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Konseptin tausta

• Transit-oriented development (TOD) ~ 

joukkoliikenteeseen tukeutuva maankäyttö

• Lähtöisin Peter Calthorpen kirjasta: The Next 

American Metropolis: Ecology, Community, and the 

American Dream

• Konsepti tarjoaa ohjenuorat joukkoliikennepainotteisen 

kaupunginosan suunnitteluun autoistuneessa ja 

hajautuneessa kaupunkirakenteessa

• Kirjallisuus on valitettavasti kovin Amerikka-

painotteista:

-> Ratkaisumalleja on sovitettava paikallisiin olosuhteisiin

30.11.2017

2



Tavoitteet

• Konseptin avulla pyritään puuttua useaan kaupunkeja 

koskevaan ongelmaan:

• Liikennejärjestelmän ruuhkautuminen

• Liikenteen aiheuttamat päästöt

• Liikkumattomuudesta johtuvat terveysongelmat 

-> joukkoliikenteen käyttö lisää hyötyliikuntaa

• Sosiaalinen epätasa-arvo

-> joukkoliikenteen kehittäminen ja kohtuuhintaisten asuntojen 
tarjoaminen hyvien yhteyksien varrelta
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Teoreettinen tausta

• Liikkumiskäyttäytyminen ei ole kiveen hakattu vaan 

siihen voidaan vaikuttaa (myös) maankäytön kautta

• Maankäytön vaikutukset liikkumiskäyttäytymiseen on 

osoitettu lukuisissa tutkimuksissa esim: Ewing 2002

• TOD-konsepti perustuu maankäytön viiteen 

suureeseen, englanniksi näppärästi the 5 D’s of TOD: 

Density, Diversity, Design, Distance to transit & 

Destination accessibility
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Teoreettinen tausta, jatkuu

• Density: tiiviys

• Luo edellytykset joukkoliikenteelle ja lähipalveluille

• Diversity: maankäytön monipuolisuus, sekoittuneisuus

• Työ ja asuintoiminnot samalla alueella parantaa 
palveluiden edellytyksiä

• Palveluiden läheisyys mahdollistaa asiointimatkojen 
teon jalan tai polkupyörällä

• Design: katuverkosto, käveltävyys

• Katuverkoston on tarjottava hyvät yhteydet palveluihin 
ja joukkoliikenneasemille
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Teoreettinen tausta, design
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Teoreettinen tausta, jatkuu

• Distance to transit: etäisyys 

joukkoliikenneasemalle

• Koko kaupunginosa halutaan 
saada hyvän 
joukkoliikennepalvelun piiriin

• Optimaalista etäisyyttä on vaikea 
määritellä, siihen vaikuttaa mm. 
kävely-ympäristön ja 
joukkoliikenteen laatu ja on 
pohjimmiltaan subjektiviininen

• Yleensä kuitenkin alle 800 metriä 
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Teoreettinen tausta, jatkuu

• Destination accessibility: seudullinen saavutettavuus 

(joukkoliikenteellä)

• TOD ei ole tarkoitettu työpaikkojen suhteen 
omavaraiseksi

• Yleensä TOD-konseptin mukainen maankäyttö rakentuu 
raideliikenteen ympärille, varsinkin raskaan 
raideliikenteen (metro, lähijuna), näin taataan hyvä 
seudullinen saavutettavuus

• Joukkoliikenteen hyvä seudullinen palvelutaso 
ensiarvoisen tärkeää -> hyvät joukkoliikenneyhteydet 
tärkeimpiin työpaikka- ja palvelukeskittymiin
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TOD esimerkkejä: 
Arlington (Washington DC:n naapuri)
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http://www.fairfaxcounty.gov/dpz/projects/reston/presentations/40_years_of_transit_oriented_development.pdf

• Metrorata suunniteltiin alunperin moottoritien keskelle

• Nyt rata toimii maankäytön selkärankana

• Asemanseudut tiivitä, kaupunki väljenee kauempana



TOD esimerkkejä: Vauban, Freiburg
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• Freiburg on noin 220 000 asukkaan kaupunki Saksassa

• Vaubanin joukkoliikenneratkaisu perustuu raitiotiehen



Soveltuuko TOD Suomeen?

• TOD on monelta osin yhteneväinen vallitsevien 

suunnitteluihanteiden kanssa

• Joukkoliikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen

• Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

• Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiminen

• Käytännön toteutuksia on tähän mennessä rajoittanut 

joukkoliikennesuunnittelun ja maankäytön 

suunnittelun eriytyminen

• Perinteisen bussilinjaston maankäyttöä ryhdistävä 
vaikutus on heikko

• Järeämpi joukkoliikenne jäänyt toteuttamatta
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Soveltuuko TOD Suomeen? Jatkuu.

• Erona matala väestötiheys, pienet kaupunkiseudut

• Mikä rooli joukkoliikenteellä on pienemmillä 

kaupunkiseuduilla? – pelastusrengas vai autoilun 

varteenotettava kilpailija?

• Tämä määrittelee myös pitkälti miten 
joukkoliikennepalvelua tulisi kehittää, panostetaanko 
kattavuuteen vai vuoroväliin?

• Onko paikalliselle raideliikenteelle tarvetta?
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Konseptin uudelleenajattelu 
suomalaiseen kaupunkirakenteeseen
• Raideliikenteen avautuminen, maakuntien mahdollisuus 

järjestää liikennettä

• Potentiaalia löytyy: olemassa olevat rautatiet ja 

asemataajamat

• Vaikka yhdyskuntarakenne on hajautunut, merkittävä osa 
tästä on tapahtunut asemataajamien reunoilla

• Vanhoissa asemataajamissa usein valmis palvelurakenne, 
täydennysrakentaminen voisi olla pelastaja?
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Konseptin uudelleenajattelu 
suomalaiseen kaupunkirakenteeseen
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• Väestö on keskittynyt rautateiden varsille monella 
suomalaisella kaupunkiseudulla



TOD:n toimintaedellytykset ovat 
kuitenkin pitkälti seudulliset
• Joukkoliikenneverkoston uudelleenajattelu

• Linjastomuutos ja runkolinjat

• Vähäisen kysynnän palveluiden eriyttäminen 
esimerkiksi kysyntäperusteiseksi liikenteeksi

• Toimivat vaihtoyhteydet

• Työpaikkojen ja palveluiden sijoittuminen hyvien 

joukkoliikenneyhteyksien varrelle
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Kiitos!


