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Esipuhe  

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) valmistelua palvelevan 
Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) tarkoituksena on määritellä Helsingin 
seudun raideverkon tavoitetila vuodelle 2050 ja siihen tukeutuva tavoitteellinen 
maankäyttö, jotka yhteensovitettuina toteuttavat liikennejärjestelmän keskeisimpiä 
kehittämistavoitteita. MARA-työn näkökulma on siten hyvin tavoitteellinen ja seudullisen 
raideverkon kokonaisuuteen keskittyvä. 
  
MARA-selvityksen päätuloksia ovat suositukset Helsingin seudun tavoitteellisesta 
raideverkosta ja siihen tukeutuvasta maankäytöstä sekä tavoitetilan toteuttamispolusta. 
Työssä on pohdittu myös raideverkon eri kehittämissuuntien (ydinalue, länsisuunta, 
itäsuunta ja pohjoissuunta) strategioita. Raideverkon tavoitetila 2050 perustuu laajaan 
asiantuntijakäsittelyyn, innovatiiviseen mallinnusprosessiin ja iteratiiviseen 
valmisteluprosessiin, jossa on käyty kattavasti läpi seudulla esitettyjä raideliikenteen 
kehittämisehdotuksia.  
 
Selvityksen ja sen pohjalta tehtävien jatkotarkastelujen tuloksia hyödynnetään HLJ 2011-
suunnitelman valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa. MARA-työ on sisältänyt HLJ 2011 
ja Helsingin seudun MAL -prosessien välistä yhteistyötä, jota jatketaan tarkemmilla 
maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista palvelevilla tarkasteluilla. MARA:n 
tavoitetilaan 2050 sisältyvien raideyhteyksien toteuttamisedellytyksistä, vaikutuksista, 
kustannustehokkuudesta ja ajoituksesta tuotetaan niin ikään tarkempaa tietoa 
jatkosuunnittelussa. Selvitystyöhön on kuulunut vuorovaikutusta Uudenmaan 
maakuntakaavan rakennemallityön kanssa. 
 
MARA-selvitystä on ohjannut HLJ-toimikunta. Työtä varten muodostettiin MARA-
seurantaryhmä, jossa oli mukana laaja-alaisesti ja monipuolisesti seudun maankäytön ja 
liikenneverkon asiantuntemusta. Seurantaryhmä kokoontui viisi kertaa ja sen työskentely 
perustui työpajatyyppisiin kokouksiin (liite 2).  
 
Selvityksen pääkonsulttina on toiminut Paavo Moilanen Strafica Oy:stä. Työhön ovat 
osallistuneet myös Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA Oy), Hannu Pesonen (Strafica 
Oy), Anssi Savisalo (Strafica Oy) ja Elina Väistö (Sito Oy). MARA-selvityksen 
yhteyshenkilöinä HSL:ssä (aikaisemmin YTV) ovat olleet Suoma Sihto ja Johanna 
Vilkuna. 
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Sammandrag: 
Syftet med Markanvändnings- och spårnätsutredningen (MARA), som stöder beredningen av 
trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ 2011), är att fastställa en målbild för 
Helsingforsregionens spårnätverk år 2050 och en målinriktad markanvändning enligt denna. De 
viktigaste utvecklingsmålen för trafiksystemet uppnås genom att harmonisera målbilden och 
markanvändningen. 
 
Utgångspunkten för arbetet består av de presenterade spårplanerna och förslagen samt prognosen 
för tillväxten i regionen, enligt vilken Helsingforsregionen ställer in sig på 1,8 miljoner invånare år 
2050. Under expertdelen av processen fastställdes de viktigaste utgångspunkterna för att utveckla 
spårnätet: i) Tilläggsspår norr om Kervo för att lösa kapacitetsproblemet på huvudbanan, ii) 
Pisarabanan, iii) Flygplatsbanan och iv) tätare tågturer i stadsbanesystemet.  
 
 På lång sikt skapar tillväxten i regionen även ett behov av att öppna nya spårkorridorer. Principen 
för MARA-strategin är att utveckla de nuvarande spårkorridorerna innan nya spårkorridorer öppnas 
och sedan expandera gradvis från regionens kärna. Genomförandet omfattar därmed följande 
etapper: 

1. Fortsatt användning av nuvarande spårkorridorer under åren 2010�2020. Parallellt 
utvecklas markanvändningen av kärnområdet och nuvarande spårkorridorer, medan de 
spårprojekt som främjar tätare turer genomförs. 

2. Komplettering av kärnområdet under tidsperioden 2015�2040. 
3. Val av nya expansionsriktningar för spårnätet. Expansionen görs under tidsperioden 

2030�2050, till en början som korta spårkorridorer så nära den nuvarande strukturen som 
möjligt. 

4. Förberedelser för att vidareutveckla spårkorridorerna efter år 2050, om markanvändningen 
och tillväxten i regionen så förutsätter. 

 
För att öppna nya spårkorridorer krävs korridorspecifika utredningar och ställningstaganden bl.a. 
om utvecklingsmålen och beredskapen att tillämpa principerna för effektiv markanvändning ur 
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Abstract: 
The Land use and rail network study (MARA), which serves the preparation of the Helsinki Region 
Transport System Plan (HLJ 2011), aims to determine the target rail network in Helsinki region for 
2050 and goal-oriented land use relying on the target network, which together will promote the key 
development goals of the transport system. 
 
The study builds on the existing rail network plans and proposals, as well as estimated population 
growth in the region. The population in Helsinki region is estimated to grow to around 1.8 million by 
2050. The following issues have been identified as key starting points for rail network development: 
i) solving the capacity problems on the main rail line with the help of additional tracks north of 
Kerava, ii) Pisara rail loop, iii) Airport rail connection and iv) increased service frequency on city rail 
links.  
 
 On long term, population growth in the region necessitates new rail corridors. The principle outlined 
in the MARA strategy is to develop existing rail corridors before opening new ones and then to 
gradually expand the network beginning from the nucleus of the region. The following 
implementation path has been outlined: 
1. Keeping to the current rail corridors in 2010–2020, developing land use in the core area and 

around existing rail corridors and carrying out rail projects supporting densification. 
2. Filling in the core area between 2015 and 2040. 
3. Choosing new directions for the expansion of the rail network to be implemented between 2030 

and 2050 at first in the form of short rail corridors as close to the existing network as possible. 
4. Readiness to further continue the rail corridors after 2050 if necessitated by land use and growth 

in the region. 
 
Opening of a new corridor requires studies for each corridor, as well as assessing positions e.g. 
regarding the development targets and readiness to follow the principles of efficient land use in 
terms of the transport system. The land use planning processes for the corridors must be enabled 
by making decisions on the construction of a corridor early enough. Development of efficient rail 
corridor land use may at first be based on bus transport quality corridors. Development of commuter 
train services depends also on development of long-distance train services: on decisions related to 
connections to Turku in the west, the Airport rail connection and main rail line in the north, and 
Helsinki–St. Petersburg connection in the east.   
 
In addition to the rail network implementation path, analyses and strategies have been drawn for 
different development areas in the region. The strong growth in the region and the MARA strategy 
create pressure to revise the metropolitan area master plans and make them more efficient 
especially in terms of land use. The core area plays a key role in responding to the expansion 
pressures and in realizing the targets set out in HLJ. 
 
The target state promotes the implementation of the key development goals in mitigating the climate 
change and promoting the functioning and economic efficiency of the Helsinki region transport 
system. Concentrating land use as close to centres as possible improves the competitiveness of 
public transport relative to the car and decreases car use and emissions. A dense and integrated 
land use structure improves conditions for walking and cycling.  Higher population density promotes 
accessibility to services by public transport, which in turn supports fulfillment of basic mobility 
needs. However, planning of a dense urban structure with existing and new rail corridors requires 
that special attention is paid to the quality of the living environment.  
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1 Johdanto 

"Tulevaisuuden näkeminen vaatii ammattitaitoa ja vastuullista harkintaa. Vuosi 2050 
tuntuu kunnallisen suunnittelun aikajänteenä uuvuttavan kaukaiselta. Kuitenkin tänään 
tehtävät ratkaisut yhdyskunnista, liikenteen verkostoista ja suurista 
perusrakenneinvestoinneista ovat vielä vuonna 2050 olennainen osa seudun 
yhdyskuntarakennetta." 
(Helsingin seutu 2050 – Näkökulmia seutuvisioon. MAL-neuvottelukunnan jatkotyö Greater 
Helsinki Vision 2050  kansainvälisen ideakilpailun palkittujen töiden pohjalta, 2008.) 

1.1 Lähtökohdat 
Maankäyttö- ja raideverkkoselvitys (MARA) on osa Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) valmistelua, joka on ohjelmoitu YTV:n 
hallituksen 13.6.2008 hyväksymässä puiteohjelmassa. MARA-työn lähtökohtana on HLJ:n 
visio toivotusta ja tavoiteltavasta tulevaisuuden liikennejärjestelmästä. Visiona on, että 
korkealaatuiset ja ekotehokkaat liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet edistävät Helsingin 
seudun kehitystä ja hyvinvointia. MARA-selvityksessä tarkastellaan maankäytön ja 
liikennejärjestelmän kokonaisuutta raideverkon näkökulmasta.  Työ ohjelmoitiin erillisessä 
esiselvityksessä. Ohjelmointiprosessissa käytiin myös läpi seudulla esiin tulleita 
raidesuunnitelmia ja ehdotuksia (kuva 1). 

 
Kuva 1. Selvityksen ohjelmoinnissa esiin tulleita raidesuunnitelmia ja ehdotuksia. 



 12

Tärkeä työn lähtökohta on MAL-työssä arvioitu Helsingin seudun kasvu, jonka perusteella 
varaudutaan noin 1,8 miljoonaan asukkaaseen vuonna 2050. Tarkasteluissa vuonna 2050 
Uudenmaan maakuntien hieman yli 2 miljoonasta asukkaasta sijoittuu Helsingin seudulle 
hieman eri määriä riippuen yhdyskuntarakenteen keskittymisasteesta. 

2005 Hajautuva�(V) Kunnat�(K) Tavoite�(L)

Muu�Uusimaa 174�000 304�000 240�000 171�000

Muu�seutu 281�000 513�000 431�000 451�000

PKS 963�000 1�235�000 1�381�000 1�431�000
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Kuva 2. Uudenmaan arvioidun kasvun sijoittuminen Helsingin seudulle vuonna 2050 riippuen 
yhdyskuntarakenteen keskittymisestä hajautuvammassa vertailuvaihtoehdossa (V), kuntien omien 
kasvuarvioiden pohjalta tehdyssä asiantuntija-arviossa (K) ja selvityksen tavoitetilassa (L) 
 

1.2 Tavoitteet 
Selvityksen tavoitteena on muodostaa näkemys seudun maankäytön ja raideverkon 
kehittämisperiaatteista pitkällä aikavälillä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja 
ilmastopoliittisia tavoitteita sekä liikkumismahdollisuuksien turvaamista tukien. 
 
Työssä määritellään raideliikenteen tavoiteverkko ja tavoiteverkkoon tukeutuva 
tavoitteellinen maankäyttö, jotka yhteen sovitettuna mahdollisimman pitkälle edistävät ja 
yhdessä muiden liikennepoliittisten toimenpiteiden kanssa toteuttavat liikennejärjestelmän 
keskeisimmät kehittämistavoitteet Helsingin seudun liikennejärjestelmän toimivuudesta ja 
ilmastonmuutoksen hillinnästä. Tehtävänä on myös määritellä tavoitetilaa kohti vievä 
toteuttamispolku raideverkon ja maankäytön kehittämiselle. 
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1.3 Selvityksen toteutus 
 
Maankäyttö- ja raideliikenneselvitys (MARA) perustuu lähestymistapaan, jossa 
tarkasteltavia malleja kehitetään ja täydennetään, kunnes tavoitteet saavutetaan. Malleja 
vertaillaan toteuttamisedellytysten ja mallien vaikutusten perusteella. Tavoitteiden 
toteutuminen varmistetaan esimerkiksi keskeisille mittareille asetettujen kynnysarvojen 
ylittämisellä. Tavoitetila perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn, innovatiiviseen 
mallinnusprosessiin ja iteratiiviseen valmisteluprosessiin, jossa on käyty läpi seudulla 
esitetyt raideliikenteen kehittämisehdotukset. Työ toteutettiin kuvassa 3 esitetyn kaavion 
mukaisesti siten, että: 

� Työohjelman tarkistuksen jälkeen tehtiin tutkittavien rakenne- ja 
raideliikennemallien olennaisten ominaisuuksien analyysi. 

�  Ns. morfologisen analyysin avulla valittiin suuresta määrästä mahdollisia malleja 
erilaisia, realistisiin valintoihin ja kehitysmahdollisuuksiin perustuvia malleja siten, 
että ne kaikki vastasivat mahdollisuuksien mukaan tavoitteita. 

� Jatkoon valituista päämalleista laskettiin kattavasti laajemmat vaikutukset, ja 
malleja parannettiin iteratiivisesti analyysin tuloksien pohjalta. 

� Päämallien analyysin perusteella kehitettiin iteratiivisessa mallianalyysi- ja 
vuorovaikutusprosessissa seudun kannalta realistinen tavoitetila. 

� Päämallien ja tavoitetilan analyysin pohjalta kehitettiin toteuttamisstrategian polku.  

� Lopuksi tehtiin johtopäätökset HLJ:n tavoitteiden kannalta. 

Alustavat�rakenne� ja�
raideverkkomallit

Tavoitetila

Päämallit

Ohjelmoinnin�
tarkistukset

Lähtöaineistot�ja�
menetelmät

Toteuttamispolku�

Suositus�maankäyttö� ja�
raideliikennestrategiaksi

Työsuunni
telma

Morfologinen�
analyysi
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Kuva 3. Selvityksen ohjelmoinnissa esiin tulleita raidesuunnitelmia ja ehdotuksia. 



 14

 
Tarkastelutapa eroaa perinteisestä liikenneselvitysten 
lähestymistavasta, jossa ensin muodostetaan vaihtoehtoja ja 
sen jälkeen tutkitaan, mitä vaikutuksia saatiin aikaan. 
Vaihtoehtoja vertaillaan tällöin sen perusteella, kuinka suuria 
erilaiset vaikutukset eri vaihtoehdoissa ovat. Näin mikään 
vaihtoehto tai niiden kombinaatio ei välttämättä johda 
tavoiteltavaan tai tyydyttävään lopputulokseen. 
 
Prosessi sisälsi useita työpajoja (liite 2), jossa hyödynnettiin 
ns. "morfologiapeliä", jossa asiantuntijaryhmät loivat 
strategioita vuoden 2050 raideliikenteestä ja maankäytöstä 
ryhmälle asetetun strategian mukaisesti. Ryhmätyöskentelyn 
tuloksena saatiin kuusi erilaista karttapohjaa, joissa 
maankäyttö ja toteutettavat pikaratikka-, metro-, 
kaupunkijuna- ja taajamajunaradat olivat toisistaan 
poikkeavia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Työpajojen ryhmätyöskentelyä. 

 

Morfologiatyöpaja

Päämallipaja

Toteuttamispolku

Tavoitetilatyöpaja

Alustavat�mallit

Kuva 4. Työpajaprosessi
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2) Tiivistä/täydennä
3) Täydennä

4) Pitäydy

1) Tiivistä

5a) Valitse 5b) Valitse

 
Kuva 6. Työpajoissa kehitettyjä malleja. 
 

 
Kuva 7. Päämallit. 

 



 16

2 Raideverkon tavoitetila 

Tavoitetila ja toteuttamispolku ovat selvitykseen perustuva käsitys raideverkon 
kehittämisen kokonaiskuvasta. Tavoitetila keskittyy raideverkon ja sitä tukevan 
maankäytön sekä muun liikennejärjestelmän kokonaisuuteen, ei yksittäisiin hankkeisiin. 
Tavoiteverkon eri osuuksista tuotetaan jatkosuunnittelussa tarkempaa tietoa 
kustannuksista, vaikutuksista ja kustannustehokkuudesta, jolloin verkko täsmentyy 
edelleen. Tavoiteverkko toimii HLJ 2011 -suunnitelman raideverkon lähtökohtana. 
 
Nykyisen raideverkon välityskyvyn ylläpidon ja kehittämisen lähtökohdiksi ovat 
asiantuntijaprosessin aikana muodostuneet seuraavat esiin tulleet toimenpiteet: 

- Lisäraiteet Keravan pohjoispuolella ratkaisevat Pääradan jo olemassa olevat 
kapasiteettiongelmat ja maankäytön kehittämispaineet. 

- Pisara-ratalenkki muuttaa ratapihalle pysähtyvän lähijunaliikenteen tunnelin kautta 
kulkeviksi rengaslinjoiksi ja vähentää näin Helsingin ratapihan ruuhkaisuutta. 

- Turvalaitetekniikan kehittäminen lisää lähijunaliikenteen raiteiden kapasiteettia. 
- Lentorata vapauttaa kapasiteettia taajamajunaliikenteelle Keravan eteläpuolella, 

jolloin maankäyttöä voidaan edelleen lisätä pääradan varressa. 
 
Selvityksen lähtökohtana oleva seudun kasvu luo pitkällä aikavälillä tarvetta myös uusien 
ratakäytävien avaamiseen. Raideverkon laajentamisen strategiavaihtoehdoiksi 
muodostuivat ns. "lyhyiden ja pitkien sormien" strategianvaihtoehdot, joissa seudun 
sormimainen yhdyskuntarakenne laajenee joko useisiin suuntiin tarpeen mukaan tai 
vaihtoehtoisesti yksi pitkä ratakäytävä kerrallaan. Jos maankäytön laajenemispaineet ja 
kasvu on mahdollista ohjata yhden ratasuunnan käytävään, se mahdollistaisi 
raideliikenteen resurssien keskittämisen ja suuremmat matkustajamäärät kuin 
useammalle uudelle käytävälle. Taajamajunaliikenteen kehittäminen riippuu myös 
kaukoliikenteen kehittämisestä: lännen suunnassa Turun yhteyden ratkaisuista, 
pohjoisessa Lentoradasta ja pääradasta ja idässä Helsinki–Pietari yhteydestä.  
 
Analyysit osoittavat kuitenkin, että mitä lähempänä seudun ydinaluetta raideliikennettä ja 
maankäyttöä kehitetään, sitä parempia liikkumisen tunnusluvut ovat (ks. luku 5). 
Asemanseudut myös luonnostaan pienenevät käytävän päätä kohti mentäessä, jolloin 
raideliikenteen käyttäjämäärät laskevat. Tästä syystä tavoiteverkossa 2050 on 
laajentumisvaiheessa ensin lyhyet uudet yhteysvälit. Lisäksi ns. tilavarausverkossa 
varaudutaan edelleen laajentumiseen kun kasvu ja maankäytön kehittäminen sitä 
edellyttää. 
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Kuva 8. Tavoiteverkko. 

 

 

Kuva 9. Tilavarausverkko. 
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3 Tavoiteverkkoa tukeva maankäyttö 

Strategioita on tutkittu MYLLY-
rakennemalleilla (liite 1), jossa 
seudun liikenneyhteyksien (joukko- 
ja tieliikenteen) palvelutasot on 
kuvattu etäisyyksien, nopeuden ja 
vuoromääränavulla. Saavutetta-
vuus riippuu liikenneyhteyden 
palvelutasosta ja siitä, kuinka paljon 
työpaikkoja ja asukkaita yhteyden 
varrella on. Mitä saavutettavampi 
paikka on, sitä vetovoimaisempi se 
on.  Koko seudun arvioitu kasvu  
sijoitetaan saavutettavuuksien suhteessa. Menetelmä varmistaa myös, että maankäyttöä 
ei sijoiteta sinne, missä kaavat ja nykyinen rakenne ovat esteenä uusien asukkaiden 
sijoittumiselle. Arvio seudulle mahtuvasta maankäytön määrästä perustuu maakunta- ja 
yleiskaavojen paikkatietoanalyysiin, kuntien kasvuarvioihin ja laajentuvien ratakäytävien 
asemanseututyyppien määrittelemiseen.  

 

Kuva 11. Seudun suunnitelmien ja laajentumissuuntien asemanseutujen maankäytön analyysi. 

Kuva 10. Mylly-menetelmä.
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Kuva 12. Tavoiteverkkoa tukeva asukkaiden sijoittuminen vuonna 2050. 
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Kuva 13. Tavoiteverkkoa tukeva työpaikkojen sijoittuminen vuonna 2050. 
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Liikennejärjestelmän kannalta olisi järkevää 
pitäytyä seudun maankäytön kehittämisessä 
mahdollisimman keskeisillä alueilla, joissa 
joukkoliikenteen palvelutaso on jo nyt korkea. 
Raideverkkoa tukeva yhdyskuntarakenteen 
tavoitetila pyrkii pysäyttämään seudun 
laajenemisen sekä pitämään 
pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välisen 
asukasmäärien suhteen ennallaan (kuva 14).  
 
Raidejärjestelmän kannalta tavoitteellinen 
strategia sijoittaa maankäytön myös tehokkaasti 
juna- ja metroasemien vaikutusalueille (kuva 15). 
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Kuva 15. Asukkaiden (vasemmalla) ja työpaikkojen (oikealla) sijoittuminen asemien läheisyyteen. 

 
Tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen vaikutukset liikkumiseen on arvioitu ns. RUUTI-
malleilla (ks. liite 1), jotka on sovitettu vastaamaan HLJ:n laajan liikennetutkimuksen 
(LITU) mukaista seudun asukkaiden liikennekäyttäytymistä. Mitä lähempänä seudun 
ydinaluetta raideverkkoa ja maankäyttöä kehitetään, sitä korkeampia laskennalliset 
joukkoliikenteen osuudet ovat. Kävelyn ja pyöräilyn osuus muodostuu sitä suuremmaksi, 
mitä tiiviimpi rakenne on, jolloin mm. palvelut ovat lähempänä (kuva 16). Autoliikenteen 
tarve kasvaa seudun laitamille ja haja-asutus-alueille mentäessä (kuva 17). 
 
Tilanteessa, jossa eri ratakäytävien maankäyttö suunnitellaan yhtä tavoitteellisesti, 
liikkumistottumukset ovat samankaltaisia eri ratakäytävissä, ja vaikutusten taso riippuu 
lähinnä etäisyydestä seudun ytimeen. Tavoiteverkon ja sitä tukevan maankäytön analyysi 
korostaa "lyhyiden sormien" strategian merkitystä. 

Kuva 14. Pääkaupunkiseudun ja muun 
Helsingin seudun osuus asukasmääristä 
1980, 2005 ja vuoden 2050 skenaarioissa.
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Kuva 16. Kevyen ja joukkoliikenteen laskennallinen kulkutapaosuus tavoitetilassa vuonna 2050. 
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Kuva 17. Laskennallinen asukaskohtainen henkilöautoajosuorite tavoitetilassa vuonna 2050. 
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4 Toteuttamispolku 

Toteuttamispolun strategia raideverkon ja maankäytön kehittämiselle on seuraava: 
1.  Pitäydytään nykyisissä ratakäytävissä siten, että kehitetään ydinalueen ja 

nykyisten raidekäytävien maankäyttöä sekä toteutetaan tiivistämistä tukevat 
raidehankkeet.  

2. Täydennetään ydinaluetta.  
3. Valitaan uudet raideverkon laajenemissuunnat, jotka toteutetaan ensin lyhyinä 

ratakäytävinä. 
4. Varaudutaan jatkamaan ratakäytäviä edelleen mikäli maankäyttö ja seudun kasvu 

sitä edellyttävät. 
Strategian lähtökohtana on periaate, jonka mukaan nykyisiä ratakäytäviä kehitetään 
ennen uusien ratakäytävien avaamista. Raideliikenneverkkoa ja yhdyskuntarakennetta 
täydennetään tämän jälkeen asteittain seudun ytimestä päin avaamalla lyhyitä 
ratakäytäviä mahdollisimman lähelle nykyistä rakennetta. Uuden käytävän avaaminen 
edellyttää käytäväkohtaisia selvityksiä ja kannanottoja mm. kehittämistavoitteista ja 
valmiudesta noudattaa liikennejärjestelmän kannalta tehokkaan maankäytön periaatteita. 
Ratakäytävien maankäytön suunnitteluprosessit toisaalta mahdollistetaan tekemällä 
riittävän aikaisin päätökset radan toteuttamisesta. Ratakäytävän tehokkaan maankäytön 
kehittäminen voi perustua aluksi bussiliikenteen laatukäytäviin. 
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Kuva 18. Toteuttamispolun ajoituskaavio. 
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Pitäytymisvaiheen (2010–2020) radat ovat rakenteilla 
tai niillä on hyvä käynnistysvalmius: 

• Kehärata (2010–2014) 
• Metro Ruoholahti–Matinkylä (2010–2014) 
• Pääradan lisäraiteet Kerava–Jokela (2013–2017) 
• Kaupunkirata Leppävaara–Espoon keskus  

(2014–2018)  

Pitäytymisvaiheen kustannukset ovat 1,5–2,0 mrd. 
euroa. 

Täydentymisvaihe (2015–2040) sisältää ratoja, joiden 
suunnittelu on jo käynnissä: 

• Raideyhteys Mellunmäestä Östersundomiin  
• Metro Matinkylästä Kivenlahteen  
• Pisara-ratalenkki 
• Lentorata  
• Seudun ytimen raideliikenneratkaisut  

Kustannusten suuruusluokka 3 mrd. euroa 

Laajentumisvaiheen (2030–2050) kehittämistoimista 
on vielä pääosin alustavia suunnitelmia tai kaavailuja: 

• Espoo–Hista -rata 
• Raideyhteys Östersundomista Söderkullaan 
• Pistorata Petas–Klaukkala 
• Kirkkonummi–Siuntio -lisäraide 
• Kerava–Nikkilä -rata 

Vaiheen kustannushaarukka on noin 0,5–1 mrd. euroa. 

Varautumisvaiheen (2050–) useimmista hankkeista 
puuttuu vielä alustavat selvitykset ja suunnitelmat 

• Hista–Nummela–Lohja -rata 
• Klaukkalan radan jatkaminen 

• Metron jatkaminen Kivenlahdesta Kauklahteen 
tai Jorvakseen  

• Mahdolliset raidejokerit 2/3 tai niitä vastaavat 
joukkoliikenteen poikittaissuunnan runkolinjat 

• Yhteys Porvooseen 
Kustannushaarukka on arviolta 1,5–2 mrd euroa (ilman 
Porvoon yhteyttä). 

Kuva 19. Raideverkon kehittyminen.
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5 Seudun kehittämissuuntien strategiat 

Raideverkon tavoitetila perustuu raide-, tieverkko- ja maakäyttömallien 
vaikutusanalyyseihin sekä laajaan asiantuntijakäsittelyyn, joissa on käyty läpi seudulla 
esitetyt raideliikenteen kehittämisehdotukset. Vuorovaikutusprosessissa muotoutuneen 
koko seudun raideverkon toteuttamispolun lisäksi on analysoitu eri kehittämissuuntia ja 
muodostettu niille omat osastrategiansa. 

Ydinalueen strategia

 
Kuva 20. Seudun kehittämissuuntien strategiat. 

5.1 Ydinalue 
Ydinalue on toisaalta Helsingin seudun työmatkasuuntautumisen polttopisteessä, mutta 
muodostaa myös tiheän raitiotieverkon osalta oman paikallisen kokonaisuutensa. 
Kantakaupungin raitioteiden kehittämistä ei käsitelty tässä selvityksessä, mutta 
pikaraitiotiet vaikuttavat raideverkkoon myös seudun mittakaavassa. Mallianalyyseissä 
seudulle tehtiin kattava säteittäistä raskaan raideliikenteen verkkoa ja kantakaupungin 
raitiotieverkkoa tukeva poikittaissuuntainen seudullinen pikaraitiotieverkko. Liikenteelliset 
tarkastelut osoittivat, että pikaraitioverkon käyttäjämäärät laskevat merkittävästi 
ydinalueelta poispäin ja länteen mentäessä, sillä yhteyksien varren asukastiheydet jäävät 
mataliksi. Itään ja erityisesti ydinalueelle mentäessä käyttäjämäärät kasvavat, mitä ilmiötä 
kantakaupungin raitioteiden ja Bussi-Jokerin suosio kuvaa jo nykyisin. 
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Kuva 21. Tarkastellut seudulliset poikittaissuuntaiset pikaraitiotieverkot (vihreät linjat). 

 
Pikaraitiotiellä on tavallisesti laajempi toimintasäde kuin raitiotiellä, mutta siitä huolimatta 
se vaatii pysäkkejä tasaisin välimatkoin suhteellisen tiheästi. Maankäytön rakenne on 
tällöin tyypillisesti hyvin kaupunkimainen ja raitiovaunut kulkevat katukäytävissä palvellen 
lyhyitä matkustustarpeita tehokkaasti.  
 
Helsingin seudun maankäytön rakenne kantakaupungin ulkopuolella perustuu tätä nykyä 
ydinalueen työpaikkakeskittymiin liikenteellisesti kytkeytyviin lähiöiden helminauhoihin, 
joita erottavat vahvat viherkäytävät. Nykyiset yleiskaavat eivät helposti tue tämän 
rakenteen muuttamista. Poikittaisten pikaraitiotiejärjestelmien tarkoituksenmukaisuus 
lisääntyy ajan myötä, jos liikenteen ja maankäytön kehittämisen strategia perustuu 
nykyisessä rakenteessa pitäytymiseen ja sen tiivistämiseen, jolloin säteittäisten sormien 
väliin alkaa muodostua yhtenäistä kaupunkirakennetta tehden pikaraitioteistä luontevia 
ratkaisuja. Raide-Jokeri näyttää olevan lähitulevaisuudessa tarpeellinen hanke, mutta 
ilman merkittäviä pääkaupunkiseudun maankäytön strategioiden uudistuksia ulompien 
poikittaisten raidejärjestelmien kehittämiseen kannattanee kuitenkin toistaiseksi soveltaa 
varautumisperiaatetta ja ajoittaa ne tarpeen mukaan. 
 
Ydinalueen raideratkaisut pikaratikoiden ja metron roolien osalta tehdään 
jatkosuunnittelun yhteydessä. Tässä selvityksessä ydinalueen raideratkaisut kuvattiin 
seudun raideverkossa yhtenäisenä verkkona, jossa ei oteta kantaa liikennöintimuotoon. 
Raideverkon kokonaisuuden kannalta oleellisia jatkosuunnittelussa ratkaistavia 



 28

kysymyksiä ovat myös metron haaroittaminen Itäkeskuksesta Viikin kautta Pasilaan ja 
edelleen Kamppiin tai Otaniemeen sekä mahdollisten pikaraitioteiden suuntaus ja 
vaikutukset metroverkkoon. Metron jatkaminen Lentoaseman suuntaan edellyttäisi 
Kamppi–Pasila -linjaa, joka jatkuisi edelleen Maunulan kautta pohjoiseen.  
 
Tavoitteelliset maankäyttömallit osoittavat, että seudun voimakas kasvu ja MARAn 
tavoitteellinen strategia aiheuttavat paineita pääkaupunkiseudun yleiskaavojen 
tarkistamiseen ja tehostamiseen. Ydinalue on keskeisessä asemassa seudun 
laajenemispaineiden hallinnassa ja HLJ:n tavoitteiden toteutumisessa. 
Liikennejärjestelmän kannalta maankäytön tulisi siksi olla ydinalueella mahdollisimman 
tehokasta. Ydinalueelle sijoittuvan Pisara-ratalenkin rakentaminen parantaa erityisesti 
koko seudullisen raidejärjestelmän toimivuutta ja nykyisten ratakäytävien 
kehittämismahdollisuuksia.  
 
Lähempänä ydinaluetta liikenteen ja maankäytön kehittämisen strategia perustuu 
nykyisessä rakenteessa pitäytymiseen ja sen tiivistämiseen. Tällöin säteittäisten sormien 
väliin voi alkaa muodostua yhtenäistä kaupunkirakennetta, joka parantaa mahdollistaen 
tehokkaan poikittaissuuntaisen pikaraitiotieverkon kehittämisen mahdollisuuksia. 
 
Erityinen kysymys on työpaikkamäärien kasvun sijoittumisen erilaiset mahdollisuudet, 
mikä voi vaikuttaa merkittävästi liikenteen suuntautumiseen kantakaupunkiin 
tulevaisuudessa. Näitä kysymyksiä HLJ-projekti selvittää edelleen yhteistyössä Helsingin 
seudun MAL-työn kanssa. 
 
Yhteenveto ydinalueen strategiasta: 

� Seudun voimakas kasvu ja MARA:n tavoitteellinen strategia aiheuttavat paineita 
pääkaupunkiseudun yleiskaavojen tarkistamiseen ja tehostamiseen. 

� Ydinalue on keskeisessä asemassa seudun laajenemispaineiden hallinnassa ja 
HLJ:n tavoitteiden toteutumisessa - maankäytön tulisi olla ydinalueella 
mahdollisimman tehokasta. 

� Kantakaupungin, Pasilan ja Aviapoliksen alueen työpaikkamäärien kasvu 
vaikuttanee merkittävästi liikenteen suuntautumiseen tulevaisuudessa. 

� Ydinalueen raideratkaisut esimerkiksi pikaratikoiden ja metron roolien osalta 
tehdään jatkosuunnittelun yhteydessä, nyt kuvataan yhtenäisenä verkkona. 
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5.2 Pohjoisen suunta 
Raideliikenne- ja maankäyttömallien analyysien perusteella pääradan käytävä on 
tehokkain laajenemissuunta seudulla. Päärata on vahvin olemassa oleva raidekäytävä, 
joka kehittynee tulevaisuudessa ainakin Hämeenlinnaan asti. Sen varrella on toisaalta jo 
nyt isoja keskuksia (mm. Kerava, Järvenpää ja Hyvinkää) ja kehityskelpoisia pieniä 
asemanseutuja, joiden välinen saavutettavuus luo vahvaa maankäytön kasvupotentiaalia.  
 
Kehärata on rakenteilla ja selvityksiä on käynnissä Lentoradasta, Klaukkalan radasta, 
metron pohjoissuunnasta sekä pääradan liikennöinnistä ja maankäytöstä. Kerava–Nikkilä 
-radan liikennöinnin toteuttamistapa ja kustannukset vaativat lisäselvityksiä.  
 
Klaukkalan radan varressa on runsaasti maankäytön kehittämismahdollisuuksia. 
Pääradan käytävän maankäytön määrä heijastuu myös Kerava–Nikkilä -radan ja 
pohjoiseen mahdollisesti suuntautuvan metron käytävän vetovoimaisuuteen. Oikoradan 
käytävässä on myös vapaata maankäytön potentiaalia. Maankäytön kehittymistä ja 
tahtotilaa tulisikin edelleen selkiyttää pohjoisen suunnan maankäyttösuunnitelmissa.  
 
Mallien analyysin perusteella pääradan potentiaali tulisi hyödyntää ensin, mistä syystä 
toteuttamispolun strategiassa pääratakäytävän kehittämistä priorisoidaan pitäytymis- ja 
täydentymisvaiheisiin. Pääradan maankäyttöä tiivistetään pitäytymisvaiheessa (2010– 
2020) tehokkaasti Keravalta Jokelaan asti ulottuvan lisäraiteen myötä. Muun muassa 
Ristikytöä voidaan kehittää tulevana rataverkon risteyskohtana. 
 
Pääradan kehittymistä tuetaan tämän jälkeen parantamalla pääradan kapasiteettia ja 
palvelutasoa täydentymisvaiheessa (2015–2040) Lentoradan rakentamisella. Pisara-
radan tulee olla toteutettu ennen Lentorataa. Pisara-rata parantaa myös koko muun 
raidejärjestelmän toimivuutta. Lentorata on valtakunnallinen hanke, jonka erityinen 
merkitys Helsingin seudulle on pääradan välityskyvyn kasvu Keravan eteläpuolella, jolloin 
maankäyttöä voidaan edelleen lisätä lähempänä seudun ydinaluetta. Lentorata on 
kuitenkin miljardiluokan investointi, minkä ajoittuminen on oma riskitekijänsä pääradan 
liikenteen ja maankäytön huomattavalle kehittämiselle. 
 
Klaukkalan radan linjaus ja toteutettavuus sekä maankäytön kehittämispotentiaalit 
laajentumisvaiheessa (2030–2050) tulisi selvittää riittävän aikaisin, jotta mahdollinen 
raideliikenteeseen tukeutuvan maankäytön pitkäjänteinen kehittäminen on mahdollista. 
Strategian mukaan tulevissa laajentumiskäytävissä varaudutaan pitäytymis- ja 
täydentymisvaiheissa vahvaan bussilinjastoon ja liityntäliikenteeseen. 
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Kerava–Nikkilä -radan, mahdollisen metron pohjoissuunnan ja Oikoradan käytävän osalta 
selvitetään vielä maankäytön kehittämispotentiaalien ja liikennöinnin tehostamista, jolloin 
niiden roolit suunnan strategiassa täsmentyy. Analyysien mukaan työpaikkarakenteeseen 
saattaa olla kehittymässä vahva kasvusuunta kantakaupunki–Pasila–Lentoasema 
-akselille, mikä voi vaikuttaa uusien ratasuuntien maankäytön kehittymiseen ja koko    
liikennejärjestelmän suuntautumiseen ja näkyä esimerkiksi poikittaisliikenteen 
merkittävänä lisääntymisenä. 
 
Yhteenveto pohjoisen suunnan strategiasta: 

� Kehittämistä priorisoidaan pitäytymis- ja täydentymisvaiheisiin. 

� Pääradan maankäyttöä tiivistetään tehokkaasti Jokelaan asti ulottuvan lisäraiteen 
myötä. Ristikytöä kehitetään tulevana rataverkon risteyskohtana. 

� Pääradan kehittymistä tuetaan lisäksi parantamalla pääradan kapasiteettia ja 
palvelutasoa täydentymisvaiheessa (2015–2040) (Lentorata ja sen edellyttämä 
Pisara-rata). 

� Selvitetään Klaukkalan radan linjaus, toteutettavuus sekä maankäytön 
kehittämispotentiaalit laajentumisvaiheessa (2030–2050) raideliikenteen varaan. 

� Kerava–Nikkilä -radan, Oikoradan käytävän ja mahdollisen metron pohjoissuunnan 
käytävän osalta selvitetään vielä maankäytön kehittämispotentiaalien ja 
liikennöinnin tehostamista, jolloin niiden rooli suunnan strategiassa täsmentyy. 

� Mahdollisissa laajentumiskäytävissä varaudutaan pitäytymis- ja 
täydentymisvaiheissa vahvaan bussilinjastoon ja liityntäliikenteeseen. 

5.3 Lännen suunta 
 
Lännen suunnalla on alkanut metron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. 
Länsimetro kytkee Espoon metrojärjestelmän piiriin.  Radan varteen tehdään ensi 
vaiheessa seitsemän uutta asemaa, ja yksi asema varaudutaan toteuttamaan 
myöhemmin. Seuraava aloitettava raidehanke PLJ 2007:n aiesopimuksen mukaan on 
kaupunkirata Leppävaarasta Espoon keskukseen. Investointi jatkaa vuonna 2001 
valmistunutta Helsinki–Huopalahti–Leppävaara -kaupunkirataa noin 10 kilometrillä 
länteen. Hankkeen yhteydessä rakennetaan uusia asemia ja terminaaleja sekä 
parannetaan kevyen liikenteen olosuhteita. Kaupunkirata palvelee jatkossa myös 
tärkeimpiä väliasemia ja vapauttaa kaukoliikenneraiteiden kapasiteettia, jolloin 
Kirkkonummen taajamaliikenteen tarjontaa voidaan kehittää neljään junaan tunnissa. 
Hanke saatetaan ulottaa Kauklahteen tilajärjestelyiden paremman toteutettavuuden takia. 
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Lännen suunnan ratakäytävien kehittämisessä on jo vireää kuntien välistä yhteistyötä, 
esim. Espoo, Lohja, Kirkkonummi ja Vihti ovat sitoutuneet maankäytön kehittämiseen 
Länsiradan sektorissa. Uusien ratakäyvien osalta on tehty Lännenteiden, Helsingin 
seudun ja Turun välisen nopean junayhteyden esiselvitykset sekä Länsiradan 
maankäytön kehityskuvaselvitys. Espoo-Salo-Lohja radan alustava yleissuunnittelu ja 
ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat vuonna 2010. Histan osayleiskaavaehdotus ja 
Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotukset ovat kaupunginvaltuustoissa 
käsiteltävänä vuonna 2010. 
 
Länsisuunnan maankäytön ongelmana raideliikenteen kannalta voidaan pitää sitä, että 
maankäytön olemassa olevat suunnitelmat eivät ole aina perustuneet raskaan 
raideliikenteen varaan. Espoossa sijaitsevien ratakäytävien (rantarata ja Länsimetro) 
asukastiheydet ovat tällä hetkellä noin kolmanneksen matalampia kuin muun 
pääkaupunkiseudun raidekäytävissä.  
 

 

Kuva 22. Pääkaupunkiseudun asukastiheyksiä (asukasmäärä 250x250 metrin ruudukossa). 

 
MARA-mallien analyysi osoittaa, että Espoon kaupunkiradan ja Länsimetron 
asemanseudut voivat kehittyä hyvin vetovoimaisiksi, mikä aiheuttaa kaavavarantojen 
tehostamistarvetta ensin "lännen ydinalueilla". Analyysien mukaan Länsimetron vetovoima 
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heikkenee Kivenlahden jälkeen, ja rantaradan vetovoimaisuus heikkenee Kirkkonummen 
jälkeen. Lohjalle ulottuvan uuden Länsiradan varteen kehittyy malleissa tyypillisesti 
joitakin vetovoimaisia asemanseutuja. Ratakäytävän nykyinen maankäyttö ei kuitenkaan 
lyhyellä aikajänteellä välttämättä riitä samanlaisen nauharakenteen kehittymiseen kuin 
pääradan   varressa, joka on kehittynyt jo yli sadan vuoden ajan. Jos lännen suunnan 
nykyisten ratakäytävien maankäyttö olisi tehokkaampaa, uusien ja nykyisten ratakäytävien 
saavutettavuus ja vetovoima kauempana olisi luonnollisesti suurempi. Tästä syystä 
"lännen ydinalueen" kehittäminen ensin vahvistaisi jatkossa myös ratakäytävien 
vetovoimaa ulompana. 
 
MARA-strategia perustuu nykyisten raidekäytävien voimakkaaseen hyödyntämiseen, 
jolloin maankäyttöä tiivistetään lännen suunnassa Länsimetron ja Espoon kaupunkiradan 
varressa pitäytymisvaiheessa (2010–2020) ja täydentymisvaiheessa (2015–2040). Tällöin 
ydinalueen ja koko raideverkon toiminnallisuutta parannetaan Pisara-lenkin avulla ja 
hyödynnetään kaupunkirataliikenteen kulunvalvonnan kehittämisen ja vuorovälin 
tihentämisen mahdollisuuksia. Nykyistä rantaradan käytävää voidaan Espoon 
kaupunkiradan jatkamisen myötä kehittää ainakin Kirkkonummelle asti. 
 
Kun Länsimetron, Espoon kaupunkiradan ja Kirkkonummen raidekäytävät ovat kehittyneet 
riittävästi ja uusien käytävien saavutettavuus parantunut, avataan MARA-strategian 
mukaan laajentumisvaiheessa (2030–2050) ensin uusi lyhyt raidekäytävä Histaan asti 
sekä jatketaan rantaradan kehittämistä Siuntioon. Tämän jälkeen varaudutaan käytävän 
jatkamiseen.  
 
Laajentumisvaiheen aikaistamista puoltaa länsisuunnan kaupunkien vahva sitoutuminen 
maankäytön kehittämiseen, mutta koko seudun kannalta olisi järkevää päästä 
yhteisymmärrykseen ensin koko raideverkon kehittämisstrategian ja sen rahoittamisen 
ajoittamisesta. Ajoittamiseen saattaa vaikuttaa myös seudun kasvupaineiden 
suuntautuminen alkuvaiheessa pääradan käytävään. Jos työpaikkarakenteen osalta 
esimerkiksi Aviapoliksen alue kehittyy myös erittäin voimakkaasti, länsisuunnan 
kehittämismahdollisuudet saattavat jonkin verran hidastua.  
 
Länsisuunnan ratkaisuihin vaikuttaa erityisesti valtakunnallinen Helsinki–Turku -yhteys. 
Jos uusi yhteys päätetään rakentaa Lohjan kautta, voidaan lännen suunnassa valita 
laajentumisvaiheessa (2030–2050) pitkän raidekäytävän strategia. Tällöin Lohjan ja 
Helsingin välille kehitetään harvempi, mutta tehokas asemanseutujen helminauha 
asemanseutu kerrallaan. MARA-strategian mukaan tulevissa laajentumiskäytävissä 
varaudutaan pitäytymis- ja täydentymisvaiheissa vahvaan bussilinjastoon ja 
liityntäliikenteeseen. 
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Yhteenveto lännen suunnan strategiasta: 

� Maankäyttöä tiivistetään jo tulossa olevien raidekäytävien (Länsimetron ja Espoon 
kaupunkiradan) varressa pitäytymisvaiheessa (2010–2020) ja 
täydentymisvaiheessa (2015–2040) 

� Jos Länsimetron, Espoon kaupunkiradan ja Kirkkonummen käytävä kehittyy 
voimakkaasti ja uusien käytävien saavutettavuus paranee, avataan lyhyt 
raidekäytävä Histaan asti sekä jatketaan rantaradan kehittämistä Siuntioon 
laajentumisvaiheessa (2030–2050). Varaudutaan tämän jälkeen käytävän 
jatkamiseen. 

� Jos Helsinki–Turku -yhteys päätetään rakentaa, valitaan lännen suunnassa 
laajentumisvaiheessa (2030–2050) pitkän raidekäytävän strategia, jolloin Lohjan ja 
Helsingin välille kehitetään harvempi, mutta tehokas asemanseutujen helminauha 
asemanseutu kerrallaan. 

5.4 Idän suunta 
 
Idän suunnan strategian lähtökohdissa korostuu valtioneuvoston päätös Östersundomin 
liittämisestä Helsinkiin, mikä on puolestaan suunnan vahvaan ja nopeaan 
kehittämistyöhön. Östersundomin maankäyttöä ja raideratkaisua sekä Helsinki–Porvoo -
akselia suunnitellaan parhaillaan. Toinen merkittävä tekijä on mahdollinen valtakunnan 
tason yhteystarve Pietarin suuntaan. 
 
Vahva tahtotila luo edellytyksiä Östersundomin alueen nopealle kehittämiselle 
lähemmäksi ydinaluetta, mikä on seudun raideverkkostrategian mukaista. Raideliikenteen 
ratkaisuiksi on esitetty pikaraitiotietä, metroa ja taajamajunaa. Pikaraitiotieratkaisu vaatisi 
selkeitä ratkaisuja myös seudun muun pikaraitiotieverkon kehittämisestä esimerkiksi 
RaideJokerin ja muiden poikittaissuuntaisten linjojen muodossa, jotta Östersundomin 
ratkaisu ei jäisi irralliseksi muusta raitiotieverkosta.  
 
Suuren välityskyvyn metro- tai kaupunkirataliikenteen edellytys on tiheä ja tiivis 
maankäyttö asemien ympärillä. Mallianalyyseissä pitäytymisstrategia nykyisissä 
ratakäytävissä tuki tehokkaasti seudun kasvupaineiden suuntaamista raskaan 
raideliikenteen varteen mm. Östersundomissa ja nosti joukkoliikenteen osuutta 
tehokkaammin kuin koko seudun laajentumis- ja varautumisstrategiat. Nopeampi ja 
harvempi taajamajunaliikenne mahdollistaisi hyvän saavutettavuuden ja tekisi harvemman 
helminauhan mahdolliseksi, mutta tätä ratkaisua ei liene mahdollista toteuttaa riittävän 
aikaisin Östersundomin maankäytön ratkaisuja ajatellen. Lisäksi Helsingistä itään 
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suuntautuvan lähi- tai kaukoliikenneradan liittyminen päärataan Tapanilassa ei ehkä 
onnistu. 
 
Idän suunnan kehittämisen ongelmina ovat nykyisen maankäytön vähyys Helsinki–Porvoo 
-akselilla ja se, että suhteellisen pitkät matka-ajat seudun keskuksiin pienentävät idän 
suunnan vetovoimaa esim. päärataan verrattuna vielä laajemmassa mittakaavassa kuin 
lännen suunnassa. Liikennejärjestelmän kannalta tehokkaan maankäytön suunnittelu on 
Östersundomissa osoittautunut haasteelliseksi. Suunnan kehittämisstrategiat ovat 
perustuneet pitkään maaseutumaiseen rakenteeseen, mikä hidastaa pidempien urbaanien 
ratakäytävien toteuttamista ainakin Söderkullan jälkeen. Uudenmaan maakuntien 
yhdistyminen luultavasti kuitenkin nopeuttaa yhdyskuntarakenteen kehittämistä idän 
suunnalla. 
 
Tämän hetken tiedon valossa Porvooseen asti ulottuvan ratakäytävän raideratkaisu on 
osoittautunut vaikeaksi kysymykseksi.  Jos Helsinki–Pietari -yhteys toteutuu, se 
mahdollistaa yhteyden Porvooseen pitkällä aikavälillä. Nykyinen tiheän asemavälin 
metrojärjestelmä olisi hidas ja laskisi palvelutasoa nopeasti itään päin edettäessä. 
Uudentyyppiset tulevaisuuden metrojärjestelmät saattavat mahdollistaa nopean yhteyden 
Porvooseen asti. Seudun kehittämisen kannalta riskinä on, että ratkaisut Östersundomin 
itäpuolella jäävät odottamaan Pietarin suunnan valtakunnallisia ratkaisuja. 
 
Yllä kuvatun valossa MARA-strategia keskittyy idän suunnalla ensi vaiheessa (2010– 
2020) maankäytön kasvupaineen suuntaamiseen Östersundomissa raideliikenteen 
varteen. Tämän jälkeen arvioidaan riittääkö asemanseutujen vetovoima Östersundomin ja 
Söderkullan välillä tehokkaisiin raideliikenneratkaisuihin laajentumisvaiheessa (2030–
2050). Varautumisvaihetta (2050–) varten tutkitaan mahdollisuudet järjestää nopea yhteys 
Porvooseen Lentoradan kautta kulkevan Pietarinradan avulla. Tämän yhteyden vetovoima 
kasvaa, jos seudun työpaikkarakenteen painopiste siirtyy kantakaupungista kohti Pasilaa 
ja Lentoasemaa. Samalla tutkitaan mahdollisuutta jatkaa metroa uudentyyppisen nopean 
kaluston avulla Söderkullasta edelleen Porvooseen tilanteessa, jossa Pietarin rata ei 
toteudu. Lähempänä ydinaluetta liikenteen ja maankäytön kehittämisen strategia perustuu 
nykyisessä rakenteessa pitäytymiseen ja sen tiivistämiseen. Tällöin säteittäisten sormien 
väliin voi alkaa muodostua yhtenäistä kaupunkirakennetta mahdollistaen tehokkaan 
poikittaissuuntaisen raitiotieverkon kehittämisen.  
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Yhteenveto idän suunnan strategiasta: 
� Ensi vaiheessa (2010–2020) maankäytön kasvupaine suunnataan 

Östersundomissa raideliikenteen varteen. 

� Arvioidaan tämän jälkeen riittääkö asemanseutujen vetovoima Östersundomin ja 
Söderkullan välillä tehokkaisiin raideliikenneratkaisuihin laajentumisvaiheessa 
(2030–2050). 

� Varautumisvaihetta (2050–) varten tutkitaan mahdollisuudet järjestää nopea 
yhteys Porvooseen Lentoradan kautta kulkevan Pietarinradan avulla. Yhteyden 
vetovoima kasvaa, jos seudulle kehittyy vahva työpaikka-akseli kantakaupunki–
Pasila–Lentoasema. 

� Tutkitaan mahdollisuutta jatkaa metroa (uudentyyppisen nopean kaluston avulla) 
Söderkullasta edelleen Porvooseen, jos Pietarinrata ei toteudu. 

 

6 Päätelmät HLJ:n kärkitavoitteiden toteutumisesta  

Selvitysprosessin menetelmällisenä lähtökohtana ja muodostetun tavoitetilan tavoitteena 
on ollut toteuttaa liikennejärjestelmän keskeisimmät kehittämistavoitteet Helsingin seudun 
liikennejärjestelmän toimivuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. HLJ 2011 -työlle 
asetetut kärkitavoitteet on esitetty kuvassa 23. 
 

 

Kuva 23. HLJ 2011:n kärkitavoitteet. 
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6.1 Maankäyttö  
Esitettyjen raideverkkostrategioiden lähtökohta on HLJ:n kärkitavoite 11 maankäytön 
sijoittamisesta joukkoliikennekaupunkialueille. Tulokset osoittavat, että seudun 
laajenemista ja uusien ratakäytävien avaamista olisi vältettävä ennen kuin maankäytön 
potentiaali on hyödynnetty mahdollisimman lähellä ydinaluetta. Liikennejärjestelmän 
kannalta olisi järkevää pitäytyä seudun maankäytön nykyisessä rakenteessa, vaikka 
väestö kasvaa voimakkaasti. Maankäytön analyysien pohjana ovat seudun yleis- ja 
maakuntakaavat. Tulosten mukaan pääkaupunkiseudun maankäytön 
tehostamismahdollisuudet tulisi käydä tarkkaan läpi erityisesti ydinalueella. Käytetty 
menetelmä on toisaalta uusi ja analyysi on tehty strategisella koko seudun tasolla, mikä 
tulee ottaa huomioon kun tämän selvityksen tuloksia verrataan paikallisen tason 
suunnitelmiin ja selvityksiin. 

6.2 Taloudellisuus ja rahoitus 
Raideliikenteen tavoiteverkko ja -maankäyttö vievät liikennejärjestelmää merkittävästi 
kohti HLJ:n vision taloudellisuuden tavoitteita. Alustavissa analyyseissä eri tavoitteellisten 
mallien yhteiskuntataloudellinen tehokkuus (HLJ kärkitavoite 1) ja myös joukkoliikenteen 
taloudellinen tehokkuus (HLJ kärkitavoite 2) paranivat vertailutilanteen suhteen. 
Viimeisimpiin tutkimustietoihin perustuvat uusien mallinnus- ja arviointijärjestelmien 
mukaiset tarkemmat liikenneverkko- ja taloudellisuusanalyysit voidaan kuitenkin tehdä ja 
raportoida vasta myöhemmin HLJ-työn yhteydessä. 
 

MARA:n tavoitetilan kaikkien hankkeiden kustannukset ovat noin 8 mrd euroa, jakautuen 
strategian eri vaiheisiin seuraavasti:  

� Pitäytymisvaihe (2010–2020) 1,5–2,0 mrd euroa 

� Täydentymisvaihe (2015–2040) noin 3 mrd euroa 

� Laajentumisvaihe (2030–2050) 0,5–1,0 mrd euroa 

� Varautumisvaihe (2040–) 1,5–2,0 mrd euroa 
 
Jos MARAn tavoitetilaan sisällytetyt noin 6 000 milj. euron raideliikenneinvestoinnit 
rahoitettaisiin seuraavan 40 vuoden aikana, hankkeisiin kuluisi keskimäärin noin 150 
miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa suunnilleen summaa, joka on vuosittain käytetty 
koko liikennejärjestelmän kehittämiseen (kuva 24).  
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Kuva 24. Pääväylä- ja ratainvestointien vuotuiset rahoitustasot pääkaupunkiseudulla. 

 
Rahoitukseen vaikuttaa moni asia kuten toimintaympäristö esimerkiksi väestön ja 
talouden kehityksen, ympäristökysymysten ja tieliikenteen kehittymisedellytysten osalta. 
Tästä syystä strategian on oltava joustava ja seudun kehittämissuuntien tarpeita 
tasapainottava. Liikenteen rahoitusmekanismeihin voivat lisäksi vaikuttaa mahdolliset 
muutokset tieliikenteen maksuissa, joita pohditaan esimerkiksi Liikenne- ja 
viestintäministeriön toimesta Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksessä. Poliittiseen 
tahtotilaan vaikuttaa myös raideliikenneverkon kehittämisellä saavutettavat vaikutukset. 

6.3 Liikennejärjestelmän toimivuus ja turvallisuus 
 
Tiivis ja ehyeen rakenteeseen pyrkivä maankäyttöstrategia parantaa jalankulun ja 
pyöräilyn edellytyksiä (HLJ kärkitavoite 4). Maankäytön kehittäminen mahdollisimman 
lähellä keskuksia parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä auton suhteen (HLJ kärkitav. 3). 

PKS Muu�seutu Koko�seutu

2005 25.0�% 11.2�% 21.9�%

Tavoite�(L) 26.8�% 13.6�% 23.6�%
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PKS Muu�seutu Koko�seutu

2005 35.0�% 26.4�% 33.1�%

Tavoite�(L) 38.3�% 29.8�% 36.3�%
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Kuva 25. Joukkoliikenteen ja kevytliikenteen kulkutapaosuudet vuonna 2005 ja tavoitetilassa 2050. 



 38

Tavoiteverkko lisää pääradan kapasiteettia myös tavaraliikenteen osalta, joten 
tavaraliikenteen edellytykset säilyvät tai paranevat (HLJ kärkitavoite 5). Alustavat 
liikenneverkkoanalyysit indikoivat, että vuoden 2050 tilanteessa tieverkko on kasvun takia 
erittäin kuormittunut. Tavoitteellisetkaan maankäytöt eivät poista ruuhkautumisongelmaa, 
mistä syystä tavoitteet tavaraliikenteen toimivuudesta (HLJ kärkitavoite 5) ja 
turvallisuudesta (HLJ kärkitavoite 12) suhteessa nykytilanteeseen eivät toteudu. Tarvitaan 
lisäksi investointeja, ohjausta tai muita toimenpiteitä. Arviointi tarkentuu kun uusien 
mallinnus- ja arviointijärjestelmien mukaiset liikenneverkko- ja taloudellisuusanalyysit 
voidaan tehdä ja raportoida myöhemmin HLJ-työn yhteydessä. 

6.4 Ympäristö 
Henkilöauton käyttöä (asukasta kohti) saataisiin tavoitteellisella maankäytöllä vähennettyä 
vuoteen 2050 mennessä erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella: tavoitetilassa koko 
seudulla n. 11 % vuoden 2005 tasoista.  Jos valtioneuvoston ilmasto- ja energiapolitiikan 
tulevaisuusselonteossa 15.10.2009 asettamat tavoitteet henkilöautokannan 
ominaispäästöjen leikkaamiseksi toteutuvat (180g CO2/km -> 20–30 g CO2/km vuoteen 
2050 mennessä), liikenteen asukaskohtaiset ilmastopäästöt vähenevät tavoitteiden 
mukaisesti seudulla nykytasosta 85–90 % (HLJ kärkitavoite 6). Paikallisista päästöistä ja 
meluista ei saada näin strategisella tasolla mielekkäitä arvioita (HLJ kärkitavoite 7). 
 

PKS Muu�seutu Koko�seutu

2005 11.7 23.8 14.6

Tavoite�(L) 10.4 20.6 13.0
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Kuva 26. Henkilöauton keskimääräinen käyttö (km/asukas/vrk). 

6.5 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Tavoitteellinen maankäyttö parantaa palveluiden tarjontaa ja saavutettavuutta 
asukastiheyden nousun ansiosta (HLJ kärkitavoite 8). Joukkoliikenteen kehittäminen 
parantaa saavutettavuutta ja edistää perusliikkumistarpeiden tyydyttämistä (HLJ 
kärkitavoite 9). Tiiviin kaupunkirakenteen suunnittelu nykyisissä ja uusissa raidekäytävissä 
vaatii kuitenkin keskittymistä elinympäristön laatuun. 
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Työpaikkamäärän kasvu on malleissa suurta. Seudun työpaikka- ja palvelurakenne 
saattaa muuttua ja vaikuttaa liikenteen suuntautumiseen oleellisesti, mikä vaatii 
tarkempaa analyysiä (HLJ kärkitavoite 8). 
 

6.6 Yhteenveto kärkitavoitteiden toteutumisesta 
 
MARAn tavoitetila edistää liikennejärjestelmän keskeisimpien kehittämistavoitteiden 
toteutumista Helsingin seudun liikennejärjestelmän toimivuudesta ja taloudellisuudesta 
sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä. Maankäyttö mahdollisimman lähellä keskuksia 
parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoon sekä vähentää auton 
käyttöä ja päästöjä. Tiivis ja ehyt maankäytön rakenne parantaa jalankulun ja pyöräilyn 
edellytyksiä. Asukastiheyden nousu edistää palveluiden saavutettavuutta 
joukkoliikenteellä, mikä tukee perusliikkumistarpeiden tyydyttämistä. Tiiviin 
kaupunkirakenteen suunnittelu nykyisissä ja uusissa ratakäytävissä vaatii kuitenkin 
keskittymistä elinympäristön laatuun. 
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Liite 1. Menetelmät 

Mylly: Menetelmä yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja luonnonympäristön yhteisanalyysiin 

RUUTI: Ruututietomallit 

Tausta 
HLJ 2011:n maankäyttö- ja raideverkkoselvityksessä (MARA) tarkastellaan 
maankäytön ja liikennejärjestelmän kokonaisuutta raideverkon 
näkökulmasta. Selvitys edellyttää maankäytön sekä liikennejärjestelmän 
tarkastelua kokonaisuutena. Työssä määritellään raideliikenteen 
tavoiteverkko ja tavoiteverkkoon tukeutuva tavoitteellinen maankäyttö, jotka 
yhteen sovitettuna mahdollisimman pitkälle edistävät ja yhdessä muiden 
liikennepoliittisten toimenpiteiden kanssa toteuttavat liikennejärjestelmän 
keskeisimmät kehittämistavoitteet ilmastonmuutoksen hillinnästä ja Helsingin 
seudun liikennejärjestelmän toimivuudesta. 

MARAn raideverkon ja yhdyskuntarakenteen malleista on tehty ns. MYLLY-
ajot, joiden avulla sijoitellaan vuoden 2050 asukkaat ja työpaikat 
ratakäytäviin ja muualle seudulle ottaen huomioon asetetut maankäytön 
reunaehdot. Näin saadaan arvioitua raideliikenteen käyttäjämääriä eri puolilla 
verkkoa. Tämän avulla voidaan arvioida päämallien järkevyyttä laskemalla 
HLJ-tavoitteiden toteutumista kuvaavia indikaattoreita.  

MYLLY perustuu Strafica Oy:n selvitystyyppisten toimeksiantojensa 
yhteydessä kehittämään laskentajärjestelmään, joka käyttää 
yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmiin liittyvää paikkatietoa 
ennustamaan tulevaisuuden alue- ja yhdyskuntarakenteita. Menetelmä 
perustuu prosessiin, jossa liikenteen ja maankäytön suunnittelu saadaan 
keskenään vuorovaikutukseen. Prosessia palvelevista visuaalisista 
rakennekuvista voidaan suoraan laskea kvantitatiivista tietoa maankäytön 
sijainnista ja kytkeä alue- ja yhdyskuntarakennemallit erilaisiin 
arviointimalleihin mm. liikennejärjestelmän toimivuuden tai ekotehokkuuden 
laskemiseksi vaikutusarviointia silmälläpitäen. 

Menetelmä on herättänyt laajaa huomiota eri yhteyksissä, ja lähestymistapaa 
on pidetty erittäin käyttökelpoisena, mistä ovat osoituksena mm. 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman "liikenteen kannalta 
hyvä maankäyttö" -selvitys ja "Metropolialueen kestävä aluerakenne" 
(METKA) -projekti. Menetelmää on kehitetty viimeksi valtakunnan tasolla 
Ympäristöministeriön, TEM:n, LVM:n ja VM:n toimesta 
"Yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaikutukset 
kasvihuonekaasupäästöihin"-hankkeessa. 

Periaate 
Menetelmää voidaan soveltaa eri tavoin lähtötiedoista ja tarkastelutasosta 
riippuen. Laskentayksikkönä on kartan ruutu, jonka koko määritetään 
esimerkiksi 1 km * 1 km:ksi. Tulevaisuuden uusi maankäyttö sijoitetaan 
esimerkiksi vanhan tai suunnitellun maankäytön suhteen. Ns. painotuskuvan 
asukkaiden ja työpaikkojen määrä määritetään sen mukaan kuinka lähellä 
ympärillä olevien ruutujen maankäyttöä se on. ”Läheisyyden” määrä 
lasketaan kaavasta 

� �� etäisyysparametrieKohdeLäheisyys ** . 

Sijoittuvan maankäytön ja etäisyyden suhdetta kuvaa siten graafi: 
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Liikenteellinen saavutettavuus nykyisessä rakenteessa

Hajautuva rakenne
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Aluerakenteen muodostamismenetelmä: saavutettavuuden vaikutus uuden 
aluerakenteen syntyyn. 

Asettamalla läheisyyskaavaan erilaisia parametreja ja muuttamalla 
läheisyyden kohdetta saadaan erilaisia maankäytön painotuksia. 
Rakennemalliennusteissa voidaan ottaa myös maakunta- yleis- ja 
asemakaavojen rajoitteet huomioon. 

Suuria ja pieniä keskuksia painotetaan eri tavoin esimerkiksi hierarkkisen tai 
monikeskuksisen rakenteen kuvaamiseksi (ks. kuva alla). 

 

Kasautuva

  
Kasautuvan ja monikeskuksisen rakenteen painottaminen uuden 
rakennemallin lähtökohtien muodostamiseksi. 

Menetelmän käyttö 
Alue- ja yhdyskuntarakenteen hajautumista säädetään puolestaan 
käyttämällä joko jyrkempää tai loivempaa etäisyyden mukaan laskevaa 
sijoittumiskäyrää (ks. yleiskuvaus yllä). Saavutettavuus painottaa siis 
saavutettavuuden kohteena olevan seikan (esimerkiksi asukkaat tai 
työpaikat) koon etäisyydellä. Saavutettavuus lasketaan jokaiselle ruudulle 
kaikkien muiden ruutujen tiedoista. 

Menetelmä toimii alla olevan kuva mukaisesti siten, että: 

� Lähtötiedoista tehdään uuden maankäytön ”konseptin” mukainen 
painotuskuva. 

� Painotuskuva yhdistetään kaavakuvaan, joka rajaa sijoittamista osa-
alueille. 

� Näin saadusta rakennekuvasta lasketaan asukas- ja työpaikkamäärät 
liikennemalleihin. 

� Liikennemallien tuloksista analysoidaan liikenteelliset vaikutukset. 
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Rakennemallin muodostamismenetelmä 

Painotuskuva havainnollistaa asukkaiden ja työpaikkojen sijoittumista 
tutkittavan alueen kattavassa tiheässä 250x250m ruudukossa värisävyjen 
avulla. Päävärin intensiteetti kertoo maankäytön tehokkuuden. Ruutujen 
värjääminen tehdään esimerkiksi ko. alueen tyypin ja muun maankäytön tai 
liikennejärjestelmien sijainnin läheisyyden perusteella. Kaavakuva 
muokataan esimerkiksi olemassa olevasta maakunta- tai yleiskaavan 
teemakartasta, joka kertoo tavoitellut maakäytön painotukset ja rajoitteet.  

Ajatuksena ei ole käyttää mitään erityistä teoriaa sijoittamisessa, vaan antaa 
joustavat ja visuaaliset työkalut tavoitteellisten rakennemallien tekemiseen ja 
vaikutustiedon tuottamiseen niistä nopeasti. Vaikutuksia tarkastelemalla 
voidaan sitten arvioida erilaisten mekaanisten sijoittamiskonseptien 
toimivuutta.  

Kehitetty läheisyyteen perustuva menetelmä on analoginen esimerkiksi 
maan arvoa kuvaavien kaupunkitalousteorioiden ja liikenteen 
tavoitettavuuskäsitteen kanssa, mutta ei perustu suoraan mihinkään 
tutkittuun sijoittumisteoriaan. 

Maankäytön kuvaus 

Vuoden 2050 aluerakenteen muodostumisen logiikka lähtee keskusten 
ominaisuuksista ja niiden vuorovaikutuksesta. Nykyinen asukas- ja 
työpaikkarakenne toimii tulevaisuuden rakennemallien lähtökohtana. 
Vaihtoehtoiset aluerakenteet muodostetaan jakamalla tutkimusalue 250 
metrin ruutuihin, joihin kuvataan metropolialueen nykyinen rakenne (asukas- 
ja työpaikkamäärät).  

Maankäytön mahdollisuuksia sijoittua ylläkuvatulla tavalla 
liikennejärjestelmän mahdollistaman saavutettavuuden perusteella 
kontrolloidaan maakunta- ja yleiskaavojen avulla. MARAan on analysoitu 
kaikki pääkaupunkiseudun yleiskaavat sekä nykyisten radanvarsien tiheät 
keskukset. 
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MYLLYssä käytetyt maakunta- ja yleiskaavat yleistettynä/yhtenäistettynä 

Analysoitujen yleiskaavojen ulkopuolella asemanseutujen maankäytön 
("helmien") muodostuminen mahdollistetaan synteettisten "kaavojen" avulla, 
jotka on suunniteltu vastaamaan jotakuinkin nykyisten asemanseutujen 
maankäytön luokkia tyypillisillä asemanseuduilla. Tällaisia "helmiä" on 
sijoitettu varsinkin malleissa esitettyjen uusien asemien ympärille. 

 

7500 as/tp

15 000 as/tp

Tehokkuus 0.15

Tehokkuus 0.04

21 000 as/tp

37 000 as/tp

Tehokkuus 0.4

Tehokkuus 0.1

 
Synteettiset asemanseudut eli "helmet" 
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Esimerkki synteettisten asemanseutujen eli "helmien" sijoittelusta. 

Maankäytön sijoittumista ohjaavat suunnitteet ja sijoittumista säätelevät 
rajoitteet on ryhmitelty taajamatoimintojen alueisiin sekä virkistys-, 
luonnonsuojelu ja erityisalueisiin, joille on kullekin määritelty nykyisiin 
asukas- ja työpaikkamääriin perustuvat maksimi- ja minimiasukas- ja 
työpaikkamäärät siten, että pääkaupunkiseudun yleiskaavat toteutuvat 
kokonaisuutena. Rajoitteet tehdään analysoimalla vuoden 1980 ja 2000 
välinen kehitys alla olevan kuvan mukaisesti. Menetelmä ei sijoita uuden 
rakennemallin maankäyttöä rajoitteiden yli/ali, vaan hakee ylimenevälle 
osalle uuden sijainnin. 

 
Rajoitteiden toiminta perustuu vuosien 1980–2005 väliseen havaittuun 
muutokseen. Mitä enemmän nykyistä maankäyttöä, sen vähemmän on 
mahdollista sijoittaa uutta (vihreä käyrä).  
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Liikennejärjestelmien kuvaus 

Aluerakenteet muodostetaan liikennejärjestelmän saavutettavuuden 
suhteessa nykyiseen rakenteeseen. Liikennejärjestelmäkuvissa painotetaan 
ne verkon yhteysvälit, joiden varassa rakennemallin kasvulogiikka toimii 
alueiden tavoitettavuudessa tapahtuvien muutosten perusteella. 
Liikenneverkot on eroteltu katuverkkoon, moottoritieverkkoon ja 
raideverkkoon. 

 
Paikallisliikenteen katu- ja tieverkko (sininen) sekä moottoritieverkko 

Teiden nopeudet saadaan YTV:n mallijärjestelmän tiedoista. Raideliikenteen 
matka- ja odotusajat sekä palvelutaso on suunniteltu erikseen MYLLYn 
edellyttämälle karkealle tasolle. 

 

 
Raideliikenteen verkot. 

Moottoritiet ja raideliikenne vaikuttavat saavutettavuuteen vain liittymien ja 
asemien sijaintien kautta. Näin asemanseuduille muodostuu luonnostaan 
saavutettavia maankäytön keskittymiä. Saavutettavuuden lähtökohtana oleva 
liikennejärjestelmän "ulottuvuus" eli etäisyysfunktio on sovitettu kattamaan 
koko työssäkäyntialue. 
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Esimerkki etäisyysfunktiosta keskustan suhteen. Saavutettavuuspinta 
lasketaan jokaisen sijainnin suhteen. 

 

 

 
Esimerkki saavutettavuuspinnasta. 
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Vaikutusten arviointi 
Liikenteen ja liikkumisen osalta päämalleista MARAssa tuotetaan mm. 
seuraavat liikenteelliset arviot: 

� raideliikenteen karkeat kysyntä- ja kuormitustiedot 
(matkustajamääräennusteet asemittain, rataosien 
matkustajakuormitusennusteet, junien kuormitusasteet) 

� eri kulkutapojen käyttö (kevytliikenne, joukkoliikenne, henkilöauto) 
� henkilöauton käytön määrä (henkilöautosuorite asukasta kohti) 
� tie- ja pääkatuverkon kuormittuminen ja kapasiteetin riittävyys 

Arviot tuotetaan sekä tunnuslukuina että teemakarttoina (esim. liikkumisen 
tunnusluvut 250 metrin ruudukossa). Mallien vaikutukset liikkumiseen 
arvioidaan ns. ruututietomalleilla (RUUTI), jotka on sovitettu vastaamaan 
HLJ:n henkilöhaastatteluissa ilmoitettuja matkoja. Ns. RATAMA-mallit 
arvioivat puolestaan säteittäisten raideliikenneratojen käyttäjämääriä. 

 
Esimerkki RUUTI-mallin tuloksista. 

 

 
Esimerkki RATAMA-mallin tuloksista. 
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Liite 2.  MARA-työpajat 
 
Maankäyttö- ja raideliikenneselvitys (MARA) perustuu 
lähestymistapaan, jossa tarkasteltavia malleja kehitetään ja 
täydennetään, kunnes tavoitteet saavutetaan. Tavoitetila 
perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn, innovatiiviseen 
mallinnusprosessiin ja iteratiiviseen valmisteluprosessiin, jossa 
on käyty läpi seudulla esitetyt raideliikenteen 
kehittämisehdotukset. Prosessi sisälsi kolme suurempaa 
työpajaa (sidosryhmätapaamisten lisäksi): 

� Morfologiatyöpajassa (14.5.2009) kerättiin 
asiantuntijoiden näkemyksiä ja ideoita maankäyttö- ja 
raideverkkomalleja muodostamiseksi. 

� Päämallityöpajassa (5.10.2009) hahmoteltiin erilaisiin 
periaatteisiin ja painotuksiin perustuvia päämalleja sekä 
tuotiin esiin tärkeitä reunaehtoja, joita on otettava 
huomioon päämallien muodostamisessa. 

� Tavoitetilatyöpajassa (20.11.2009) käytiin läpi päämallien analyysien tuloksia ja 
käytiin lähetekeskustelua tavoitetilan muodostamista varten 

 
Morfologiatyöpaja 
Osallistujat 
MARA-seurantaryhmän jäsenet: Sihto Suoma, pj (YTV), Viilo Leena (Vantaan kaupunki), Pallasvuo 
Matti (Vantaan kaupunki), Jalasto Petri (LVM), Pyy Martti (RHK), Kerosuo Martti (RHK), Hyvärinta 
Mirja (Uudenmaan tiepiiri), Holmila Ilkka (KUUMA-kunnat), Vikman-Kanerva Merja (KUUMA-
kunnat), Kiuru Kimmo (Kuntaryhmä Neloset), Teerioja Reijo (YTV), Normo Pekka (Uudenmaan 
liitto), Linna-Varis Hanna (Itä-Uudenmaan liitto), Karasmaa Nina (YTV), Vilkuna Johanna (YTV), 
Valtanen Raimo (YTV), Hälvä Heikki (Helsingin kaupunki), Antinoja Markku (Espoon kaupunki), 
Ronkainen Kyösti (KUUMA-kunnat), Kujanpää Rauno (Kuntaryhmä Neloset), Veltheim Olavi 
(Yeiskaavapäälliköt), Katajisto Petteri (YM), Toukola Maija (Itä-Uudenmaan liitto), Salmi Arja (YTV), 
Hietanen Juha (YTV). 
Seurantaryhmän tahojen muut edustajat: Aalto Arja (RHK), Nylund Agneta (Uudenmaan liitto), 
Siitonen Arto (HKL), Sippola-Alho Tanja (Helsingin kaupunki), Strömmer Hanna (YTV), Tähtinen 
Vilja (YTV). 
Konsulttien edustajat: Moilanen Paavo (Strafica Oy), Pesonen Hannu (Strafica Oy), Rinta-Piirto 
Jyrki (Strafica Oy), Saarinen Heidi (Strafica Oy), Savisalo Anssi (Strafica Oy), Väistö Elina (Sito 
Oy), Grönlund Sakari (Sito Oy), Laakso Seppo (Kaupunkitutkimus TA Oy). 

Morfologinen analyysi on kehitetty moniulotteisten, useita malleja sisältävien ja vaikeasti 
arvioitavien ongelmien ratkaisuun, joissa valinta yhden tekijän suhteen saattaa vaikuttaa 

Morfologiatyöpaja

Päämallipaja

Tavoitetilatyöpaja

Alustavat�mallit
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useaan muuhun tekijään. Tarkastelutapaa on sovellettu menestyksellisesti 
tiemaksujärjestelmien määrittelyselvityksissä ja pääkaupunkiseudun 
ruuhkamaksuselvityksessä. Morfologinen analyysi MARAn yhteydessä perustuu 
yksinkertaisesti tiiviiseen vuorovaikutusprosessiin. Siinä sidosryhmien laaja 
asiantuntijajoukko kootaan yhteiseen työpajaan, jossa raideverkko- ja maankäyttömalleja 
yhdistellään ryhmätyömenetelmällä. 

 
Erilaiset mahdolliset yhdyskuntarakenteet ja raideverkot muodostavat MARAssa 
eräänlaisen matriisin alla kuvatulla tavalla. Yhdyskuntarakenteita käsitellään 
liikennejärjestelmään kytkeytyvinä rakenteina eli "helminä"´. Ne perustuvat nykyiseen 
rakenteeseen ja erilaisiin maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmiin. Näistä tärkeimpänä 
meneillään olevana prosessina voidaan mainita Uudenmaan liiton maakuntakaavatyön 
rakennemallit. Raideverkkojen hahmottelu pyritään kytkemään myös seudun 
liikennejärjestelmää pohtiviin muihin projekteihin. 
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Kuva 1. Erilaisten yhdyskuntarakenteiden ja raideverkkojen muodostama matriisi 

 
Mallien muodostamisessa lähtökohtana ovat alla kuvattujen perusperiaatteiden ääripäät, 
joita varioimalla ja yhdistelemällä voidaan muodostaa erilaisia raideverkon ja maankäytön 
rakenteita. Raideverkon hyödyntämisen ja laajentamisen ääripäät ovat 

A. Maankäyttö ohjataan pääosin nykyrakenteisiin ja nykyisten raiteiden varaan. 
Uusista raidehankkeista toteutetaan vain ne, jotka ovat välttämättömiä tarvittavan 
raidekapasiteetin kannalta tai jotka ovat perusteltuja joukkoliikenteen palvelutason 
ja kilpailukyvyn parantamiseksi (esim. poikittaisyhteydet seudun ydinalueella). 
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B. Uusien rakenteiden avulla raideliikenteestä pyritään luomaan 
joukkoliikennejärjestelmän runko seudun kaikilla pääsuunnilla ja samalla sekä 
houkuttelemaan että ohjaamaan maankäytön kehitystä näiden runkoyhteyksien 
varaan. 

 
Keskittymisen asteen suhteen Helsingin seudun ääripäät ovat: 

1. Keskittyvät rakenteet ovat mahdollisia, jos ydinalueiden asunto- ja 
toimitilatuotannossa saadaan riittävästi kysyntää vastaavaa ja hinnaltaan 
saavutettavissa olevaa tarjontaa. Tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten 
asumispreferenssien huomioon ottamista talotyyppitarjonnassa. Seudun reuna-
alueet eivät pyri aktiivisesti kilpailemaan asukkaista. Maankäytön kasvu painottuu 
seudun ydinalueelle, jossa rakentaminen suunnataan aktiivisen maankäyttö- ja 
raideliikennepolitiikan avulla nykyisille ja uusille asemanseuduille. 

 
2. Laajentuvat rakenteet syntyvät, jos kasvupaineisiin ei pystytä vastaamaan 

ydinalueella ja hinnat nousevat eikä asumispreferenssejä kohdata. Seudun reuna-
alueet kilpailevat aktiivisesti asukkaista. Maankäytön kasvu painottuu enemmän 
pääkaupunkiseudun reunoille ja kehyskuntiin, jossa rakentaminen suunnataan 
aktiivisen maankäyttö- ja raideliikennepolitiikan avulla nykyisten ja uusien raiteiden 
varsille, erityisesti rataverkon piiriin. 

 
Raideliikenteeseen tukeutuvien yhdyskuntien koon suhteen ääripäät ovat: 

I. Raiteiden varsille ohjattava maankäyttö keskitetään suuriin radanvarsitaajamiin ja -
kaupunkeihin ja keskusalueille, joiden koko luo edellytykset hyvän 
palveluvarustukselle. Kasvualueita on lukumääräisesti vähemmän, mikä heijastuu 
myös raiteiden tarpeeseen.  

II. Raiteiden varsille ohjattava tai ohjautuva maankäyttö jakaantuu pienempiin 
taajamiin, jotka tukeutuvat palveluiden osalta enemmän isompiin keskuksiin. 
Kasvua riittää ehkä useammalle raidesuunnalle, mutta ongelmana voi olla, että 
maankäyttöpotentiaali ei riitä raideliikenteen kehittämiseen. 

 
Näistä perusperiaatteista voidaan muodostaa esimerkiksi oheisten kuvien mukaiset 
ääripäät. Kuvassa 2 pitäydytään nykyrakenteisiin, keskitetään rakennetta mahdollisimman 
paljon ja pyritään kehittämään yhdyskuntia pieninä taajamina. Kuvassa 3 mennään 
perusperiaatteiden toiseen ääripäähän. 
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Kehitettävä metroliikenne

 

Kuva 2. Nykyrakenteeseen pitäytyvä, keskittyvä ja pieniä yhdyskuntia suosiva esimerkkimalli. 
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Kuva 3. Uusia rakenteita luova, hajautuva ja suuria yhdyskuntia suosiva esimerkkimalli. 

 
Työpajan osallistujat jaettiin kuuteen ryhmään, joilla oli erilaiset tavoitteet. Ryhmät loivat 
strategiansa vuoden 2050 raideliikenteestä ja maankäytöstä. Ne muokkasivat sen 
perusteella pelilaudoille asetettuja asukas- ja työpaikkamääriä haluamakseen sekä 
merkitsivät pelilaudalle tavoitevuoteen mennessä ryhmän strategian mukaisesti 
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toteutettavat pikaratikka-, metro-, kaupunkijuna- ja taajamajunaradat. Ryhmätyöskentelyn 
tuloksena saatiin kuusi erilaista karttapohjaa, joissa maankäyttö ja raideliikenne oli 
toisistaan poikkeava. Lisäksi kustakin ryhmässä tehtiin muistiinpanoja pelistrategiasta 
sekä esiteltiin ryhmien tulokset (kuva 4).  
 

2) Tiivistä/täydennä
3) Täydennä

4) Pitäydy

1) Tiivistä

5a) Valitse 5b) Valitse

 
Kuva 4. Työpajoissa kehitettyjä malleja.  

 
 
Päämallityöpaja 
 
Osallistujat 
MARA-seurantaryhmän jäsenet: Sihto Suoma, pj (YTV), Antinoja Markku (Espoon kaupunki), 
Tieaho Martti (Espoon kaupunki), Hälvä Heikki (Helsingin kaupunki), Poutanen Olli-Pekka 
(Helsingin kaupunki), Vähätörmä Erkki (Itä-Uudenmaan liitto), Huisko Sirkku (Kuntaryhmä Neloset), 
Kujanpää Rauno (Kuntaryhmä Neloset), Jalasto Petri (LVM), Myllärniemi Katariina (LVM), Holmila 
Ilkka (KUUMA-kunnat), Kononen Aarno (KUUMA-kunnat), Ronkainen Kyösti (KUUMA-kunnat), 
Vikman-Kanerva Merja (KUUMA-kunnat), Kerosuo Martti (RHK), Pyy Markku (RHK), Normo Pekka 
(Uudenmaan liitto), Stenvall Maija (Uudenmaan liitto), Hyvärinta Mirja (Uudenmaan tiepiiri), 
Weurlander Minna (Uudenmaan tiepiiri), Dahlqvist-Solin Brita (Uudenmaan ympäristökeskus), 
Laine Tarja (Uudenmaan ympäristökeskus), Immonen Markku (Vantaan kaupunki), Pallasvuo Matti 
(Vantaan kaupunki), Viilo Leena (Vantaan kaupunki), Valtanen Raimo (YTV), Lahti Markku 
(Yleiskaavapäälliköt), Veltheim Olavi (Yleiskaavapäälliköt), Katajisto Petteri (YM), Hietanen Juha 
(YTV), Janhunen Outi (YTV), Karasmaa Nina (YTV), Salmi Arja (YTV), Teerioja Reijo (YTV), 
Vilkuna Johanna (YTV).  
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Seurantaryhmän tahojen muut edustajat: Sippola-Alho Tanja (Helsingin kaupunki), Aalto Arja 
(RHK), Nylund Agneta (Uudenmaan liitto), Strömmer Hanna (YTV), Granberg Mette (YTV). 
Konsulttien edustajat: Moilanen Paavo (Strafica Oy), Laakso Seppo (Kaupunkitutkimus TA Oy), 
Savisalo Anssi (Strafica Oy), Väistö Elina (Sito Oy), Grönlund Sakari (Sito Oy), Kivari Markku 
(Strafica Oy), Pesonen Hannu (Strafica Oy), Rinta-Piirto Jyrki (Strafica Oy). 

 
Työpajan tarkoituksena oli hahmotella minkälaisia raideverkkomalleja ja niitä tukevaa 
maankäyttöä on tarkoituksenmukaista alkaa arvioida ns. MYLLYn avulla (ks. liite 1). 
Työpajassa hahmoteltiin erilaisiin periaatteisiin ja painotuksiin perustuvia maankäyttö- ja 
raideverkkomalleja. Erilaisia raideverkkoja ja niitä tukevia maankäytön "helmiä" pyrittiin 
muodostamaan ennakkoluulottomasti, mutta samalla myös tuomaan esiin tärkeitä 
reunaehtoja, joita on otettava huomioon päämallien muodostamisessa. Yksittäisiä 
liikennehankkeita tai niiden tärkeysjärjestystä ei käsitelty. 
 
Mallien muodostamisessa Helsingin seudulla lähtökohdiksi otettiin seuraavat 
perusperiaatteet: 
 
A. Suuret helmet seudulla: lyhyet, paksut sormet 
 
� Täydentyvä ja keskittyvä rakenne, jossa moottoroitu liikkuminen pyritään 

minimoimaan. 

� Kaupunkimaiset 10 000–15 000 asukkaan asemayhdyskunnat, joissa kohtuulliset 
päivittäispalvelut ja hyvä kävelysaavutettavuus. 

� Asemaseutujen ytimet kerrostalovaltaisia, reuna-alueilla myös tiiviitä 
pientaloalueita. 

� Nykyisten ratakäytävien maankäyttöä ja liikennettä kehitetään ja uusia ratakäytäviä 
avataan noin 35 minuutin matka-aikavyöhykkeelle saakka. 

� Kehitettävillä ja uusilla ratakäytävillä tavoitteena 15–20 minuutin vuoroväli. 
 
B. Pienet helmet seudulla: pitkät kapeat sormet 
 

� Hierarkkinen keskusrakenne, joka mahdollistaa pientalovaltaisen 
uudisrakentamisen. 

� Uusi rakentaminen 5 000–8 000 asukkaan puutarhakaupunkeina. 

� Asemaseutujen ytimissä kerrostaloja, mutta yhdyskunnat pääosin pientalovaltaista 
tiivistä ja matalaa rakentamista. 

� Palvelut keskitetään aluekeskuksiin, joissa hyvä ja monipuolinen tarjonta. 
Puutarhakaupungeissa rajalliset päivittäispalvelut.  
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� Nykyisten ratakäytävien maankäyttöä ja liikennettä kehitetään ja uusia ratakäytäviä 
avataan noin 45 minuutin matka-aikavyöhykkeelle saakka. 

� Kehitettävillä ja uusilla käytävillä tavoitteena 15–30 minuutin vuoroväli. 
 
Mallien muodostamisessa pääkaupunkiseudulla lähtökohtana olivat seuraavat 
perusperiaatteet: 
 
1. Suuret helmet pääkaupunkiseudulla: raskaan raideliikenteen runkoverkko 

 
� Täydentyvä ja keskittyvä rakenne, jossa moottoroitu liikkuminen pyritään 

minimoimaan. 
� Kaupunkimaiset vähintään noin 10 000 asukkaan asemayhdyskunnat, joissa 

kohtuulliset päivittäispalvelut ja hyvä kävelysaavutettavuus. 

� Asemaseutujen ytimet kerrostalovaltaisia, reuna-alueilla myös tiiviitä 
pientaloalueita. 

� Joukkoliikennejärjestelmän runkona metro- ja kaupunkiradat, joita kehitetään noin 
30 minuutin matka-aikavyöhykkeelle saakka joko nykyisiä käytäviä jatkamalla tai 
avaamalla uusia käytäviä. 

� Vuoroväli enintään 10 minuuttia. 

� Kevyt joukkoliikenne (pikaraitiotiet ja bussit) täydentää runkojärjestelmää erityisesti 
poikittaisliikenteessä. 

 
2. Pienet helmet pääkaupunkiseudulla: kevyen joukkoliikenteen runkolinjasto 
 
� Hierarkkinen keskusrakenne. Mahdollistaa pientalovaltaisen uudisrakentamisen. 

� Täydennysrakentamista sekä vähintään noin 5 000 asukkaan uusia yhdyskuntia. 

� Uusyhdyskuntien ytimiin ja nykyiseen rakenteeseen kerrostaloja, mutta muutoin 
uudisrakentaminen pääosin pientalovaltaista tiivistä ja matalaa. 

� Palvelut keskittyvät aluekeskuksiin, joissa hyvä ja monipuolinen tarjonta.  

� Kevyen joukkoliikenteen runkolinjat täydentävät metro- ja kaupunkiradat 
verkkorakenteeksi erityisesti poikittaissuunnissa. 

� Runkolinjoilla 5–10 minuutin vuorovälit. 
 
Näistä pääkaupunkiseudun ja muun Helsingin seudun perusperiaatteista saatiin kuvan 5 
kaltaiset alustavat strategiat työpajan lähtökohdaksi.  
 



 �������������������������������������������������������������������������������5�

Seutu:�suuret helmet (A)�������������Seutu:�pienet helmet�(B)
PK

S:
�p
ie
ne

th
el
m
et
�(2
)��
��P
KS
�s
uu

re
th

el
m
et
�(1
)

pks Seutu

pks Seutu

pks Seutu

pks Seutu

Kumipyörä Juna Metro Pikaratikka

 

Kuva 5. Päämallien perusperiaatteet. 

 

 

Kuva 6. Esimerkkejä työryhmissä kehitetyistä alustavista päämalleista. 

 
Tavoitetilapaja 
Osallistujat: 
MARA-seurantaryhmä: Sihto Suoma, pj. (YTV), Antinoja Markku (Espoon kaupunki), Tieaho Martti 
(Espoon kaupunki), Hälvä Heikki (Helsingin kaupunki), Poutanen Olli-Pekka (Helsingin kaupunki), 
Lehmuskoski Ville (HKL), Vähätörmä Erkki (Itä-Uudenmaan liitto), Kiuru Kimmo (Kuntaryhmä 
Neloset), Luomajärvi Tero (Kuntaryhmä Neloset), Kujanpää Rauno (Kuntaryhmä Neloset), Holmila 
Ilkka (KUUMA-kunnat), Ronkainen Kyösti (KUUMA-kunnat), Vikman-Kanerva Merja (KUUMA-
kunnat), Kerosuo Martti (RHK), Pyy Markku (RHK), Normo Pekka (Uudenmaan liitto), Stenvall 
Maija (Uudenmaan liitto), Hyvärinta Mirja (Uudenmaan tiepiiri), Dahlqvist-Solin Brita (Uudenmaan 
ympäristökeskus), Viilo Leena (Vantaan kaupunki), Pallasvuo Matti (Vantaan kaupunki), Veltheim 
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Olavi (Yleiskaavapäälliköt), Hietanen Juha (YTV), Janhunen Outi (YTV), Salmi Arja (YTV), 
Valtanen Raimo (YTV), Karasmaa Nina (YTV), Vilkuna Johanna (YTV). 
Seurantaryhmän tahojen muut edustajat: Penttilä Hannu (Helsingin kaupunki), Kononen Aarno 
(KUUMA-kunnat), Ronni Jukka (RHK), Aalto Arja (RHK), Suvanto Tuomo (LVM), Anttila Suvi 
(LVM), Rouhiainen Vuokko (Espoon kaupunki), Granberg Mette (YTV). 
Konsulttien edustajat: Moilanen Paavo (Strafica Oy), Laakso Seppo (Kaupunkitutkimus TA Oy), 
Väistö Elina (Sito Oy), Pesonen Hannu (Strafica Oy), Savisalo Anssi (Strafica Oy), Grönlund Sakari 
(Sito Oy), Laaksonen Matti-Pekka (Sito Oy). 

 
Päämallipajassa muodostetuista malleista seulottiin esiin päämallit, jotka ovat kaikkien 
kiinnostavimpia HLJ:n kärkitavoitteiden toteutumisen ja MARAn tavoiteverkon 
muodostamisen kannalta. Jatkoon valittavista malleista arvioitiin keskeiset vaikutukset, 
minkä jälkeen määriteltiin päämallien yksityiskohdat analysointiin ja jatkokehittelyyn  
(Kuva 7). 

 
Kuva 7. Päämallit. 

Päämallit analysoitiin suhteessa HLJ-prosessin tavoitteisiin ja jatkokehitettiin MARAn 
tavoitetilaprosessia varten. Päämalleista tehtiin ns. MYLLY-ajoja (liite 1), joiden avulla 
sijoiteltiin vuoden 2050 asukkaat ja työpaikat ratakäytäviin ja muualle seudulle ottaen 
huomioon asetetut maankäytön reunaehdot. Näin saatiin arvioitua raideliikenteen 
käyttäjämääriä eri puolilla verkkoa. Tämän avulla voitiin arvioida päämallien järkevyyttä 
laskemalla HLJ:n tavoitteiden toteutumista kuvaavia indikaattoreita, jotka esiteltiin 
tavoitetilapajassa (kuvat 8-10). Kokonaisuutena voitiin todeta, että kaikki tutkitut 
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päämallistrategiat saavat aikaan HLJ:n tavoitteiden mukaisia vaikutuksia. MARAn 
lähtökohtien mukaisesti tavoiteverkon ja sitä tukevan maankäytön sijoittaminen 
korostaakin strategian merkitystä, jolloin liikkumistottumukset ovat samankaltaisia eri 
ratakäytävissä, ja taso riippuu lähinnä etäisyydestä seudun ytimeen. Analyysien 
johtopäätöksenä esiteltiin alustava tavoiteverkon luonnos. 

Alle�1�km Alle�2,5�km

Nyky�2005 39�% 69�%

Vertailu�(V) 43�% 76�%

Pitäytyvä�(A) 48�% 84�%

Täydentävä�(B) 57�% 88�%

Varautuva�(C) 51�% 88�%

Tavoite�(L) 54�% 86�%
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Alle�1�km Alle�2,5�km

Nyky�2005 54�% 77�%

Vertailu�(V) 55�% 85�%

Pitäytyvä�(A) 58�% 89�%

Täydentävä�(B) 66�% 92�%

Varautuva�(C) 59�% 92�%

Tavoite�(L) 64�% 91�%
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Kuva 8. Asukkaiden (vasemmalla) ja työpaikkojen (oikealla) sijoittuminen asemien läheisyyteen. 

PKS Muu�seutu Koko�seutu

Nyky�2005 25.0�% 11.2�% 21.9�%

Vertailu�(V) 26.1�% 12.0�% 22.0�%

Pitäytyvä�(A) 26.7�% 13.6�% 23.6�%

Täydentävä�(B) 26.9�% 14.1�% 23.8�%

Varautuva�(C) 26.5�% 14.0�% 23.4�%

Tavoite�(L) 26.8�% 13.6�% 23.6�%
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Nyky�2005 35.0�% 26.4�% 33.1�%

Vertailu�(V) 37.1�% 28.6�% 34.6�%

Pitäytyvä�(A) 38.4�% 30.0�% 36.4�%

Täydentävä�(B) 38.3�% 30.0�% 36.3�%

Varautuva�(C) 38.0�% 29.9�% 36.0�%

Tavoite�(L) 38.3�% 29.8�% 36.3�%
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Kuva 9. Joukkoliikenteen (vasemmalla) ja kevytliikenteen (oikealla) kulkutapaosuudet vuonna 2005 
ja eri päämalleissa sekä tavoitetilassa vuonna 2050. 

PKS Muu�seutu Koko�seutu

Nyky�2005 11.7 23.8 14.6

Vertailu�(V) 10.8 22.9 14.5

Pitäytyvä�(A) 10.4 20.9 13.0

Täydentävä�(B) 10.3 20.2 12.8

Varautuva�(C) 10.5 19.9 13.0

Tavoite�(L) 10.4 20.6 13.0

0

5

10

15

20

25

km
/v
rk
/h
lö

  

Kuva 10. Henkilöauton keskimääräinen käyttö (km/asukas/vrk). 
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Liite 3.  Herkkyystarkastelut  (Tulevaisuusskenaariot) 
 
HLJ 2011:n Tulevaisuustarkastelu-osaselvityksessä on muodostettu kolme vaihtoehtoista 
skenaariota. Vakaa kehitys jatkuu -skenaario on tämän selvityksen maankäytön kasvun 
lähtökohta. Seutu kasvaa nopeasti 1,8 miljoonaan asukkaaseen ja miljoonaan 
työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä. Skenaariota on käytetty tässä selvityksessä ns. 
vertailumallina (Hajautuva/V). Mallin maankäyttöön on kuvattu tavoitetilaa hajautuvampi 
”trendinomainen” laajentumiskehitys. 
 
Talouskasvu hidastuu -skenaariossa on 1,6 miljoonaa asukasta ja 900 000 työpaikkaa. 
Maankäytön tiiveyden on oletettu olevan matalamman talouskasvun takia tavoitetilan 
luokkaa, vaikka seudulla ei harjoitettaisi tavoitteellista ohjauspolitiikkaa. Arvomuutos-
skenaariossa kasvu on kohtalaista, 1,7 miljoonaa asukasta ja 950 000 työpaikkaa vuonna 
2050. Maankäytön rakenne on ”hajakeskittyvä”. 
 
Liikenneverkot ovat kaikissa skenaariotarkasteluissa samat. Skenaarioiden lähtökohtana 
ovat vuoden 2020 kuntien suunnitteet. Uudenmaan maakuntien hieman yli 2 miljoonasta 
asukkaasta sijoittuu vuonna 2050 Helsingin seudulle hieman eri määriä riippuen 
yhdyskuntarakenteen keskittymisasteesta (ks. kuvat 1-4).  
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Muu�Uusimaat 174�481 303�997 177�054 160�626 170�567

Muu�seutu 281�119 513�112 393�272 417�372 450�585

PKS 963�269 1�235�258 1�282�041 1�374�369 1�431�215
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Kuva 1. Väestömäärät (oikealla) sekä pääkaupunkiseudun ja muun Helsingin seudun osuus 
asukasmääristä (vasemmalla) 2005 ja vuoden 2050 skenaarioissa. 

 
 
Skenaarioiden vaikutukset keskeisiin tunnuslukuihin näkyvät alla olevissa kaavioissa. 
Tavoitteellisen strategian positiiviset vaikutukset korostuvat voimakkaamman kasvun 
skenaarioissa, mutta kasvun aiheuttamat kehittämistarpeet säilyvät vaihtoehtoisissa 
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skenaarioissakin. Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittäminen ilman voimakasta 
samanaikaista ohjaamista eivät ratkaise kasvun ongelmaa, koska suuri osa rakenteesta ja 
sitä kautta kysynnästä on jo kiinnitetty olemassa olevaan maankäyttöön.  
Seudun rakenteen tiivistyminen johtaa liikenneverkon suurempiin kehittämistarpeisiin 
ydinalueilla ja poikittaissuunnassa. Hajautuminen johtaa verkon kuormitusongelman 
siirtymiseen seudun laitoja kohti, minkä hallitseminen on hankalampaa joukkoliikennettä ja 
muita keinoja kehittämällä. Ongelmat ydinalueella ovat ratkaistavissa suhteellisesti 
tehokkaimmin. Jos arvomuutos johtaisi tehokkaaseen hajakeskittymiseen, se saattaisi olla 
osittainen ratkaisu varsinkin, jos ydinalueen tiivistäminen ei onnistu tehokkaasti. Tätä tulisi 
analysoida jatkossa tarkemmin liikennejärjestelmän kannalta.  
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Nyky�2005 39�% 69�%

Hajautuva�(V) 43�% 76�%

Hidas�kasvu�(H) 54�% 86�%

Arvomuutos�(M) 55�% 87�%
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Arvomuutos�(M) 64�% 91�%
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Kuva 2. Asukkaiden (vasemmalla) ja työpaikkojen (oikealla) sijoittuminen asemien läheisyyteen. 
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PKS Muu�seutu Koko�seutu

Nyky�2005 25.0�% 11.2�% 21.9�%

Hajautuva�(V) 26.1�% 12.0�% 22.0�%

Hidas�kasvu�(H) 26.6�% 12.9�% 23.4�%

Arvomuutos�(M) 26.7�% 13.5�% 23.6�%

MARA�(L) 26.8�% 13.6�% 23.6�%
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PKS Muu�seutu Koko�seutu

Nyky�2005 35.0�% 26.4�% 33.1�%

Hajautuva�(V) 37.1�% 28.6�% 34.6�%

Hidas�kasvu�(H) 37.6�% 28.6�% 35.5�%

Arvomuutos�(M) 38.1�% 29.4�% 36.0�%

MARA�(L) 38.3�% 29.8�% 36.3�%
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Kuva 3. Joukkoliikenteen (vasemmalla) ja kevytliikenteen (oikealla) kulkutapaosuudet vuonna 2005 
ja eri skenaarioissa 2050. 

 

 

 

PKS Muu�seutu Koko�seutu

Nyky�2005 11.7 23.8 14.6

Hajautuva�(V) 10.8 22.9 14.5

Hidas�kasvu�(H) 10.5 21.4 13.2

Arvomuutos�(M) 10.4 20.8 13.0

MARA�(L) 10.4 20.6 13.0
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Kuva 4. Henkilöauton keskimääräinen käyttö (km/asukas/vrk). 
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