaan osoittaa suunnittelu- ja kehittämisalueita enintään 10

vuodeksi kerrallaan. Suunnittelualueeksi voidaan osoittaa sellainen alue, jol-

le on suunnitteilla sijainnin vuoksi yhdyskuntakäyttöä tai jolle on erityisten

ympäristöarvojen tai -haittojen vuoksi tarpeen suunnitella maankäyttöä. [3.]

Kunta voi nimetä rajatun alueen yleiskaavassa kehittämisalueeksi. Kehittä-

misalueeksi voidaan osoittaa alue, jonka uudisrakentamiseen, suojelemi-

seen, ympäristön parantamiseen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvi-

taan erityisiä kehittämis- ja toteuttamistoimenpiteitä. Myös sellainen raken-

tamaton alue, joka on usean eri maanomistajan alueella ja jolle suunnitel-

laan rakentamista, voidaan osoittaa kehittämisalueeksi. Yleiskaavassa voi-

daan antaa myös määräyksiä maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympä-

ristön ja kulttuurihistoriallisten arvojen suojelemiseksi. [3.]

2.5.3 Osallistuminen yleiskaavoituksessa

Nykyinen 5.2.1999 voimaantullut maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vuo-

rovaikutusta kaavoittajan ja osallisten välillä. Yleiskaavaehdotus on oltava

nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-

sesta sekä oikeudesta tehdä muistutus on ilmoitettava etukäteen samalla ta-

valla kuin kunnallisista ilmoituksista yleensä. Kunnan jäsenillä sekä osallisilla

on nähtävilläoloajan oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Mikäli

yleiskaavan on tarkoitus ohjata maankäyttöä, on ehdotus lähetettävä alueen

maanomistajalle kirjeitse. [3; 10, s. 23.]

2.6 Osayleiskaava

Osayleiskaava koskee yleensä vain jotain kunnan osaa, ja sillä voidaan teh-

dä myös muutoksia yleiskaavaan. Osayleiskaavaa voidaan esimerkiksi käyt-

tää, jos jonkin alueen kaava yleiskaavavaiheessa halutaan jättää avoimeksi.

Osayleiskaava laaditaan yleensä mittakaavassa 1:4 000 - 1:10 000.

Osayleiskaavaan kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Osayleiskaavaa laadittaessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain

mukaista laatimisjärjestystä, jotta siitä tulee lainvoimainen yleiskaava. [3; 5,

s. 19.]
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Kuva 5: Osayleiskaava [Kuninkaantammen osayleiskaava, KSV.]

2.7 Asemakaava

2.7.1 Määritelmä ja tarkoitus

Asemakaava on asiakirja, jolla määrätään yksityiskohtaisesti mitä, minne ja

kuinka paljon saa rakentaa. Se on työväline, jolla kaavoittaja pystyy vaikut-

tamaan alueen kaupunki- ja maisemakuvaan sekä rakentamistapaan. Ase-

makaavassa otetaan myös huomioon paikalliset olosuhteet ja sillä ediste-

tään olemassa olevaa rakennuskantaa. Asemakaava laaditaan aina maa-

kuntakaavan tai lainvoimaisen yleiskaavan pohjalta. Asemakaavat laaditaan

ja niitä muutetaan kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. [3.]

2.7.2 Sisältö ja esitystapa

Asemakaava esitetään kartalla, ja siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -

määräykset sekä selostus. Asemakaavassa on esitettävä asemakaava-

alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat, maa- ja vesialuei-

den yleiset tai yksityiset käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä sekä raken-

nusten sijoittamista ja joissain tapauksissa rakentamistapaa koskevat peri-
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aatteet. Tämän lisäksi kaavassa esitetään kaupunginosien numerot ja nimet,

rakennuskorttelien numerot sekä katujen ja mahdollisten muiden yleisten

teiden nimet. Asemakaava esitetään yleensä mittakaavassa 1:2 000, mutta

tarvittaessa voidaan käyttää myös pienempää mittakaavaa. [3.]

Kuva 6: Asemakaava [Kahvikorttelin asemakaava, KSV.]

Asemakaavassa alueiden käyttö on esitetty tarkasti. Siinä voidaan muun

muassa määrittää rakennusten korkeus, kerrosala ja -määrä sekä julkisivu-

materiaalit. Myös rakennusten sijainti voidaan osoittaa asemakaavassa.

Asemakaava rajaa tarkasti liikenteelle varatun alueen. Kadun ja siihen liitty-

vien laitteiden on mahduttava kokonaan asemakaavassa kadulle varatulle

alueelle. Myös kevyen liikenteen reitit sekä huolto- ja pelastusreitit voidaan

määritellään asemakaavassa. Asemakaava on laadittava siten, että siitä ei

koidu kenenkään elinympäristön perusteetonta laadun heikkenemistä eikä

maanomistajille kohtuutonta haittaa. [3.]

Asemakaavan selostus tehdään täydentämään asemakaavaa. Siinä esite-

tään lähtötietoja alueesta, kaavan laadinnasta sekä valitun ratkaisun perus-

teet. Lähtötietoina esitetään alueen olot, rakennuskanta ja muut ympäristö-

olosuhteet ja niissä tapahtuneet muutokset tai muut kaavan laadintaan vai-
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kuttavat tekijät. Myös suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja esillä olleet vaih-

toehdot esitetään lähtötietoina. [3.]

Kaavan suhde yleiskaavaan, voimassa olevaan asemakaavaan tai kunnan

muuhun suunnitteluun selvitetään. Kaavan valmistelusta on esitettävä suun-

nittelun eri vaiheet osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyineen sekä yh-

teenveto kaavoituksen aikana esitetyistä mielipiteistä. Lisäksi laki edellyttää,

että kaavassa esitetään valitun kaavan keskeinen sisältö, toteutuksen ajoitus

ja seuranta sekä se, kuinka selvitykset ja esitetyt mielipiteet on otettu huo-

mioon kaavaa laadittaessa. Tarvittaessa voidaan esittää myös toteutusta oh-

jaavia tai havainnollistavia suunnitelmia. [3.]

2.7.3 Osallistuminen asemakaavoituksessa

Vuorovaikutus ja nähtävilläolo toteutetaan asemakaavavaiheessa samoin

periaattein kuin yleiskaavavaiheessa. Kuitenkin vaikutukseltaan vähäisen

asemakaavan on oltava esillä vähintään 14 vuorokautta. Tällä poikkeavalla

säännöksellä pyritään nopeuttamaan asemakaavan vähäisten muutosten

käsittelyä. Kaavaehdotuksesta voivat kunnan jäsenet ja osalliset tehdä kun-

nalle muistutuksen ennen kaavan nähtävilläoloajan päättymistä. Nähtävillä-

olosta ja oikeudesta tehdä muistutus on ilmoitettava niin kuin kunnallisista

ilmoituksista yleensä. Joissain merkittävämmissä kaava-asioissa ilmoittami-

sen on oltava laajempaa. [3; 10, s. 23.]

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että osallisilla on oikeus vaikuttaa

asemakaavan valmisteluun. Kaavan lähtökohdista, tavoitteista ja vaihtoeh-

doista on kaavaa laadittaessa tiedotettava riittävästi. Osallisille täytyy myös

antaa mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavan valmistelusta ja vaikutuk-

sista kirjallisesti tai suullisesti. Mahdollisuus järjestetään asettamalla kaava

nähtäväksi ja mahdollistamalla mielipiteiden antaminen määräajassa. Kaa-

van esittelylle ja mielipiteen jättämiselle voidaan myös järjestää erityinen ti-

laisuus. [3.]

Kunnan on esitettävä perusteltu kirjallinen kannanotto niihin mielipiteisiin,

joihin vastausta on erikseen pyydetty. Mikäli kaavaehdotusta muutetaan

olennaisesti, se on asetettava uudelleen nähtäväksi. Jos kuitenkin muutok-

set koskevat vain yksityisiä etuja ja muutosta koskevia osallisia on erikseen

kuultu, ei kaavaehdotusta tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. [3.]
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3 LIIKENNESUUNNITTELU

3.1 Liikennesuunnittelun tarkoitus

Liikennesuunnittelu on osa yhteiskunnan ja maankäytön suunnittelua. Lii-

kennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikki liikennemuodot: joukkoliiken-

ne, ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne. Liikennesuunnittelulla pyritään luo-

maan riittävät yhteydet yhteiskunnan eri toimintojen ja alueiden välille sekä

kaikille turvallinen ja sujuva liikenneympäristö. Kaavoitukseen liittyvällä lii-

kennesuunnittelulla määritetään yleisiä liikenteen linjauksia sekä alueiden

yhteyksien tarvetta ja liikennejärjestelmien tilantarvetta. [2; 11, s. 19 - 20.]

Helsingissä liikennesuunnittelulla pyritään ensisijaisesti edistämään joukko-

liikenteen sujuvuutta ja palvelutasoa. Toisena tärkeänä tekijänä liikenne-

suunnittelussa ovat kevyen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Liikennetur-

vallisuuden parantamista pidetään muutoinkin keskeisenä tavoitteena kai-

kessa liikennesuunnittelussa Helsingissä. [2.]

Liikennesuunnitelma toimii pohjana tehtäessä katusuunnitelmaa. Sillä vara-

taan tarpeeksi tilaa liikenteen eri osa-alueille, jotta liikkumisympäristöstä

saadaan turvallinen, toimiva ja miellyttävä. Lopulliset liikennesuunnitelmat

sisältävät liikenteen ohjaussuunnitelman, liikennevalosuunnitelmat sekä

suunnitelmat erilaisille tilan- ja reittivarauksille. [2; 12.]

Kuva 7: Asemakaavavaiheen liikennesuunnitelma [Kahvikorttelin liik. suun., KSV.]
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Liikenteen ohjaussuunnitelmassa esitetään liikennemerkit ja niiden sijainti,

tie- ja tiemerkinnät sekä liikennevaloliittymät. Liikennevalosuunnitelmissa

esitetään liikennevalo-ohjauksessa tarvittavat laitteet ja niiden sijainti. Erilai-

sia tilan- ja reittivarauksia ovat muun muassa pelastusreitit, huoltoreitit sekä

reitit pysäköintipaikoille.

Kuva 8: Liikenteen ohjaussuunnitelma [Piir. n:o 4973-1, KSV.]

3.2 Liikennesuunnittelu Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa

Liikennesuunnitteluosasto on yksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston nel-

jästä osastosta, ja siellä työskentelee noin 70 henkilöä. Muut viraston osas-

tot ovat yleissuunnitteluosasto, asemakaavaosasto ja hallinto-osasto. Yh-

teensä kaupunkisuunnitteluvirastossa on noin 270 työntekijää. [2.]

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto vastaa Hel-

singin liikennesuunnittelusta. Sen tehtävinä ovat Helsingin ja Helsingin seu-

dun liikennejärjestelmän kehittäminen, uusien alueiden suunnittelu ja nykyis-

ten alueiden kehittäminen, liikennevalojen ja -telematiikan suunnittelu ja yl-

läpito sekä liikenteen seuranta ja tutkimus. [2.]
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Liikennesuunnitteluosasto on jaettu viiteen eri toimistoon, joista yksi hoitaa

hallintoasioita. Muut toimistot ovat liikennejärjestelmätoimisto, aluesuunnitte-

lutoimisto, projektitoimisto ja liikennevalotoimisto. Liikennejärjestelmätoimis-

ton tehtävinä ovat liikennetutkimusten laadinta sekä liikennejärjestelmien

kehittäminen. Aluesuunnittelutoimisto suunnittelee ja kehittää vanhojen alu-

eiden liikennettä, ja projektitoimisto suunnittelee uusien alueiden liikennettä.

Liikennevalotoimisto puolestaan suunnittelee Helsingin liikennevalojen toi-

mintaa sekä liikennetelematiikkaa. [2.]

Helsingissä liikennesuunnitelmat hyväksyy pääsääntöisesti kaupunkisuunnit-

telulautakunta. Liikennesuunnittelupäällikkö esittelee suunnitelman kaupun-

kisuunnittelulautakunnalle. Merkittävimmissä hankkeissa hyväksytty ehdotus

käsitellään edelleen kaupunginhallituksessa. Merkittäviä hankkeita ovat kus-

tannuksiltaan suuret tai periaatteellisesti merkittävät hankkeet. Liikenne-

suunnitteluosaston päällikkö voi päättää merkitykseltään vähäisistä liikenne-

järjestelyistä, luvattoman merkin poistamisesta sekä antaa suostumuksen

yksittäisen liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta yksityisteille. Muista lii-

kenteeseen liittyvistä asioista päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. [13.]

3.3 Liikennesuunnittelu yleis- ja osayleiskaavavaiheessa

Yleis- ja osayleiskaavavaiheessa määritetään liikennesuunnittelun osalta

pääliikenneverkko. Siinä esitetään moottori- ja pääkatujen linjaukset eri-

tasoliittymineen, raideliikenteen linjaukset ja asemanpaikat sekä satama- ja

muut liikennealueet varauksineen. Kaavassa esitetään myös pääliikenne-

verkon maanalaiset osuudet. Yleis- ja osayleiskaavavaiheen liikennesuunni-

telmat ovat yleispiirteisiä ja suuntaa-antavia. Niissä keskitytään kaava-

alueen liikenteen pääpiirteiseen verkkoon. Osayleiskaavavaiheen liikenne-

suunnittelu on tarkkuudeltaan yleensä yleiskaava- ja asemakaavavaiheen lii-

kennesuunnittelun välissä. [5, s. 56; 9.]

Yleiskaavavaihe on liikennesuunnittelun kannalta hyvin keskeinen. Silloin

määritetään erilaisten toimintojen keskinäinen sijainti kunnassa. Yleiskaava-

vaiheen liikennesuunnittelulla ratkaistaan koko kaava-alueen liikennejärjes-

telmän pääperiaatteet. [5, s. 56; 9.]



15

3.4 Liikennesuunnittelu asemakaavavaiheessa

Asemakaavan liikennesuunnitelmalla määritetään liikennekäyttöön tarvitta-

van alueen rajat. Katualueen riittävyyden tarkistus sekä huolto- ja pelastus-

reittien määrittäminen tapahtuvat asemakaavavaiheessa. Katualue pyritään

suunnittelemaan mahdollisimman vähän tilaa vieväksi, jotta muulle maan-

käytölle jää enemmän tilaa. Kapeat kadut hillitsevät lisäksi ajonopeuksia, mi-

kä lisää liikenneturvallisuutta. Katualueen pitää kuitenkin olla riittävän suuri,

jotta katu voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti. Lisäksi suunnit-

telussa on huomioitava, että kaikki kadun tarvitsemat laitteet sekä muut ka-

dun kannalta oleelliset seikat mahtuvat katualueelle. [14.]

Liikennesuunnitelman perusteella laaditaan katusuunnitelma, jonka pohjalta

katu voidaan toteuttaa. Liikenteen ohjaussuunnitelma tehdään yleensä katu-

suunnitelman jälkeen. Siinä esitetään liikenteenohjauslaitteet sekä tiemer-

kinnät ja niiden sijainti. Asemakaavavaiheen liikennesuunnitelma tehdään

yhteistyössä aluetta suunnittelevien arkkitehtien kanssa. Liikenteen ohjaus-

suunnitelmaa tehtäessä on otettava huomioon tieliikennelain säännökset eri

merkkien ja merkintöjen käytöstä ja sijoittamisesta. [14; 15, s. 2B-1.]

Asemakaavavaiheen liikennesuunnitelman tarkkuus määräytyy kaavassa

esitettyjen asioiden mukaan. Suunnitelma voi olla tarkkuudeltaan jopa lähes

katusuunnitelman tasoa. Liikennesuunnitelmassa olisi kuitenkin pyrittävä

esittämään kohteen mukaan ainakin seuraavat asiat: kadun geometria, liit-

tymien muotoilu, kaistajärjestelyt, pysäköinti, joukkoliikenteen järjestelyt sekä

kevyen liikenteen järjestelyt. Lisäksi omassa kuvassa olisi esitettävä pelas-

tusreitit, jotka hyväksytetään pelastuslaitoksella, sekä huoltoliikennereitit. Lii-

kennesuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon myös tarvittavat nä-

kemät. [12; 16.]

Kadun geometria pyritään toteuttamaan siten, että kadusta tulee turvallinen

ja miellyttävä ajaa sekä edullinen toteuttaa. Kaarresäteet pyritään suunnitte-

lemaan tiukoiksi ajonopeuksien hillitsemiseksi. Kaarresäteitä suunnitellessa

on kuitenkin otettava huomioon riittävät näkemät kadun käyttäjille. Liittymät

pyritään muotoilemaan mahdollisimman vähän tilaa vieviksi, mutta kuitenkin

sujuviksi ja turvallisiksi. Liittymätyyppi valitaan muun muassa katuluokkien,

liikennemäärien ja mitoitusajoneuvon perusteella.
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Huolto- ja pelastusreitit ovat alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta

tärkeitä. Huoltoreitit on suunniteltava siten, että alueen huoltoliikenne on

mahdollisimman vähäistä ja että huoltoajoneuvojen tarve peruuttaa on mini-

moitu. Kevyen liikenteen raiteille ei pitäisi sallia huoltoliikennettä. Pelastus-

reitit suunnitellaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa, jotta reiteistä saa-

daan tarkoituksenmukaiset.
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4 NYKYTILANNE JA ONGELMAT

4.1 Nykytilanteen kartoitus

Yksi tämän insinöörityön lähtökohdista oli kartoittaa eri kaavavaiheissa tarvit-

tavat liikennesuunnitelmat, niiden laatimisen ajankohta sekä niiden sisältö.

Näistä suunnitelmista ja niiden laatimisjärjestyksestä tehdään tässä työssä

kartoituksen pohjalta ohje kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijoi-

den ja kaavoittajien käyttöön. Nykytilannetta kartoitettiin tutustumalla käytös-

sä oleviin ohjeisiin sekä haastattelemalla liikennesuunnittelijoita ja kaavoitta-

jia. Näin saatiin käsitys asioiden tämänhetkisestä tilasta.

Nykyään kaupunkisuunnitteluvirastossa jokaisella suunnittelijalla on omat

tapansa ja järjestyksensä liikennesuunnitelmien laatimiselle. Tämä aiheuttaa

sekaannusta monissa tilanteissa, ja sen takia asioita saattaa jäädä esittä-

mättä. Myös kaavoittajan ja liikennesuunnittelijan välistä yhteistyötä olisi pa-

rannettava. Selkeä ohjeistus helpottaa yhteistyötä, sillä sen ansiosta mo-

lemmat kaavoitusprosessin osapuolet ovat perillä kunkin vaiheen tarvitse-

mista suunnitelmista.

Nykytilan ongelmana voidaan pitää edelleen sitä, että asemakaavojen lii-

kennesuunnitelmat eivät ole virallisia, ja näin ollen niitä ei arkistoida yhteen

paikkaan. Valmiiden suunnitelmien sijaitessa lähinnä eri suunnittelijoiden

henkilökohtaisilla työpisteillä, on suunnitelmien löytäminen joissain tapauk-

sissa hankalaa. Tämä voitaisiin korjata perustamalla yhteinen arkisto lauta-

kuntaan viedyille asemakaavojen liikennesuunnitelmille sekä muille tärkeille

suunnitelmille.

4.2 Haastattelut

Yhtenä keinona eri kaavoitusvaiheiden liikennesuunnittelun kartoittamiselle

oli Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavoittajien ja liikennesuunnitteli-

joiden haastatteleminen. Ohjeistusta varten haastateltiin kahta arkkitehtia

sekä viittä liikennesuunnittelijaa. Haastatteluun valittiin eri alueiden arkkiteh-

teja sekä liikennesuunnittelijoita eri toimistoista, jotta saatiin liikennesuunnit-

telun osalta kuvaa viraston sisällä. Liikennesuunnittelijoista kolme on projek-

titoimistosta ja kaksi työskentelee aluesuunnittelutoimistossa. Arkkitehdit

ovat eri alueiden aluearkkitehteja. Usealla haastateltavalla oli merkittävä ko-
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kemus alalta ja pitkä työura kaupunkisuunnitteluvirastossa, mutta muutama

haastateltu oli melko uusi työntekijä kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Haastatteluiden avulla oli tarkoitus kartoittaa arkkitehtien ja liikennesuunnit-

telijoiden mielipiteitä nykytilanteesta sekä pyytää kehittämisideoita tulevai-

suutta ajatellen. Haastattelut suoritettiin kesäkuussa sekä lomien jälkeen

elo- ja syyskuussa. Haastattelut pidettiin vapaamuotoisina keskusteluina, ei-

kä niitä varten tehty valmiita kyselylomakkeita. Arkkitehtien ja liikennesuun-

nittelijoiden kanssa pyrittiin kuitenkin keskustelemaan samoista asioista, jot-

ta kartoitus olisi johdonmukainen.

Liikennesuunnittelijoiden kanssa keskusteltiin nykyisistä liikennesuunnitel-

mista sekä niiden sisällöstä. Lisäksi haastatteluilla pyrittiin selvittämään eri

kaavavaiheiden liikennesuunnittelun tarkkuutta. Tämän lisäksi kysyttiin, mitä

suunnitelmia pidettiin tärkeinä. Heiltä selvitettiin myös vuorovaikutuksen laa-

juutta arkkitehtien kanssa kaavoitusprosessissa.

Arkkitehdeiltä kysyttiin, mitä kaavan laadintaprosessissa koetaan ongelmalli-

seksi. Lisäksi heiltä kysyttiin, mitä asioita olisi muutettava ja miten. Keskuste-

lujen pohjalta voitaneen katsoa, että arkkitehdeillä ei ole sinänsä vahvaa nä-

kemystä liikennesuunnitelmien sisällöstä, mutta liikennesuunnitelmien olles-

sa osana kaavanlaadintaprosessia heidän näkökulmansa on otettava huo-

mioon myös liikennesuunnittelussa.

Haastatteluista kävi ilmi ohjeistuksen tarpeellisuus, sillä suunnittelijoilla oli

samoista asioista varsin erilaisia käsityksiä. Esimerkiksi eri kaavavaiheiden

liikennesuunnitelmien sisällöstä oli yhtä monta näkemystä kuin haastatelta-

via. Toinen asia, mitä haastattelut vahvistivat, on se, että virastossa on sel-

keä tarve jonkinnäköiselle laajemmalle arkistointisysteemille. Lisäksi kaikki

haastateltavat olivat sitä mieltä, että liikennesuunnittelijoiden ja arkkitehtien

välisen yhteistyön pitäisi olla varsin tiivistä. Myös eri osapuolten välinen hen-

kilökemia on kaavoittamisessa erittäin tärkeää.

4.2.1 Liikennesuunnittelijat

Ensimmäisenä haastateltiin liikennesuunnittelija DI Kalevi Wahlstenia. Tällä

hetkellä hän toimii Pasilan ja Viikin alueiden liikennesuunnittelijana, mutta

pitkän uransa aikana hän on toiminut myös muiden alueiden suunnittelijana.

Wahlsten kertoi oman näkemyksensä eri kaavavaiheissa tarvittavista suun-
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nitelmista sekä niiden sisällöstä. Suurimpana epäkohtana asemakaavoituk-

sen liikennesuunnittelussa hän piti liikennesuunnittelijoiden vaikeuksia saada

tavoitteitaan riittävästi esille. Riskinä on hänen mielestään, että liikenne-

suunnittelija on vain arkkitehdin puhtaaksipiirtäjä. [17.]

Wahlstenista tiivis vuorovaikutus ja yhteistyö kaavan laadinnan aikana ovat

erittäin tärkeässä asemassa hyvien liikenneratkaisuiden toteuttamiseksi. Ny-

kyinen vastakkainasettelu kaavoitusprosessissa täytyy saada pois tiiviimmän

yhteistyön kautta. Wahlstenin mielestä tärkeimmät liikennesuunnitelmat teh-

dään jo yleiskaavavaiheessa, jolloin määritetään liikenteen pääverkko. Tä-

män jälkeen muiden kaavoitusvaiheiden liikennesuunnittelu on vain aiempi-

en suunnitelmien tarkentamista. [17.]

Seuraava haastateltu liikennesuunnittelija oli insinööri Jyrki Alastalo. Hän

toimii kaupunkisuunnitteluvirastossa väylähankkeiden suunnittelijana. Ai-

emmin Alastalo on toiminut myös muun muassa Kivikon kaupunginosan

asemakaavavaiheen liikennesuunnittelijana. Hänen mielestään on tärkeää

miettiä alueen päälinjaukset liikennesuunnittelun osalta jo yleis- ja osayleis-

kaavavaiheessa. Teiden linjauksia ja tasauksia sekä leikkauksia olisi tutkit-

tava jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Myös joukkoliikenteen sekä kevyen lii-

kenteen pääpiirteet on selvitettävä ennen asemakaavavaihetta. Asemakaa-

vavaiheen liikennesuunnitelman olisi Alastalon mielestä oltava jo lähes katu-

piirustuksen tasoinen. Arkkitehtien kanssa asemakaavavaiheessa hiotaan

lähinnä katualueen rajoja sekä kadun ulkomuotoa. [16.]

Projektitoimiston liikennesuunnittelijoista haastateltiin viimeisenä insinööri

Juuso Aaltosta. Hän on ollut kaupunkisuunnitteluvirastossa liikennesuunnit-

telijana alle kaksi vuotta, joten häneltä sai nuoren suunnittelijan näkemystä

aiheeseen. Aaltonen toimii Vuosaaren projektialueen liikennesuunnittelijana,

ja hänellä on kokemusta vain asemakaavavaiheen liikennesuunnittelusta.

[18.]

Aaltonen painotti liikennesuunnittelijan oma-aloitteisuutta liikennesuunnitel-

mia tehtäessä. Hänen mukaansa liikennesuunnittelijan on tärkeää olla aktii-

vinen kaavan laadintaprosessissa, jotta kaavaan saadaan varmistettua riittä-

vät katualueet. Tärkeää on myös se, että suunnitelmia tarkistetaan ja muo-

kataan koko kaavanlaadintaprosessin ajan. Ennen kaikkea liikennesuunnit-

telu on kuitenkin keskustelua ja kompromisseja arkkitehtien kanssa. [18.]
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Ensimmäinen haastateltu aluesuunnittelutoimiston liikennesuunnittelija oli

insinööri Hannu Laine. Hänellä on pitkä kokemus liikennesuunnittelusta. Lai-

ne toimii nykyään liikenteenohjauksen sekä liikennesuunnittelun asiantunti-

jana. Hänen mielestään asemakaavavaiheen liikennesuunnitelma on tilanva-

raussuunnitelma. Kaiken, mikä vaikuttaa tilanvaraukseen, on oltava esitetty-

nä liikennesuunnitelmassa. Yleensä se tarkoittaa, että vähintään tien geo-

metria ja poikkileikkaukset on suunniteltu sekä ennen kaikkea suunniteltavan

alueen toiminnallisuus on mietitty. [19.]

Toisena aluesuunnittelutoimiston liikennesuunnittelijana haastateltiin DI Jus-

si Jääskää. Hän toimii itäisen alueen liikennesuunnittelijana. Hänen mieles-

tään asemakaavavaiheen liikennesuunnitelman pääasiallinen tehtävä on riit-

tävän tilanvarauksen luominen. Liikennesuunnitelmassa olisi oltava mietitty-

nä ainakin poikkileikkaus sekä liittymätyypit. Kriittisissä kohdissa, kuten ah-

taissa tai liikenteellisesti hankalissa paikoissa, on otettava huomioon myös

näkemät sekä valitun mitoitusajoneuvon ajolinjat. Jääskän mielestä huolto-

ja pelastusreittejä ei pitäisi esittää liikennesuunnitelmassa, vaan mieluummin

rakennustapaohjeessa. Liikennesuunnitelman tarkkuuden olisi määräydyttä-

vä kaavassa esitettyjen asioiden mukaan. Mitä enemmän kaavaan on mer-

kitty asioita, sitä tarkempi liikennesuunnitelma siihen tulisi laatia ja päinvas-

toin. [12.]

4.2.2 Arkkitehdit

Ensimmäinen haastateltu arkkitehti oli Ulla Jaakonaho. Hän toimii Vuosaari-

projektin asemakaava-arkkitehtina. Hänen mukaansa arkkitehdin näkökul-

masta on hyvä, jos yleiskaavavaiheen suunnittelu ei ole tarkkaa, jolloin ase-

makaavan laadinta helpottuu. Koska yleiskaavavaihe on itsessään yleispiir-

teinen, myös liikennesuunnittelun olisi oltava varsinkin väylien linjausten

osalta yleispiirteistä. Jaakonaho piti myös tärkeänä, että liikennesuunnittelija

olisi kiinnostunut suunniteltavasta alueesta kokonaisuutena eikä pelkästään

liikenteen osalta. [20.]

Toisena kaavoittajana haastateltiin arkkitehti Leena Lukkarista. Lukkarisella

on vuosikymmenien työkokemus kaupunkisuunnitteluvirastossa. Nykyään

hän toimii Pitäjänmäen ja Konalan aluearkkitehtina. Lukkarinen painotti, että

asemakaavan laatiminen sekä liikennesuunnittelu kuuluvat molemmat

maankäytön suunnitteluun. Tästä syystä niitä pitäisi myös työstää yhdessä.

Suunnittelijoiden ja arkkitehdin tiiviin yhteistyön lisäksi on tärkeää, että hen-
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kilökemiat toimivat. Hän piti myös tärkeänä, että kaavoitusprojektissa pidet-

täisiin aina aloituskokous, jossa eri osapuolet saisivat näkemyksiään esille

heti alussa. [21.]

4.3 Ongelmat

Edeltävässä kuvattujen haastattelujen [12; 16; 17; 18; 19; 20; 21.] avulla py-

rittiin kartoittamaan ongelmia eri kaavoitusvaiheiden liikennesuunnittelussa.

Liikennesuunnittelijat kokivat monessa tapauksessa, että heitä ei oteta tar-

peeksi huomioon kaavoituksessa. Vaarana on, että liikennesuunnittelija ei

pääse vaikuttamaan kaavanlaadintaan riittävästi, jolloin kaava-alueen liiken-

teelliset ratkaisut eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia. Toisaalta taas

liikennesuunnittelijoiden olisi oltava itse aktiivisia ja kiinnostuneita koko kaa-

voitettavasta alueesta muiltakin kuin liikenteeseen liittyviltä osin. Ylipäänsä

kaavanlaadintaprosessissa on otettava toisten osapuolten tavoitteet huomi-

oon paremmin.

Kaavan laadinnassa olisi vältettävä tilanteita, joissa arkkitehti ja liikenne-

suunnittelija tekevät oman osuutensa suunnittelutyöstä täysin itsenäisesti ja

vasta lähes valmiina olevia suunnitelmia käydään yhdessä läpi. Tällöin par-

haan ratkaisun löytäminen on varsin hankalaa. Kaavan laadinnan eri osa-

puolten olisikin oltava tiiviissä yhteistyössä keskenään jo aivan projektin

alusta lähtien.

Liikennesuunnittelijat

- Liikennesuunnittelijoilla joskus vaikeaa saada suunnittelutavoitteitaan

esille.

- Liian vähän yhteistyötä eri osapuolten välillä.

Arkkitehdit

- Liian vähän joustoa liikennesuunnittelussa.

- Vuorovaikutuksen puutetta.

- Kaavoitusta ja liikennesuunnittelua ei ymmärretä osaksi samaa kokonai-

suutta.
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5 OHJEISTUS

5.1 Sisällön määrittäminen

5.1.1 Lähtökohdat

Kaupunkisuunnitteluvirastossa ei nykyisin ole yhtenäistä ohjeistusta eri kaa-

vavaiheiden liikennesuunnitelmista. Tästä johtuen saman kaavavaiheen

suunnitelmat saattavat olla sisällöltään erilaisia. Selkeä ohjeistus eri kaava-

vaiheiden liikennesuunnitelmien sisällöstä helpottaa varsinkin uusien liiken-

nesuunnittelijoiden työtä, sillä kokemusta ja vakiintunutta käytäntöä suunni-

telmien tekemisestä ei vielä ole.

Liikennesuunnitelmien teon tueksi olisi hyvä saada ohjeet, joihin voi tarpeen

mukaan viitata. Suunnittelijan työtä helpottaa, jos hän voi perustella suunni-

telmansa jollakin kirjallisella dokumentilla kuten ohjeella tai ohjeistuksella.

Ohjeistusta varten on haastateltu viittä liikennesuunnittelijaa sekä kahta ark-

kitehtia. Näiden haastatteluiden pohjalta kartoitettiin etenkin asemakaava-

vaiheen liikennesuunnitelmien kannalta tärkeitä suunnittelunäkökohtia.

Haastatteluista kävi ilmi, että eri suunnittelijoilla on varsin erilaisia näkökul-

mia liikennesuunnitelmien sisällöstä.

5.1.2 Tavoitteet

Tavoitteena on saada kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijoiden

työn avuksi selkeä ohjeistus lähinnä asemakaavavaiheen liikennesuunnitel-

masta ja sen sisällöstä. Ohjeistuksen avulla pitäisi olla helppo tarkistaa, mitä

eri kaavoitusvaiheiden liikennesuunnitelmien pitäisi sisältää. Ohjeistuksesta

käy myös ilmi, miten asiat olisi liikennesuunnitelmassa esitettävä ja mitkä

asiat esitetään omana kuvanaan.

Ohjeistukseen on tavoitteena kerätä ne tärkeät asiat, joita liikennesuunnitel-

man pitäisi aina sisältää ja joiden pohjalta liikennesuunnitelma pitäisi tehdä.

Lisäksi ohjeistukseen kerätään sellaisia suunnittelua ohjaavia tekijöitä, joita

voidaan käyttää tarpeen mukaan. Koska liikennesuunnitelmien tarkkuuden

pitäisi määräytyä kaavassa esitettyjen asioiden mukaan, ei jokaisessa lii-

kennesuunnitelmassa voida edellyttää kaikkien suunnittelutekijöiden huomi-

oon ottamista.



23

5.2 Ohjeistuksen rakenne

Haastatteluiden pohjalta kävi ilmi, että asemakaavavaiheen liikennesuunnit-

telu on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kannalta tärkein ja eniten oh-

jeistusta vaativa vaihe. Tästä syystä ohjeistuksessa keskitytään lähinnä

asemakaavavaiheen liikennesuunnitelman laatimiseen. Asemakaavavaiheen

tärkeys näkyy ohjeistuksessa pidempänä ja tarkempana ohjeena verrattuna

muiden vaiheiden ohjeisiin.

Liitteessä 1 esitetty ohjeistus on jaettu eri kaavoitusvaiheiden mukaisesti kol-

meen osaan. Ensimmäinen osa koskee yleiskaavavaiheen liikennesuunnitte-

lua, ja se on ohjeistuksen lyhyin osio. Tämä johtuu siitä, että yleiskaavavai-

heen liikennesuunnittelu ei vaadi varsinaista liikennesuunnitelmaa, vaan sii-

nä määritellään pääkatuverkko. [5, s. 56.]

Toinen osio käsittelee osayleiskaavavaiheen liikennesuunnittelua. Osayleis-

kaava voi tarkkuudeltaan olla yleiskaavan tasoa tai jopa lähellä asemakaa-

van tasoa. Tästä syystä myös liikennesuunnitelman tarve ja tarkkuus vaihte-

levat.

Kolmannessa osiossa käsitellään asemakaavavaiheen liikennesuunnittelua,

ja se on liikennesuunnittelijan kannalta tärkein ja tarpeellisin osa. Myös

asemakaavojen tarkkuus voi vaihdella eri hankkeissa, joten ohjeet on jaettu

kahteen osaan. Ensin kerrotaan, mitä asioita asemakaavavaiheen liikenne-

suunnitelman pitäisi aina sisältää, ja tämän jälkeen kerrotaan, mitä asioita

voi tarpeen mukaan olla hyvä esittää.

Ohjeistukseen on liitetty kaksi esimerkkikuvaa sekä yksi esimerkkikaavio.

Esimerkkikuvat ovat ns. Kahvikorttelin liikennesuunnitelma sekä kuva huolto-

ja pelastusreiteistä. Liikennesuunnitelma toimii esimerkkinä asemakaavavai-

heen liikennesuunnitelman sisällöstä. On kuitenkin otettava huomioon, että

Kahvikorttelin asemakaava on melko tarkka, eikä siinä esitetty tarkkuus ole

mielekästä saati mahdollista kaikissa tapauksissa. Esimerkiksi jos kaavaan

ei ole merkitty tonttiliittymien paikkoja, ei niitä voida esittää liikennesuunni-

telmassakaan. Myös kuva huolto- ja pelastusreiteistä voidaan tehdä pelkäs-

tään tarkkoihin asemakaavoihin, joista käy ilmi muun muassa tonttiliittymät

sekä mahdollisesti myös parvekkeiden sijainnit sekä roskakatokset.
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Kuva 9: Kahvikorttelin liikennesuunnitelma [KSV.]

Kuva 10: Kahvikorttelin huolto- ja pelastussuunnitelma [KSV.]

Liitteen 4 esimerkkikaavio kuvaa pysäköintipaikkalaskelmaa Kalasataman

alueella. Siinä on esitetty, kuinka tonteille tulevat autopaikkojen määrät on

hyvä laskea ja esittää. Tämä voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun kaavaan

tulevat kerrosneliömäärät sekä käytettävä pysäköintinormi ovat tiedossa.
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5.2.1 Liikennesuunnittelu yleiskaavavaiheessa

Yleiskaavavaiheen liikennesuunnittelussa ei mennä detaljitasolle, vaan siinä

esitetään tärkeät ja suuret linjaukset, kuten esimerkiksi pääväylät. Suunnitte-

lu tehdään yleensä poliittisten päätösten pohjalta. Yleiskaavavaiheessa lii-

kenteelliset ratkaisut esitetään suoraan kaavassa ja kaavaselostuksessa.

Yleiskaava laaditaan sen verran harvoin, että sen edellyttämää liikenne-

suunnittelua varten tarvittavaa ohjeistusta ei esitetä tässä. [3.]

5.2.2 Liikennesuunnittelu osayleiskaavavaiheessa

Osayleiskaavavaiheessa voidaan tehdä tapauksesta riippuen myös liikenne-

suunnitelma. Se on tarkkuudeltaan yleensä yleiskaavaa tarkempi, mutta sen

ei kuitenkaan tarvitse olla samaa luokkaa kuin asemakaavavaiheen liikenne-

suunnitelma.

Osayleiskaavavaiheen liikennesuunnitelmassa esitettäviä asioita:

- katulinjaukset, liittymätyypit ja kaistamäärät,
- kevyen liikenteen reitit,
- joukkoliikenteen perussysteemi.

Osayleiskaavavaiheessa alueen liikenteellinen perussysteemi pitäisi olla

mietittynä. Siihen kuuluvat muun muassa katulinjaukset liittymätyyppeineen

ja kaistajärjestelyineen, kevyen liikenteen reitit sekä joukkoliikenteen perus-

systeemi. Jo osayleiskaavavaiheessa voidaan käydä läpi hankkeen taloudel-

lisuutta ja järkevyyttä. Kaistajärjestelyiden suunnittelun apuna pitäisi käyttää

liikennelaskelmia, joiden avulla voidaan varautua tulevaisuuden liikenne-

määriin. Kevyen liikenteen suunnittelussa on otettava huomioon olemassa

oleva kevyen liikenteen verkosto. Vaikka osayleiskaava ei edellytä erillistä

liikennesuunnitelmaa, nämä asiat pitäisi huomioida jo kaavan laadinnassa.

[17.]

5.2.3 Liikennesuunnittelu asemakaavavaiheessa

Liikennesuunnitelma olisi hyvä tehdä aina jo asemakaavan luonnosvaihees-

sa. Asemakaavavaiheen liikennesuunnittelu on ennen kaikkea tilanvarauk-

sen tekemistä. Sen tarkkuus määräytyy saatavilla olevien lähtötietojen mu-

kaan. Liikennesuunnitelman lisäksi asemakaavavaiheessa pitäisi joissain ta-

pauksissa laatia huolto- ja pelastusreiteistä oma kuva. [12; 18.]



26

Liikennesuunnitelmaa laatiessa pitäisi kuitenkin aina ottaa huomioon katulin-

jaukset ja poikkileikkaukset, näkemät, käytettävä mitoitusajoneuvo, liittymä-

tyypit ja kaistajärjestelyt, pysäköinti, joukkoliikenne sekä kevyen liikenteen

verkosto. Näiden lisäksi voidaan tarpeen vaatiessa ottaa huomioon myös

tarvittavat huolto- ja pelastusreitit. [12; 16; 17; 18.]

Asemakaavan liikennesuunnittelussa otetaan huomioon katuverkon luokitte-

lu ja sillä varmistetaan pääkatuverkon toimivuus. Alueen sisäisen katuverkon

suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa koulujen ja päiväkotien si-

jainti. Katuverkkoon suunnitellaan joukkoliikenteen reitit ja -pysäkit, joilla

varmistetaan joukkoliikenteen riittävä palvelutaso. Mitoitusajoneuvojen

ajourien avulla suunnitellaan liittymien muoto sekä tarvittavat minimikaar-

resäteet. [12; 16; 17; 18.]

  Asemakaavan liikennesuunnittelussa huomioitavia asioita:

- katujen luokittelu,
- katulinjaukset,
- katupoikkileikkaukset,
- pituusleikkaukset,
- näkemät,
- liittymätyypit,
- kaistajärjestelyt,
- mitoitusajoneuvo,
- kevyenliikenteen verkosto,
- pysäköinti (asukkaat, vieraat ja asiointi sekä

kuorma-autot),
- joukkoliikenteen reitit ja pysäkit,
- huolto- ja pelastusreitit,
- tonttiliittymät.

Kadut olisi pyrittävä suunnittelemaan mahdollisimman kapeiksi kuitenkin

niin, että kadun sujuvuus ja toimivuus eivät kärsi. Kapeat kadut vähentävät

ajonopeuksia ja ovat lisäksi kaavataloudellisesti edullisia. Katujen kaar-

resäteet suunnitellaan yleensä tiukoiksi, jotta ajonopeudet pysyvä alhaisina.

Kuitenkin suunnittelussa on otettava huomioon riittävät näkemät, jottei lii-

kenneturvallisuus kärsi.

Kevyen liikenteen suunnittelussa otetaan ennen kaikkea huomioon turvalli-

suus ja sujuvuus. Myös kevyen liikenteen verkoston jatkuvuus on varmistet-

tava suunnittelussa. [12; 16; 17; 18.]
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Pysäköintipaikat suunnitellaan alueen tarpeen mukaan. Tarve lasketaan

kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän autopaikkojen laskentaohjei-

den mukaisesti. Suunnittelussa on otettava huomioon asukkaiden, vieraiden

ja kuorma-autojen tarvitsemat pysäköintipaikat. Helsingissä asukkaiden py-

säköintipaikat osoitetaan tonteille ja siitä annetaan määräykset kaavaan. [12;

16; 17; 18.]

Huolto- ja pelastusliikenteen tarvitsemat reitit on hyvä suunnitella varsinkin

ahtaimmissa paikoissa. Huoltoliikenteen suunnittelussa otetaan kevyen lii-

kenteen raitit huomioon. Huoltoreitit eivät saisi kulkea samoja väyliä kevyen

liikenteen kanssa. Lisäksi huoltoreitit on suunniteltava siten, että huoltolii-

kenne olisi mahdollisimman vähäistä. Pelastusreitit on suunniteltava yhteis-

työssä pelastuslaitoksen kanssa. [12; 16; 17; 18.]

Liikennesuunnitelmassa esitettävät asiat:

- katulinjaus,
- liittymätyypit,
- kaistajärjestelyt,
- kevyen liikenteen verkosto,
- pysäköinti,
- joukkoliikenteen pysäkit,
- huolto- ja pelastusreitit (omana kuvanaan).

Asemakaavavaihe on liikennesuunnittelun kannalta tärkein kaavavaihe. Sil-

loin määritellään liikenteelle tarkoitettu alue, katualue. Hyväksytyssä kaa-

vassa olevaa aluetta on jälkikäteen erittäin hankala muuttaa, joten liikenteen

kannalta oleelliset seikat on otettava tarkkaan huomioon kaavaa laadittaes-

sa. Kun liikenteelle on varattu tarpeeksi tilaa, voidaan liikennejärjestelyt to-

teuttaa turvallisiksi ja viihtyisiksi kaikille liikkumismuodoille.

5.3 Jatkotoimenpiteet

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on tarkoituksena koota työryhmä

laatimaan laajempi ohjeistus liikennesuunnittelijoiden työn avuksi. Ohjeistuk-

seen on tarkoitus koota hallinnollisia sekä suunnitteluteknisiä ohjeita. Nyt

laadittu ohjeistus voidaan asettaa sellaisenaan suunnittelijoiden käyttöön, tai

se voi toimia keskustelun avauksena alettaessa laatia tätä laajempaa ohjeis-

tusta. Joka tapauksessa on tärkeää, että liikennesuunnittelijan työn avuksi

saadaan laadittua dokumentteja, joihin voidaan viitata suunnittelun eri vai-

heissa.
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Lisäksi haastatteluiden perusteella kävi ilmi, että jonkinlaisen arkiston perus-

taminen liikennesuunnitelmille sekä muille tärkeille suunnitelmille on tärkeää.

Tämä helpottaisi eri suunnittelijoiden tiedonsaantia projekteissa.
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6 YHTEENVETO

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa esiintyi haastatteluiden perusteella

selvä tarve ohjeistuksen laatimiselle eri kaavoitusvaiheiden liikennesuunni-

telmille. Nyt laadittu ohjeistus (Liite 1) voi toimia alkuna liikennesuunnittelua

koskevan laajemman ohjeistuksen kehittämiselle.

Eri kaavoitusvaiheiden liikennesuunnittelu on hyvin tapauskohtaista ja mi-

tään yhtä keinoa hyvän liikennesuunnitelman laatimiselle ei ole. Kuitenkin eri

kaavavaiheissa on tiettyjä perusasioita, jotka tulevat suunnittelussa aina

esiin. Näihin perusasioihin on otettu kantaa laaditussa ohjeistuksessa. Li-

säksi ohjeistuksessa esitetään asioita, joita voi tarpeen mukaan kaavan

tarkkuudesta riippuen sisällyttää eri kaavoitusvaiheiden liikennesuunnitel-

miin.

Haastatteluiden perusteella löytyi myös muita parannettavia asioita virastos-

sa. Yksi tärkeä asia on arkistoinnin kehittäminen siten, että liikennesuunni-

telmat olisi helpommin löydettävissä ja käytettävissä. Myös eri alueita kos-

kevat selvitykset ja muut tarpeelliset tiedot olisi arkistoitava siten, että ne

ovat helpommin löydettävissä.

Kaavoitusprojekteissa on syytä keskittyä nykyistä parempaan yhteistyöhön

ja tiiviimpään kanssakäymiseen eri kaavoitusosapuolten kesken. Tämä on

hyvin tärkeää, jotta saataisiin kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos. Kaa-

voitusprosessin eri osapuolten olisi myös miellettävä kaavan laatiminen ja

liikennesuunnittelu osaksi samaa maankäytön suunnittelua, jotta prosessi

voi toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
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LIIKENNESUUNNITELMAT ERI KAAVOITUSVAIHEISSA

Yleiskaava

Yleiskaavavaiheessa liikenteen suunnittelu on varsin suurpiirteistä ja määräytyy usein po-
liittisilla päätöksillä. Kaavaan merkitään pääväylät, vesiväylät sekä raidelinjat pysäkki-
paikkoineen. Lisäksi kaavaan merkitään liikennealueet, kuten ratapihat, satamat ja lento-
kentät. Kaavaselostuksessa voidaan kertoa seudullisesta liikennejärjestelmästä.

Osayleiskaava

Osayleiskaavavaiheessa voidaan tehdä erillinen liikennesuunnitelma, jossa esitetään kaava-
alueen liikennesysteemiä. Siinä voidaan esittää tarpeen mukaan seuraavia asioita:

- katulinjaukset, liittymätyypit ja kaistamäärät,
- kevyen liikenteen reitit,
- joukkoliikenteen perussysteemi.

Asemakaava

Asemakaavavaiheessa tehdään liikennesuunnitelma, joka toimii tilanvarauksena katualu-
eelle. Katualueen on oltava riittävä, sillä myöhemmin sitä on erittäin hankala muuttaa.
Asemakaavavaiheen liikennesuunnitelma tehdään aina kohteen mukaan, ja sen tarkkuus
määräytyy kaavassa esitettyjen asioiden mukaan. Liikennesuunnittelijan on hyvä olla yh-
teydessä katusuunnittelijan kanssa, jotta katu on rakennusteknisesti toteutettavissa. Liiken-
nesuunnitelmassa on aina oltava mietittynä seuraavat asiat:

- katulinjaukset,
- katupoikkileikkaukset,
- näkemät,
- liittymätyypit,
- kaistajärjestelyt,
- mitoitusajoneuvo,
- kevyenliikenteen verkosto,
- pysäköinti (asukkaat, vieraat ja asiointi sekä kuorma-autot),
- joukkoliikenteen reitit ja pysäkit.

Lisäksi suunnitelman tarkkuudesta sekä siinä esiintyvistä ongelmallisista kohdista riippuen
myös seuraavat asiat on oltava suunniteltu:

- tonttiliittymät,
- pituusleikkaukset,
- huolto- ja pelastusreitit.

Itse liikennesuunnitelmassa olisi oltava kuvasta riippuen esitettynä seuraavat asiat:

- katulinjaus,
- liittymätyypit,
- kaistajärjestelyt,
- kevyen liikenteen verkosto,
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- pysäköinti,
- joukkoliikenteen pysäkit,
- huolto- ja pelastusreitit (omana kuvanaan).

Liitteessä 1 on esitettynä tarkkaan asemakaavaan laadittu liikennesuunnitelma. Kuvasta voi
ottaa mallia selkeän liikennesuunnitelman laatimiseksi. Liitteessä 2 on esimerkkikuva
huolto- ja pelastusreiteistä. Liitteessä 3 on esimerkki pysäköintipaikkalaskelma, jonka
avulla on hyvä esittää tarvittavat pysäköintipaikkojen määrät.
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Kalasatama Autopaikat tonteilla 15.11.2007 MaK

Kyläsaari kem normi autop.tarve autopaikkoja Kum.
Asuntoja 100000 115 870 703
Työpaikkoja 40000 120 333

vuorottaiskäyttö% 50 167
Yhteensä 140000 1036

Verkkosaari, pohj. kem normi aptarv/venep autopaikkoja
Asuntoja 82000 115 713 546
Työpaikkoja 40000 120 333

vuorottaiskäyttö% 50 167
Julkinen rakennus 3000 200 15
Venesatama 2000 0,33 300 100
Yhteensä 127000 995 2031

Verkkosaari, etelä kem normi autop.tarve autopaikkoja
Asunnoista 70 % 52500 115 457 290
Työpaikkoja 40000 120 333

vuorottaiskäyttö% 50 167
Asunnoista 30 % 22500 115 196 35
Liityntäpaikkojen käyttö metrokortteleissa 161
Yhteensä 115000 658 2689

Metrokorttelit kem normi ap.tarv/vuork autopaikkoja
Asuntoja 10400 115 90
Toimisto 73200 120 610

vuorottaiskäyttö% 50 305
Terveyskeskus, kok t 5000 130 38
Myymälät 5000 100 50
Keskustatoiminnot 80600 130 620
Ravintolat, kahvilat 2000 250 8
Liityntäpysäköinti 100
Yhteensä 176200 1426 4115

Sörnäistenniemi kem normi autop.tarve autopaikkoja
Asuntoja 104125 115 905
Toimisto 17800 120 148
Hotelli 10000 250 40
Koulu 10000 650 15
Palvelu 2300 200 12
Yhteensä 144225 1121 5236

Suvilahti kem normi autopaikkoja
Koulut 40000 450 89
Työpaikkoja 30000 200 150
Palvelut 25000 200 125
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Hallinto 25000 400 63
Yhteensä 120000 426 5662

Sompasaari kem normi venepaikkoja autopaikkoja
Asuntoja 161000 115 1400
Kelluvia asuntoja 25000 115 217
Julkinen rakennus 3000 130 23
Venesatama 1000 0,33 300 100
Yhteensä 190000 1740 7403

Hanasaari, etelä kem normi autopaikkoja
Asuntoja 75000 115 652
Päiväkoti, peruskou-
lu 1500 350 4
Toimisto arvaus 3000 120 25
Yhteensä 79500 681 8084

Hanasaari, pohj.
2030 kem normi autopaikkoja
Asuntoja 0 115 0
Palvelut 0 200 0
Hallinto 0 400 0
Yhteensä 0 0 8084
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Teknistaloudellisen toimiston prosessikaavio


