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Arjen liikkumisen ja kuljetusten
turvaaminen, miten tavoitteiden
toteutumista arvioidaan?

- case Helsingin seutu



• 14 kuntaa
• 1,4 milj. asukasta
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Helsingin seudulla on vuonna 2050

Joka kolmannen
suomalaisen
kotipaikka

2 000 000
asukasta

Verkostomainen
joukkoliikenne

1 050 000
työpaikkaa

5,7 Vahva
metropoli

miljoonaa
päivittäistä
matkaa



HLJ 2015:n
vaikutusten
arviointi



Arvioinnin vaiheistus ja aineistot sekä
viestintä ja vuorovaikutus



HLJ valmisteluprosessin arviointivaiheet



HLJ-valmistelussa vaikutustarkasteluja liikenne-
ennustemallien avulla koko prosessin ajan

SAVU
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Seudullinen
saavutettavuus
joukkoliikenteellä,
kävellen ja pyörällä
vuonna 2012 (SAVU)

Saavutettavuustarkastelut 20.5.2015 / Pekka Räty



SAVU 2025
HLJ-suunnitelma

Saavutettavuustarkastelut 20.5.2015 / Pekka Räty



SAVU 2040
HLJ-suunnitelma

Saavutettavuustarkastelut 20.5.2015 / Pekka Räty



Vaikutusten
kohdentuminen

Liikkujat ja
arkiliikkumisen reitit



Tutustu
liikkujatarinoihin
ja kerro omista
liikkumis-
toiveistasi
ja tarpeistasi



Saara, asemanseudulla asuva junan ja pyörän käyttäjä

Kuljen kodin ja aseman väliä
pyörällä. Toivoisin, että

pyöräparkkeja kehitettäisiin
turvallisemmiksi ja toimivammiksi.

Haluaisin myös tietää
ennakkoon, jos juna on myöhässä.

Liityntäpysäköintiä tullaan
parantamaan myös

pyöräpysäköinnin osalta. Jatkossa
tarjotaan entistä parempia

informaatiopalveluita, jolloin esim.
junan myöhästymisestä voi saada

tiedon kännykkään.





Vaikutusten arvioinnin kehikko

Maankäytön ja liikennejärjestelmän
yhteiset tavoitteet

Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän
haasteet, riskit ja mahdollisuudet

Merkittävät ympäristövaikutukset

Vaikutusten kohdentuminen



Merkittävien ympäristövaikutusten
osa-alueet

Taloudelliset
vaikutukset



Vaikutukset
yhdyskuntarakentee-
seen, rakennettuun
ympäristöön, maise-

maan, kaupunki-
kuvaan ja kulttuuri-

perintöön, (alueraken-
teeseen, yhdyskunta-
ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen

MRA)

Yhdyskuntarakenne

Saavutettavuus

Liikennemuotojen
houkuttelevuus

Kaupunkikuvan,
alueen luonteen

ja merkittävä
maiseman muutos

Suhteessa
maankäytön ja

liikennejärjestel-
män tavoitteisiin

ja kriteereihin

Kokonais-
saavutettavuus
sekä alueet ja

toiminnot

Asiantuntija-arvio

Järjestelmä-
vaikutukset

Vaikutustaso

Tarkastelutapa



Vaikutukset ihmisten
terveyteen, elinoloihin

ja viihtyvyyteen
(elinympäristöön MRA)

Ilmanlaatu

Melu

Turvallisuus

Autoriippuvuus

Virkistys-
mahdollisuudet

Kävelyn ja pyöräilyn
palvelukyky

Liikkumis-
kustannukset

Riskikohteiden tunnistus

Muutokset altistumisessa
ja toimien suuntaa-
misessa, hiljaisten

alueiden säilyminen

Kuolleet ja loukkaantuneet
ja muutokset toimien

suuntaamisessa

Luonnon ja
virkistysalueiden

pirstoutuminen, alueiden
saavutettavuus

Muutokset kävelyn ja
pyöräilyn edellytyksissä

Työpaikkojen,
asuinalueiden ja palve-
luiden saavutettavuus

ilman autoa

Alueiden sijoittuminen
tariffialueille

Vaikutustaso Tarkastelutapa



Vaikutustaso

Tarkastelutapa

Vaikutukset luontoon
ja ympäristöön,

maaperään
(kallioperään MRA),

vesiin, ilmaan,
ilmastoon,

kasvillisuuteen,
eliöihin (kasvi- ja

eläinlajeihin MRA) ja
luonnon moni-

muotoisuuteen ja
luonnonvarojen
hyödyntämiseen
(luonnonvaroihin

MRA)

Ilmasto,
energiankulutus,

kasvihuonekaasu-
päästöt,

sopeutuminen

Luonnon
monimuotoisuus

Luonnonvarojen
käyttö

Vedet

Suhde valtakunnallisiin
ja seudullisiin

tavoitteisiin, riski-
kohteiden tunnistus

sopeutumisen
kannalta

Laajojen yhtenäisten
metsäalueiden

säilyminen, toimivat
ekologiset yhteydet,

luonnon ydinalueiden
säilyminen, Natura-

alueet

Väylien rakennustarve

Potentiaaliset
pohjavesien

suojaustarpeet





Asuinrakenta
misen ja
uusien
työpaikkojen
sijoittumisen
tarkastelu
liikkumisen
näkökulmasta

Vrt. Arjen liikkumisen ja kuljetusten turvaaminen



Asutus
raideliikenteen
asemien
seuduilla



Vaikutusten arviointia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin



HLJ 2015 tekee seudulle hyvää

Joukkoliikennettä
käytetään enemmän:
sen osuus moottori-
ajoneuvoilla tehdyistä
matkoista nousee
6 prosenttiyksikköä.

Seudun
saavutettavuus
paranee
merkittävästi.

Joukkoliikenne
voidaan järjestää
matkaa kohti aiempaa
edullisemmin.

Tieliikenteessä
pääväylien kapasiteetti
on lähes täydessä
käytössä mutta sitä
ei juurikaan ylitetä.

Yhä useampi valitsee joukkoliikenteen
kävelyn ja pyöräilyn.

Vrt. Arjen liikkumisen ja kuljetusten turvaaminen



Merkittäviä ympäristövaikutuksia

Hiljaiset
alueet
eivät ole
uhattuna.

Ajoneuvoliikenteen kasvu lisää
onnettomuuksia, mutta onnetto-
muudet suhteessa asukasmäärään
vähenevät.

Pääkaupunkiseudun
ilmastotavoite 2030
saavutetaan.

Uutta maan-
käyttöä sijoittuu
melualueille.

Autottomuudelle
luodaan edellytyksiä,
mutta autoriippuvuus on
haasteena jatkossakin.

Paikallisesti
ilmanlaatu
saattaa
heiketä.

EU:n ilmastotavoitteita ei saavuteta
ilman merkittäviä muutoksia.



Seurantaa ja
seuraavaa



Suunnitelman toteutumista seurataan

• HLJ 2015:n seuranta on tarkoitus toteuttaa osana
seuraavaa MAL-aiesopimuksen seurantaa.

• Liikennejärjestelmätyö tarvitsee kuitenkin
seurantatietoa myös laajemmin toimintaympäristön ja
liikennejärjestelmän tilasta, jotta haasteisiin ja riskeihin
voidaan varautua ajoissa.

• Yleisesti seurantaa olisi tarpeen kehittää niin, että
kyetään tuottamaan ajantasaista liikennejärjestelmän
tilannekuvaa jatkuvan suunnittelun pohjaksi.



Muutamia kysymyksiä jatkoon

• Riittääkö tavoitteeksi suunta vai tarvitaanko tavoitetaso?
• Auttaako tavoitteisto meitä priorisoimaan? Mistä

näkökulmasta?

• Onko tavoitteet ja toimenpiteet synkronissa?
• Tiedämmekö eri toimenpiteiden vaikutukset?

• Millaiset indikaattorit avittavat suunnan tarkistamista?

Pitkäjänteisyys!!



Kiitos!

https://www.hsl.fi/hlj-helsingin-seudun-
liikennejarjestelmasuunnitelma/hlj-2015

https://www.youtube.com/watch?v=rpfZM2ZmLoc



HLJ 2015, MASU,
ASTRA linjaukset



HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

*jatkoselvitykset käynnissä

*
*

*



Infrastruktuurin kehittämishankkeet
Esitys vuosina 2015–2025 aloitettavista hankkeista

1a. Pienet kustannustehokkaat toimet KUHA *
1b. Helsingin kantakaupungin raitioverkko
2. Keravantien Mt 148 parantaminen
3. Pasilan läntinen lisäraide
4. Pasila–Riihimäki-rataosuus, 1.vaihe *
5. Metro Matinkylä–Kivenlahti + tie- ja katujärjestelyt *
6. Pisararata *
7. Klaukkalan ohikulkutie Mt 132 *
8. Hyrylän itäinen ohikulkutie, 1.vaihe *
9. Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen HELRA

10. Päätieverkon seuranta- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen
11. Keskisuuret tiepaketit (joukkoliikenteen kilpailukyky tieverkolla,

ajoneuvoliikenteen ruuhkautumisen hallinta)
12. Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarve, 1.vaihe
13. Espoon kaupunkirata (Leppävaara–Espoon keskus)
14. Raide-Jokeri
15. Ruskeasannan asema
16. Kehä I, 2. vaihe
Mikäli jokin hanke ei etene, se ei saa olla esteenä järjestyksessä seuraavien hankkeiden toteutukselle.

* Valtion ja Helsingin
seudun kuntien välisessä
sopimuksessa suurten
infrahankkeiden ja
asumisen edistämiseksi
nimetyt hankkeet
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Seudun ensisijaisesti
kehitettävät vyöhykkeet

2016–2050

Tavoitteena on, että
vähintään 80 % seudun
asuntorakentamisesta
ohjataan näille alueille

Kuntien muut kehittämisalueet
2016–2050

Seudullisten vyöhykkeiden
ulkopuolelle jäävät alueet, joiden
kehittäminen on kuntien nykyisten

suunnitelmien mukaista

Alueen kehittäminen ei saa aiheuttaa
merkittäviä seudullisia

investointitarpeita eikä haitata
myöhempää seudullisen mittakaavan

kehittämistä
Seudun ensisijaisesti

kehitettävien vyöhykkeiden
täydentymisalueet

2025–2050
Muuttuvat seudun ensisijaisesti

kehitettäviksi vyöhykkeiksi
joukkoliikennejärjestelmän

täydentyessä siten, kun HLJ
2015 suunnitelmassa on

määritelty

Mahdolliset
laajentumisalueet vuoden

2040 jälkeen

Isoihin liikenneinvestointeihin
kytkeytyvät alueet, joiden

laajamittainen kehittäminen on
kytköksissä hankkeiden

mahdolliseen toteuttamiseen

Seudulliset
teollisuus,
varasto ja
logistiikka-
keskittymät

Vyöhykkeiden ulkopuoliset
alueet

Alueiden paikallinen
kehittäminen ei saa aiheuttaa
merkittäviä seudullisia
investointitarpeita eikä haitata
myöhempää seudullisen
mittakaavan kehittämistä

Maankäyttö-
vyöhykkeet



• Asemakaava-
varannosta 76 %

• Nykyisestä
asuinkerros-alasta
81 %

• 2016-2025
asuntotuotannosta
ennusteen mukaan
77 %

• Uusista asunnoista
tavoite 80 %
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Seudullisesti ensisijaisesti kehitettävä vyöhyke
asuntotuotannon painopistealueena


