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Abstract:
MAL 2019 is a strategic land use, housing and transport plan for the Helsinki region that describes how the region should be
developed in 2019-2050. The plan pays special attention to examining land use, housing and transport increasingly side by
side as well as to impact assessment and an extensive dialogue with stakeholders. The plan also covers statutory transport
system planning. The impact assessment complies with the Act on the Assessment of the Impacts of the Authorities
and Programmes on the Environment (SEA Act 200/2005). The assessment covers transport as well as key themes of land
use and housing.

The starting points, goals and target levels for the MAL 2019 plan were approved by the HSL Executive Board on 13
February, by the KUUMA Board on 14 March 2018 and by The Helsinki Region Cooperation Assembly (HSYK) on 24 April
2018. The plan aims for a low-emission, attractive, vibrant and healthy region. A reduction in greenhouse gas emissions of
at least 50% by 2030 from the 2005 level was agreed as a binding target. The adequacy of planned solutions and measures
have been measured against the target levels.

The goals are achieved by a diverse, effective and concrete set of measures. The main contents of the plan are:

 Growth is directed to the existing urban structure and to areas that are competitive in terms of public transport.
 About 16,500 new apartments are constructed in the region every year, and the quality of the housing stock and

living environment is ensured.
 Major investments are made in rail transport and cycling, road transport is developed with a focus on freight

transport and public transport.
 Emissions are reduced by a number of measures that reduce vehicle mileage, e.g. by road charges, as well as by

upgrading the vehicle fleet to more energy efficient and carbon neutral vehicles.

The plan sets out concrete measures to achieve the goals by 2030. The measures include regionally defined primary land
use development zones, municipal-specific housing construction forecasts and town plan goals as well as transport projects
and measures to be launched before 2030.

In a longer term, from 2030 onwards, emissions are further reduced, new land use is located sustainably and compactly,
sufficient, high-quality housing production is ensured and public transport is developed as a whole. In terms of the street and
road network, focus will remain on the functioning of public transport and freight transport.

The measures set out in the draft will enable sustainable growth and reduced emissions in the Helsinki region. Almost all
target levels set for 2030 will be achieved. The CO2 emission reduction target (50%) for transport is achieved when all
measures are implemented on a sufficiently large scale. Labor force accessibility improves, which attracts new businesses
and residents. The set of measures outlined in the draft is socio-economically effective, ensuring economic resources for the

and healthy living environment enables everyone to lead an active everyday life. In the future, social segregation is tackled
through a joint program and more actively monitored. The share of sustainable modes of transport (walking, cycling, public
transport) will increase, but the target level will not be fully achieved. The impacts of the plan have been assessed in
accordance with the SEA Act and the assessment has guided the planning.

The MAL 2019 plan due to be completed in spring 2019 will serve as a basis for the MAL 2020-2023 agreement between
the State, municipalities in the region and HSL. The implementation and impacts of the MAL plan and agreement will be
monitored on an annual basis.
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1

 Helsingin
2050. rustuu

-sopimuksessa. Seudullista
t:

 l asta

 ja joukkoliikenteen suunnittelu

-laki,
200/2005) vaikutusten
arviointi.

2019 -suunnitelma on jo toinen
MAL-

teluun, suunnitelman luonnosvaiheiden vaikutusten

yhteensovittamiseen samaan aikaan laadittavan Uudenmaan maakuntakaavan kanssa.

MAL-suunnittelun tavoitteena on s

umisen ja liikenteen

-
Valtakunnallinen

seuraavalla hallituskaudella (2019-).
Helsingin seudun MAL 2019 suunnitelman ja MAL-
valmistelulle.

MAL-

tasolle ja seudulle .

Edelliseen suunnittelukierrokseen verrattuna i a

vahvemmin segregaatiota eli alueiden ei- ja mittareita koskeva

suunnitelmaversioita, joiden arviointi on ohjannut nyt valmistuneen MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksen
laadintaa.

MAL 2019 -
 valtiolle puitteet sitoutua

jonka osat vaik
suunnitelmalle

asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.
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MAL 2019 -suunnitelma
eri sidosryhmien kanssa. Suunnitelma on vaikuttava, kun seudun asia

 on laadittu
ovat ohjanneet HLJ- -

neuvottelukunta. HLJ-toimikunta koostuu seudun kuntien  valtion liikenne-
ja HSL:n johtavista asiantuntijoista. MAL-neuvottelukunnassa on seudun kuntien johtavia
asumisen asiantuntijoita. HLJ-toimikunnan ja MAL-neuvottelukunnan yhteiskokous

-neuvottelukunnan ja liikenteen asioita HLJ-toimikunnan omissa

koordinoitu ja yhteensovitettu MAL-
ty ,

. Asukkaiden tarpeita ja toiveita on kartoitettu kyselytutkimuksin (MAL-barometri 2017 ja

suunnitellaan nykyisten ja tulevien asukkaiden parhaaksi.
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2 Miten seudulla asutaan ja liikutaan?

Helsingin seutu koostuu 14 hyvin erilaisesta kunnasta1 ja -tiheydet vaihtelevat
Seudun eri osissa liikutaan hyvin eri tavoin

maaseudun pientalovetoiseen idylliin.

- tai opiskelupaikalle. (MAL-
barometri 2018).

Helsingin seutu kasvaa. Seudulla asui vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan noin 1 478 000 asukasta ja
seudulla oli noin 709  (kuva 1) a, joten vuonna
2030 seudulla odotetaan olevan noin 1,6  1,7 miljoonaa asukasta. Seudulla on noin 2 miljoonaa asukasta

Kuva 1. MAL 2019 -suunnittelualueena on Helsingin seudun 14 kuntaa.

, joka kasvaa koko ajan. A usein
 (kuva 2).

palveluihin
T -Suomi kuroutuu

1 Siuntio on mukana MAL 2019 -
umisen
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Kuva 2. Prosenttiosuus Helsingin seudun  (tiedot: HSY 2014).

Miten Helsingin seudulla asutaan?

olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Erityisesti
Helsingin kantakaupunki, seudun raideliikenteen varren keskukset, asemanseudut ja kehysalueen
keskukset ovat tiivistyneet ja tehostuneet. Asuminen urbanisoituu ja seudun muuttovirrat ovat

 tasolla ja asuntotuotanto
keskittyy pieniin kerrostaloasuntoihin.  alueellinen

.

Helsingin seutu on monikeskuksinen. Suomen suurimman keskuksen, Helsingin kantakaupungin,
seudulla on

a oleviin keskuksiin, erityisesti raideliikenteen varren
keskuksiin ja muille joukkoliikentee .

Suomen .

vuosi KUUMA-kuntien muuttovoiton. aahan

Asun ,
en rahastojen pienten

asuntojen tarjonnasta.  kerrostaloasuntoihin. 79 %
-2016 oli kerrostaloasuntoja, ja yli puolet asunnoista oli

kehyskunnan muodostaman ns. KUUMA-
seudun yhteinen piirre on edelleen pientalovaltaisuus. Kerrostaloasuntojen osuus on kuitenkin kasvanut

kunnissa. Vuosina 2010-2016. KUUMA-kuntien
asuntotuotannosta oli puolet kerrostaloasuntoja (Kuva 3), kun vastaavasti kerrostaloasuntojen osuus koko
kannasta on reilu kolmannes. Uusien kerrostaloasuntojen -2017
on pienentynyt koko seudulla aiempiin vuosiin verrattuna.
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Kuva 3. Helsingin seudun asuntokannan osuudet asuntotyypin ja -koon mukaan.

-
omistusasuminen on KUUMA-seudulla vallitseva

-1980- 45 %
asunnoista. Vaikka korjausrakentaminen seudulla on vilkastunut, korjattavaa on runsaasti ja korjausvelka
kasvaa.
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-kertainen vuoteen 2000 verrattuna. Sen sijaan KUUMA-kuntien hintataso on noussut

Vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat koko seudulla vuodesta 2016 vuoteen
2017. Prosentuaalisesti suurinta nousu oli Helsingin kalleimmalla alueella ja Vantaalla.

Samalla kun seudun asumisen hinta on .
asumistukea saaneiden asuntokuntien osuus on kasvanut -luvun. Osaltaan kehitys selittyy

vuosina 2015-2016,
mahdollisuus saada asumistukea.

vertailtuna maltillista, kun
puolilla seutua, etenkin urbaaneilla alueilla ja keskuksissa.

Miten Helsingin seudulla liikutaan?

seudun

erityisesti raideliikenteen infrahankkeiden
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Kuva 4. S n nykytila 2018

Helsingin seudulla liikutaan eri tavoin eri alueilla. Seutu jakautuu jalankulkukaupunkiin,
joukkoliikennekaupunkiin ja autokaupunkiin -
saavutettavuuden mukaan2. V

on mahdollista arjessa (ydinalueella yli 70 %, ydinalueen ulkopuolella
hieman alle 40 %).
joukkoliikenteen runkoverkon, erityisesti raideliikenteen infrahankkeiden . Y
useampi seudun  arjessaan. Valtakunnallisen

. Helsingin
seudun kulkumuotojakauma on esitetty kuvassa 5.

2 Kts. Helsingin seudun kaupunkikudokset 2016, 2030 ja 2050
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Kuva 5. Helsingin seudun kulkumuoto-

Helsingin seudun joukkoliikenteen perustana toimii laajeneva verkostomainen runkolinjasto, johon kuuluvat
-  (kuva 4). Runkoverkko painottuu seudun

. K  Seudullinen
-alueilta.

l
joukkoliikenne , ja sen

71 % asukkaista on valmis
-barometri 2018). ikutaan

vakiinnuttanee

Vuonna 2018 voimaan tullut liikennepalvelula  on luonut digitaalisen perustan uusien
liikenteen teknologioiden ja palveluiden edistymiseksi. Uusia palvelutuottajia on ilmestynyt seudun
liikennemarkkinoille. Useat palveluista ova . Lain

, mutta sen
.

Helsingin seudun l m kasvussa, mik - ja katuverkon
kuormitusta on

Liikenneturvallisuus on parantunut ja
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-

 tavaraliikent

 johtuen raskaan liikenteen taukopaikat seudulla ovat
johdosta.

Helsingin seudun suuntia

Helsingin seudun tulevaisuuskuva
vuoteen 2030
1. Kaupunki tiivistyy ja siirtyy raiteille
2.
3. Ilmastonmuutoksen vaikutukset realisoituvat
4.

Helsingin seudun

huolimatta.

uusista investoinneista pienenee. Uusia rahoitustapoja voivat olla esi
yksityiset sijoitukset. Uudenlaisia liikkumis-
yksityisautoiluun, taksi-

ja-
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-  ja

Fossiilisten polttoaine

Digitalisaatio mahdollistaa laajasti ajantasaiseen tietoon perustuvat julkiset ja yksityiset palvelut. Robotit

avoimeen verkkoon. Tie- .

-Jokeri ja Kruunusillat
tuovat sat
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3

3.1 Visio

MAL 2019 perustuu MAL- yn visioon (kuva 7). Suunnitelman

Kuva 7. MAL 2019 visio vuodelle 2050.

Kuva 8 suunnittelulle.

3.2 Tavoitteet

Suunnitelman strategiset tavoitteet . MAL 2019 -
tavoitteet (kuva 9) on muodostettu laajassa vuorovaikutuksessa. Niiden pohjalta on arvioitu
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suunnitelmaluonnoksen eri vaiheita ja siten kyetty jatkuvasti parantamaan suunnitelmaa. Ne kuvaavat
-  suunnitteluratkaisujen priorisoinnin.

MAL 2019 -
13.2.2018, KUUMA-
24.4.2018.

Kuva 9. MAL 2019 -suunnitelman tavoitteet.

MAL 2019 - tavoitetasoineen (kuva 10). Tavoitetasot
tuovat suunnitelmaan systematiikkaa, konkretiaa ja seurattavuutta.  Tavoitetasojen avulla voidaan seurata

 parannetaan suunnittelun
 Tavoitetasot on asetettu koskemaan vuotta 2030. Tavoitetasoista ja

vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin kappaleessa
arviointiselostuksessa.

liikenteen oteen 2030
. Tavoitetaso on sama kuin valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa asettama kansallinen

tavoite. P
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Kuva 10. MAL 2019 -suunnitelman mittarit ja tavoitetasot.
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4 Helsingin seutu 2030  Tavoitteet saavutetaan tehokkaalla ja konkreettisella
kokonaisuudella

tavoitteiden saavuttamisen edellytys. Kuvassa 11 et
tunnusluvut.

Kuva 11. MAL 2019 suunnitelman .
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rkikeinoja tarkentavat toimenpiteet
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4.1 Seudun kasvu ohjataan nykyiseen rakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta
kilpailukykyisille alueille

 on yksi MAL 2019 -suunnitelman
nykyiseen

kaupunkirakenteeseen ja erityisesti

MAL 2019 - (kuva 12)

-aineistoj

saavutettavuudessa tapahtuneita muutoksia. MASU 2050:n
-

- kaupunkirakennetta

- avuuden

MAL 2019 -suunnitelman ensisijaiset n alueista ja
 hankkeisiin

-ratkaisuja

MAL 2019 - tavoitetasona o 90 % sijoittuu
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-infrainvestoinnit on tarpeen kohdistaa
.

Kuva12. MAL .
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Kuva 13. M , .
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lle alueille ja mahdollistetaan

toisiaan ja jatkuvassa  helpointa

tannon, toimistorakentamisen ja
palvelujen sijoittumisen keskuksiin

Toinen keskeinen syy ny
. Joukkoliikenteen

inkertainen.

sti toteutetuilla ja
sekoittuneilla alueilla palvelut ovat ha
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uolehditaan rakentamisen ja elin

aa
 jopa

segregaatiokehitykseen

Oikea-aikaisilla liikenneinvestoinneilla generoidaan uutt
varmistetaan kasautumisetujen saavuttaminen. Seudulla varmistetaan joukkoliikenteen keskeisen
palveluinfrastr

mahdollistamiseksi tulee huolehtia nykyisten ja
tulevien asukkaiden suojaamisesta liikenteen melulta meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018-2023
mukaisesti.

Asemanseutujen
asemanseudut

asunto-
paljon parantamisen varaa. Tiiviiden as

i

liikennealuevarauksista asemanseuduilla ja a

sitoutua yhtei anseutujen
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4.2

kohtuuhintaisuus

-sopimuksessa vuosille 2016-2019 asetettiin tavoitteeksi rakentaa
 000 uutta asuntoa. Vuonna 2016 tavoite oli 13 500 asuntoa

vuodessa. Tavoite nousee vuosittain 1 000 asunnolla ja on kauden lopussa vuonna 2019 16 500 asuntoa.
 000 ja KUUMA-

kunnat runsaan 14 000 asunnon rakentamisesta sopimuskaudella. Tavoitteet perustuvat mm. Helsingin
seudun asuntostrategiassa 2025 tehtyihin laskelmiin seudun asuntorakentamisennusteesta vuosille 2016-
2025.

MAL-
-2017 koko seudun tasolla. Kunnittain tarkasteltuna osa kunnista on

-suunnitelman asuntotuotantotavoitteet on
muodostettu mm. uuden, vuosien 2018-2029 asuntorakentamisennusteen pohjalta (taulukko 1). Ennustetta

kuntien toteutuneessa tuotannossa.

Taulukko 1. Asuntorakentamisen mahdollistava ennuste 2018-2029.
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ja muuttuviin asumisen tarpeisiin -
sopimuksen vuoden 2019 tavoitetaso 16 Kuntien osalta
tekniset edellytykset tavoitteen toteutumiselle ovat olemassa. Kuntakohtaiset asuntotuotantotavoitteet
(mukaan lukien asemakaavatarve) on esitetty taulukossa 2
kunnat huolehtivat maapolitiikan, kaavoituksen, infrarakentamisen ja tontinluovutuksen keinoin

suotuisana.  turvaamiseksi ja uusien alueiden avaamiseksi
-avustuksiin.

saatavuudesta huolehditaan. Seudun asuntojen vuokra- ja hintatason  asukkaiden
A

tuota
KUUMA-kunnissa

isena tuotantona (esim. valtion tukemana

asunto-osuuskunnat ja muut omakustanteiset mallit (taulukko 2)).

Taulukko 2. Asuntotuotantotavoite ja asemakaavatarve.

valtion

huomioon kohteen sijainti ja erityisp

investointiavustusten tasoa. Olemassa olevien
mahdollisen maakunta- ja sote-  Asunnottomuudesta huolehditaan ensisijaisesti

asumisneuvonnasta (taulukko 2
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uutta

asuntojen hallinta- - ja talotyyppien monipuolisuutta. Tavoitteena

asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa monipuolisen asunto-

,
muuntojoustavuuden ja asumisen laadun varmistamiseksi.

-

Jotta seutu

monipuolistamisen
keinoilla

- -
n) alueellinen sekoittaminen ja tasapainottaminen mm.

Vuokra-
Asuntotuotanto kohdistetaan suunnitelmakaudella seudun ensisijaisille

asuntotuotannon

kentaminen tulee mahdollistaa alueiden kohentamiseksi ja asuntokannan monipuolistamiseksi.
-

hallinta- ja rahoitusmuotoje -

einoja
huolehtia

keinoin.

Huolehditaan asuntokannan laadusta

 % seudun
asuntokannasta on rakennettu 1960-1980-

-
neuvonnalla ja avustuksilla. Peruskorjauksiin kannustavat korjaus- ja energia-avustukset ova
asemassa ja ni
asuntokannassa on tulevien vuosien keskeinen haaste.

o-
energiatehokkuutta seudulla. Olemassa olevan asunto- ja rakennuskannan energiatehokuutta parannetaan

.

kiertotalousratkaisuja kuten rakennus- itusten
muutoksia.
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4.3  vahvat panostukset, tieliikenne tavara- ja

ovat:

 Liikenneinfran pienet parantamishankkeet (KUHA)

 Joukkoliikenteen lipun hintojen alentaminen (rahoitus tiemaksujen tuotoilla)

lla (Z-junan ruuhkavuorojen ja R-

 Pasila

 Espoon kaupunkirata Espoo

 Helsinki Pasila ja

 Toimintamallien uudistaminen, pienet infratoimet, Pi tisuunnitelman ja
ratasuunnitelman tarkistus

unaliikenteen seisontavarikot (p  ja rantarata)

 Junaliikenteen ERTMS-kulunval

 Valmius aloittaa Pisararadan rakentaminen

 Metron kapasiteetin varmistaminen

 Metron automatisointi
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Liikenneinfran pienet parantamishankkeet (KUHA)

parannetaan
, parannetaan raskaan

liikenteen toimivuutta on jaettu kuntien ja valtion
kesken 50%/50% periaatteella ja se
rahoituksen tasoa nostaa merki -rahoituksella toteutetaan kuntien ja valtion

 ja raskaan
liikenteen kohteita.
junaliikenteen toimivuutta ja luotettavuutta parantavia hankkeita. [KUHA- -
suunnitelman lausuntovaiheen aikana.]

Pienet parantamiskohteet (KUHA- n
uunnitelmassa (HLJ 2011 ja HLJ 2015). KUHA-hankkeiden

 vuodesta 2012 alkaen esimerkiksi
 meluntorjuntakohteita.

KUHA-
rahoituksesta on sovittu MAL-sopimuksessa. isuuria hankkeita,
jotka muuten

 30 miljoonaan euroon vuodessa.
-hankkeisiin.

toteuttamisen haasteena ovat olleet puutteet suunnitteluvalmiudessa ja se,
hankkeet ovat kokonaan ilman rahoitusta, kunnes seuraava sopimus on saatu solmittua. Jatkossa
suunnitteluvalmiutta tulee parantaa ja varmistaa toteutuksen ohjelmoinnissa sopimuskauden ylimenokohdat

Joukkoliikenteen lipun hintojen alentaminen

Joukkoliikenteen lipunhintoja koko Helsingin -30 % alueen mukaan.
Kuntien subventio joukkoliikenteeseen pysyy edelleen korkeintaan 50 %:ssa. Toimenpide rahoitetaan

30 % tiemaksutuotoista kohdistetaan lipun hintojen alentamiseen huomioiden
erityisesti ne alueet, joiden asukkaisiin tiemaksut vaikuttavat eniten.  Hintojen alentaminen voi koskea julkisesti

Junaliikenteen ja rataverkon

ole kapasiteettiongelmia. Helsingin ja Lahd - -
aikoina puoleen tuntiin mahdollistaa  vaikutusalueineen ja

 (Pasila vat R-

t saavutetaan paremmin Espoon keskukseen ulottuvassa vaihtoehdossa.

 oleva Helsingin ratapihan
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.

 tulee olemaan linjaraiteilla
yhtymiskoh Pasila-

(uusien junien
hankinta, esimerkiksi ka suunnan

-Suomen taajamajunaliikenne). Kaupunkirataliikenteen
teettia).

unaliikenteen
ksi.
 matkustustarpeen kannalta optimaalisista paikoista,

ja ne mahdollistavat kaupunkirataliikenteen .

2030-
luvulla nykyisen junien kulunvalvontatekniikan tullessa elinkaarensa loppuvaiheeseen. Helsingin seudun

.

Uuden kulunvalvonnan ja seisontavarikoiden suunnittelu ja niiden tuomat muutokset

-
Pisararadan investointi toteutetaan ennen kuin linjaraiteiden kapasiteettia ja junatarjontaa Pasilasta

huomattava

Metron kapasiteetin varmistaminen

r johdosta toteuttamalla

. 2020-luvun aikana metro , ja sen ansiosta  voidaan  Jos
.

 liikenne hidastuu, matka-aikojen hajonta kasvaa luotettavuus heikkenee ja palvelutaso
laskee . tti ja
pal

Helsingin  tavoitteena on nostaa kantakaupungin raitioliikenteen
ku, aikataulussa pysyminen

mahdollistaa keskustaan ulottuvan
pikaraitiotieliikenteen.

useita miljoonia euroa vuodessa.

He Bussiliikenteen
nopeuttamisella  seudulle laaditaan koko seudun kattava

ja toteutetaan
tai

vaikutuksia, esimerkiksi strategisen merkityksen tai suurten matkustajavolyymien takia. Bussiliikenteen
luotettavuutta mm.

tiedonkulkua katu-
matkustajainformaatiota.
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Kuva 15. Seudun joukkoliikenteen runkoverkko 2030.
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Uudet verkostomaiset kasvun mahdollistajina

Seudullisen pikaraitiotieverkoston e - -Jokeri
laajentamalla (kuva 15) luodaan mahdollisuuksia

, mutta vahvistetaan  olemassa olevia alueita raideliikenteen
piiriin.

rakentaminen:

Tikkurila Aviapolis Lentoasema

 Vihdintien pikaraitiotie Pohjois-Haagaan

 Viikin Malmin pikaraitiotie

Suurpelto Kera

en kulkumuotoj tehokkaasti
investointeihin. Vantaan ratikka, -raitiotie ja Viikin Malmin

mahdollistetaan uusien asuinalueiden rakentuminen ja parannetaan saavutettavuutta usealla

- ja kalustokysymyksiin

Tunnistettuja tarpeita ovat ainakin Vantaan ratikan Hakunilan vaih

 ja Ruskeasannan asemien toteuttamista ja Kerava -
Kaikkie

vasta vuoden
[Kerava - ja liikennetarkastelu valmistuu loppuvuoden 2018 aikana.

.]

ja Kuninkaantammeen huolehditaan. Samoin nykyisten alueiden
usein toimia -

 Malmin )

 Kuninkaantamm  ja

-hankkeina

Joukkoliikenteen yhteyksi an

 Bussien runkoyhteydet koko seudulle
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 Joukkoliikenteen vaihtojen ja solmupaikkojen parantaminen

lle toteutetaan
 Bussiliikenteen runkolinjat ja muut

 yhteydet ovat osa joukkoliikenteen runkoverkkoa. Ne toteutetaan seudun ydinalueella

runkoverkko on esitetty kuvassa 15 ja
kehysalueen keskeiset seudulliset yhteydet kuvassa 16.

Kuva 16 keskeiset joukkoliikenneyhteydet 2030 (Kehysalueen joukkoliikenne ja jaetut
kyydit selvitys).

runkoverkk
verkolle, erityisesti

 Joukkoliikenteen vaihtoja ja solmupaikkoja
parannetaan er

 ovat erityisesti Hakaniemi, Espoo, Espoonlahti, Herttoniemi,
 Kehysalueiden

.

Autojen

 Helsingin seudun npideohjelma seudullisesti
. Karkea
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kustannusarvio paikoille on 80 miljoonaa euroa. MAL-sopimuksessa 2016-
kustannusjaon periaatteista valtion ja kuntien kesken (kuva 18)
toteutettu, jossa sovittuja periaatteita olisi noudatettu. Sovitusta kustannus-
kiinni.
valtion budjettisuunnittelussa.

ormaatiota vapaina olevista
 vaatii panoksia tekniikkaan erityisesti kunnilta.

Kuva 17. Seudullisesti
tiedossa olevien suu

Kuva 18. Li

panostuksilla

yksityisautoilun negatiivisia vaikutuksia
vapauttaa auttaa ilmansaasteiden ksen
torjunnassa. kin yksi nopeimmin kasvavista kulkumuodoista useissa kaupungeissa, kuten
Barcelonassa, Lontoossa ja New Yorkissa. kasvu on yksi
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Useissa Helsingin seudun kunnissa on
20

15 prosenttiin vuoteen 2024
.

MAL 2019:n valmistelun laadittiin aiheesta
seudulla  paikkatietotar (Aalto-
tarkasteltiin  ja tunnistettiin ne alueet, joilla

keskuksista ja alakeskuksista (kuva 19). Kaikilla tarkastelualueen kunnilla on paljon parantamista vaativaa
py ja useita kohteita, joista se puutuu kokonaan.

Kuva 19 -

MAL et ovat

 t

2  (PYSYKE-

 KUUMA-kunnissa n. 100 km  KUHA-kokonaisuuden
tarkastelun

p
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 mahdollistamalla asunto-

e
asuinalueille.

.

 toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi tarvitaan seudullista koordinointiresurssia

nopeiden kokeilujen pilottia.

- -kaistat) on useiden tutkimusten mukaan
keskeisin tapa vaikuttaa kulkumuodon valintaan ja .

joten vajaata 16 prosenttia. Vuonna
2012 m  714 km on

(kuva 20) ja edelleen vuonna 2016-2017. Vuonna
2017 valmistuneessa selv 82 a

, jonka  eniten. Priorisointi perustui
kartoitettuihin laatupuutteisiin,  matkojen pituuksiin  kuntarajoja
osuuteen. eskeisimmiksi nousivat tarkastelussa seuraavat yhteydet:

 Pohjoisbaana (Rautatieasema  Tikkurila)

 Kuusisaarenbaana  Pasilanbaana (Keilaniemi  Arabianranta)

 Huopalahti  Pasila)

 Munkkiniemi  Ruoholahti).

B een Baanakonseptioppaan
.

KUUMA-kuntien yhteystarpeista suurin osa sijoittuu erityisesti Uudenmaan ELYn verkolle, jonka
Niin kuin erityisesti KUUMA-

kohdistettavia investointeja on

sta tai ainakin uusien tuomista vanhojen rinnalle.
Nelivuotisen kokeiluohjelmapilotin tarkoituksena on

 ja muut

valmis tuote tai palvelu. Nopeiden kokeilujen avulla voidaan luoda uudenlaisia p
oivat palvella erityisesti silloin, kun

Pilotti voi
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joavat pilotille dokumentoitua tietoa eri palveluiden ja ratkaisujen
toimivuudesta ja vaikutuksista. (mukaillen Fiksu Kalasatama 2018).
ja resursointia.

jopa 40-50 prosenttia tehden
t ie vaihtelee

- -

lisesti  Helsingin seudulla.
Vuonna 2017 tehdyn MAL-barometrin mukaan yli 15-vuoti illa

Runsasta -barometrin 2018 mukaan osuus oli
kasvanut jo kahteen prosenttiin
prosentista kymmeneen prosenttiin.

.

j kaudeksi (1.4.-31.10.2018).
osaltaan

Helsingin seudulla on
2550 255

asemalla.

Vuonna 2017 miljoonaa matkaa. Yli puolet matkoista (60 %) teki noin
K

vuonna 2017 (N=7940) Vastan

. Kyselyyn vastannei
8,5 % espoolaisia, mutta k seudun ulkopuoleltakin.

kin
ssa.

Seudullinen koordinointiresurssi

seudullisissa liikenne .
kin uusia tapoja varmistaa verkon toteutus.

toteuttamisen varmistamiseksi.
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Kuva 20. Helsingin seudun  (2014).

apotentiaalia Helsingin

tasaisemmin koko

n erityisesti liikennepoliittinen ohjaus, kuten

 tehokkaasti autokannan uusiutumista ja alentaa
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Toimenpiteet:

 Kyydinjakopalveluja suunnataan ja tuetaan erityisesti alueilla, jossa ne kilpailevat

 Kyydinjakoalustojen tukeminen

 Kunnat ja muut vastuutahot suunnittelevat ja toteuttavat tarkoituksenmukaisella tasolla infratoimet,
jotka ovat edellytyks /last mile

 Tieliikenteen automatisaatioon varaudutaan

yhteen toimivuuden parantamisella tavoitellaan ia matkoja,
joihi Maksamiseen ja tilaamiseen sovitetaan muuta liikennepalveluiden tarjontaa,

et
-alueen U-liikenne).

mukaisia mahdollisuuksia muun muassa lipunmyyntirajapintoja avaamalla.
-alueen kilpailutuksissa.

 suunnitelman, jossa
en

 Suunnitelmassa tulee

Kunnat ja muut vastuutahot suunnittelevat ja toteuttavat tarkoituksenmukaisella tasolla infratoimet, jotka ovat
first/last mile .  U

ovat yksi tapa tuoda liikenteen uusia palveluja testattavaksi seudun eri osiin. Kokeilukohteina esimerkiksi
-liikennepalvelut (digitaaliset tilaukset).

uusille palveluille
voivat toimia esimerkiksi sellaiset asemanseudut ja solmupisteet, joilla ei ole

peri

ajankohtien ja poikkeuksellisten asiointisuuntien palvelemisen.  esimerkiksi ilta-,
viikonloppu-
monipuolisesti. Julkinen sektori voi
palveluiden yle n muuhun joukkoliikenneinformaatioon tai
luomalla avoimiin rajapintoihin perustuvan teknisen palvelualustan. Jaettujen kuljetusten tunnettavuutta

lottihankkeella, jossa selvitet n sove aan

Liikenteen automatisaatioon varautumista jatketaan automaattibussien piloteilla
. at

-
valtakunnallisiin kokeiluihin.
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Tie -

hvemmin raideliikenteeseen.

Tieinvestoinnit kohdistetaan valtakunnallisesti mer
kohteisiin. Yle
tieliikenteen ruuhkautumisen rajoittamiseksi ja toimivuuden varmistamiseksi on ajoneuvoliikenteen hinnoittelu.

 Helsingin

 Raskaan liikenteen palvelualueet

-Pakkala

- -

 kt 45)

 P -
verkon muutoksille

Helsingin seudun
- ja tavaraliikenteen kannalta.

.
Suunnitelmassa e

.

 rautateiden runkoverkosta.  Liikenne- ja

runkoverkko palvelee ennen muuta  2018 voimaan tulleen

muuta tieverkkoa korkeampi. Palvelutasolla tarkoitetaan muun muassa turvallisuutta, kustannustehokkuutta
-aikaa ja sen ennustettavuutta. Lausunnoilla olleeseen runkoverkkoehdotukseen kuuluvat

Helsingin seudulla valtatiet .

P on
neonnett -

Helsingin seudun
, jolloin matka-aikojen ennakoitavuus

kustannusennuste on 20 miljoonaa euroa arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa. Hankkeen
 on arvioitu 3,4.

Liikenneturvallisuutta taataan raskaan liikenteen kuljetusten ajo- ja lepoaika-asetuksella. Helsingin seudulla ei
taukojen  Akuutti tarve on noin

400 raskaan liikenteen autopaikkaa.
ylikuormitettuja.
Vuote eet  (Vt 3) ja Helsinki-

toteuttamiskelpoinen paikka. ELY-keskus on koordinointivastuussa raskaan liikenteen palvelualueiden osalta.
Kohteet rahoitetaan ja toteutetaan valtion, kohdekunnan, sijaintikunnan ja yksityisen toimijan kesken
valmisteltavan vastuunjako- ja toteuttamismallin mukaisesti [vastuunjako- ja toteuttamismalli valmistuu
lausuntovaiheessa]. Hyvin alustava kustannusennuste on noin 20 miljoonaa
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euroa [kustannusennuste tarkentuu loppuvuoden 2018 kuluessa]. -

jolla

Liikenteen hallinnan toimen
Toimenpiteet

Infrahankkeiden suunnittelu- ja toteutusvastuu on Liikennevirastolla ja ELY-keskuksella.

Logistiikan toimintaedellytykset Helsingin seudulla v verkkoa ja
-Uudellamaalla. Logistiikan kannalta keskeisi

valta  (E18, vt 3 ja vt 4  Vuosaaren sataman ja Helsinki- Vantaan
yhteydet), logistiikan laatureitit (vt 25, mt 148 ja uut t logistiikan ja
jakelun yhteydet (kt 55, . Valtatie
25 (Hanko ) ja kantatie Porvoo) muodostavat yhdes

-

-Uudeltamaalta puuttuvat
kuitenkin teydet valtateiden 3 ja

aiheuttaviin pidempiin reitteihin tai liikenteen hakeutumiseen alemmalle tie- ja katuverkolle. Vuoteen 2030
kantatie 45 yhteys. Yhteys

. Lentoaseman pohjoispuolinen ns. -tason yhteys (maantie 152)
-alueen)  ja palvelee eri tarpeita kuin pohjoisempi

yhteys sen voidaan toteuttaa niin
varautuminen

radanvarsitien ja

Suunnitelma  Tiemaksut
ja  joukkoliikenteen matkustaja

-
aikavaihteluihin.
Valtakunnal

. V -vuotinen ja se laaditaan eri
-

hallituskaudella (2019-

V - ja tavaraliikenteen solmukohtia Helsingin
seudulla ovat:

 Helsinki-Vantaan lentoasema

 Satamat

vaara

Valtakunnallisten liikenteen solmukohtien parantaminen ja niiden saavutettavuuden varmistaminen
- ja valtio-

laajemman alueen liikenteen edunvalvojana. Valtion intressi
Helsingin seudun

eviin liikennekohteisiin ovat valtion kiinnostuksen kohteita. Helsingin seudulla
-Vantaan lentoasema, Kampin linja-autoliikenteen

kaukoliikennete

Jos , tarvitaan
kon
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matka-

Liikennealalla on tapahtumassa suuria muutoksia
: automaattisten ajoneuvojen

liikkumispalvelu- . Digitaalisen teknologian kehitys muuttaa
kuluttajien odotuksia esimerkiksi reaaliaikaista informaatiota kohtaan ja samalla reaaliaikaisen datan

.

 Nykyisten datavarantojen inven
nopeusvalvontakamerat, julkisen liikenteen ajoneuvojen paikannus)

kokeileminen (sopimuksin ja toimintatavoin) yritysten kanssa

tunneittain ja parkkipaikkojen saatavuus)

 Verkkotason liikennevalo-

 Liikenteen ruuhkatietopalvelu

Varaudutaan  ratayhteyksiin

Hel
Kaavoituksessa ja suunnittelussa tulee varautua

-
yhteystarpeita ovat esimerkiksi Lentorata, Helsinki-Turku nopea ratayhteys (ja ata), Helsinki-Tallinna
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MAL 2019 suunnitelman liikenneinvestoinnit

Klaukkalan ohikulkutie
Pasila-

-Kivenlahti
Raide-Jokeri
Kruunusillat

Liikenneinfran pienet parantamishankkeet (KUHA)
200 M

Meluntorjunnan toimenpidepaketti
Raskaan liikenteen palvelualueet

* Voivat toteutua osittain tai kokonaan KUHA-kokonaisuudessa

-Tikkurila-Aviapolis-Lentoasema
Vihdintien pikaraitiotie Pohjois-Haagaan
Viikin-Malmin pikaraitiotie

-Suurpelto-Kera-

Raskas raideliikenne
Rautatieliikenteen toimintamallit ja pienet infratoimet

 tarkistus
Metron kapasiteetin varmistaminen

 Metron automatisointi 226-
-Espoo

Pasila -
ontavarikot

 2
Valmius aloittaa Pisararadan rakentaminen

Malmin

-hankkeina

- Pakkala)
-

- 18
Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteydet

 kt 45
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4.4
uudistaen

Lii
 Tiemaksujen tuotot

ohjataan seudun liikenteen palvelutason parantamiseen.

-50 %
vuoteen 2030 vuoden 2005 tasosta MAL 2019 -suunnitelman
velvoittavaksi tavoitetasoksi

MAL-
-

jotka koskevat asumisen ja r
hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista

keino
liikennesuoritetta ja sen on tiemaksu, eli ajoneuvoliikenteen hinnoittelu.

MAL-suunnitelman VE 0:ssa saavutetaan  - Suunnitelmaan
-

saavutetaan.  Suunnitelma on kokonaisuudessaan rakennettu painottaen eri toimenpiteiden valinnassa niiden
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Kuva 21. MAL 2019 suunnitelman k .

Kuvan 21

- 50 %  saavutetaan esitettyjen toimenpiteiden

ja attaminen, tiemaksun avulla saavutettava
pienempi liikennesuorite  koko seudulla, raskaan liikenteen paremman

nen investointitukien av

kanssa, jaetut kyydit ,
n ja maksullisten

kantakaupungissa, joukkoliikenteen lippujen hinnan alentaminen ohjaamalla tiemaksujen tuotosta 1/3 siihen

mien ja
i .

oimenpide
v
toimenpide
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-, sujuvuus- ja rahoitustoimenpide

MAL 2019 -suunnittelus
 2015 - ja ottaen

Hinnoittelua on

joukkoliikenteen tiemaksujen tuotoista
30 % ohjataan joukkoliikenteen lipun hintojen alentamiseen. Joukkoliikenteen lippujen hintoja voidaan
alentaa koko 15-30 % painottuen erityisesti niille alueille, joiden
asukkaisiin tiemaksut vaikuttavat eniten. 70 % tiemaksujen tuotoista ohjataan investointien
rahoitukseen ja palvelutason parantamiseen

Nettotuotoiksi  on arvioitu

Tiemaksut -  matka-ajoista ennustettavampia,
sujuvoittaisivat matka- ja kuljetusketjuja mahdollistaen paremmin ennakoitavan matka-ajan
liikkumisesta turvallisempaa.

Tiemaksut kohdistuisivat kuitenkin vain alle 20 % aamuruuhkassa liikkuvista seudun asukkaista.
Voimakkaimmin kustannusvaikutukset kohdistuisivat hen

-
ksiin

1000 euroa. errattuna eri alueiden
. i

tarkempaa tutkimusta, joka on
arvioitaessa.

 ilman tiemaksuja.
 (kuva 22)
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Kuva 22. Tie- ja katuverkon ruuhkautuminen aamuhuipputunnissa 2017, 2030 tiemaksuilla ja 2030 ilman tiemaksuja

Liikenteen hinnoittelu on yksi harvoista tehokkaasti autoliiken
toimenpiteist

kulkutapansa valinnasta
aiheutuvia haittoja. . He

, kilpailukykyis
vaihtoehtoja.

MAL 2019 -

telu. Tieliikenteen hinnoittelu on raportissa

tieliikenteen hinnoitteluasiassa proaktiivinen ja aloittaa seudulle parhaiten sopivan hinnoittelumallin suunnittelu

-

Toimenpidepolku tieliikenteen hin
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kohtuuttomat.
 Tiemaksujen tuotot kohdennetaan joukkoliikenteeseen ja maksujen haittoja kompensoiviin

toimenpiteisiin ja hankkeisiin (esim. joukkoliikenteen hinnan alentaminen ja palvelutason
- hankkeet)

kaupunkiseuduilla
 Tiemaksujen tuotot kohdistetaan seudulle

kohdistetaan
 Samassa liikenteen verotusta koskevan

uudistusta

joitetusti ja

, jotka
ohjaavat kaavoitusta ja muuta suunnittelua.

een
asuntotuotantoon.

oimenpiteet:

eriaatteet ja sitoutuvat niihin

 yhteisesti

liikkumista esimerkiksi hinnoittelulla.  tulee

 Suuntana periaatteissa on

 Samalla tuodaan

 Laadittavissa
periaatteissa

suunnittelussa.

.

kannustamista esimerk
viisaan liikkumisen toimenpiteet on tunnistettu tehokkaik ksi keinoiksi

i.

M
 (Liikennevirasto 2016). Tutkimuksessa mukana olleissa organisaatioissa

in 15-20 %.
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Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta en
 vuonna 2030 olisi

osuuden vertailuvaihtoehtoon verrattuna
arviolta 160 000 tonnia.

Kasvun taustalla on useita kannustimia, mm. verohelpotukset ja
Esimerkiksi Ilmastopaneeli (2018) nostaa huomionarvoisiksi ohjauskeinoiksi

polttoaineverotuksen, autojen verotuksen, hankintahinnan tukemisen, latausinfrastruktuurin tukemisen,
-ohjauksen.

bonus-malus-
suuruisella hankintatuella. Samalla nosteta

lutuksen hiljaisempiin
aikoihin

. S ointi osaksi joustavaa
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 ovat:

 Valtio tukee

 Kunnissa sujuvoitetaan latauspisteiden rakentamista ja tuetaan markkinaehtoisia kokeiluja

kaistaetuudet

 Kunnat huomioivat latausinfran kaavoituksessa ja tontinluovutusehdoissa

 Julkisorganisaatiot

HSL:n 90 %
vuoden 2010 tasosta

-
-

kokonaisuutta.

E ossa etuudet uusilla tieliikenteen kaistoilla) tulee
huomioida
negatii

-
riliikenteen.

Toimenpite  ovat:

 Laajennetaan nykyinen Helsingin kantakaupungin aikkea raskasta

biopolttoaineilla, kaasulla ja

tai muut vastaavat toimivat
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4.5 Miten suunnitelma rahoitetaan?

Asuntotuotannon ja asumisen rahoitus

MAL 2019 -

tontinvuokrina, maanmyyntituloina .

- ja tarjontatukiin. Asuntotuotannon osalta valtion

-
kaupungeissa toteutettaisiin 12 600 asuntoa ja Kuuma-kunnissa 3 900 asunt

 600 asuntoa, joista PKS-kunnissa toteutettaisiin 3800 asuntoa ja Kuuma-
kunnissa 800 asuntoa. Vuosittain Helsingin seudulla on tarve 4 600 asunnon valtion takauksen (n. 700

vustuksen (46 miljoonaa, nykyisen tason mukaan laskettuna 10
-

ja mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset, asunnottomat) tason nostamiseksi ja laitoshoivasta

hissiavustukset, avustukset asumisneuvontaan).

Uusina tukimuotoina MAL 2019 -suunnitelman kokonaisuuden rahoittamisessa ovat energia- ja

tasolla asumisneuvojatoiminnan taloudellista tukemista.

een

Helsingin seutu tuottaa reilusti yli kolmanneksen (38 %) Suomen kansantuotteesta
Viime aikoina erot muuhun maahan ovat

jo vuonna 2014, kun muualla maassa positiivinen kehitys alkoi vasta vuoden 2016 aikana. Voidaan
seu

sopimuskaudella ja kilpai osallistumista ja
sitoutumista seudulliseen

olettaa rahoitustason  kasvua koko sopimuskaudelle. Rahoituksen
nnitelman valmistelussa on haettu kustannustehokasta

rahoituksen ja toimenpiteiden kokonaisuutta, joka varmistaisi suunnitelmassa esitettyjen seudullisten
arviointia.

Suunnitelmassa on esitetty  mahdollisuutena
. Ensisijaisesti tiemaksut vastaisivat

muihin seudullisiin tavoitteisiin mutta tiemaksusta saatavat tuotot parantaisivat rahoituspohjan
ennustettavuutta.
joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvaessa. Rahoituksen kannalta reunaehdot tulevaksi sopimuskaudeksi
ovat siis met
rahoituspohjan vahvistamista.
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8 miljardia euroa
vuodessa. Nykytilanteessa liikenneverkon investointien osuus on 37 % rahoituksesta, liikenneverkon hoidon

19 % ja joukkoliikennepalvelujen osuus 44 % (kuva 23). Nykytilannetta tarkasteltaessa

kasvu 2000-luvun alkuun verrattuna. Liikenneinvestointien taso on ollut viime vuosina seudulla suurten
a. Liikenneinvestointien kymmenen vuoden liukuva keskiarvo

Vuosien
2008- Samanaikaisesti tiehankkeisiin on investoitu

450 miljoonaa euroa. (kuva 24)

Kuva 23

investoinneista, kun taas kunnat tukevat paikallisia joukkoliikennepalveluita ja
katuverkostaan. sta kuntien ja valtion osalta viime vuosina,

alkaen ja valtion vastaavasti laskeneet (vasen kuva 25
a

-
- 40 mutta vuod

25).



56

Kuva 24

umaan suurten

toteutetaan 50 50 -periaatteella valtion ja kuntien kesken. Valtio avustaa metron ja kaupunkiraitioteiden
rakentamista 30 prosentin osuudella.

Kuluvalla sopimuskaudella valtio ra 0 %, metron laajennuksesta valtion osuus

rahoittanut kokonaan.

Kuva 25. Kuntien ja valtion osuudet Helsingin seudullisista liikenneinvestoinneista 2000-2017.

alueellisiin katuihin ovat olleet vuosina 2008 2017 ke

5 i Espoon
metroasemien a asunto-

uusien asemien . MAL-
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sopimuksen mukaiset, kasvavat asuntotuotantotavoittee
uutta tie- ja katurakentamista.

Investointitason -
Helsingin seudulla.
2011 vuoteen 2017 ovat kokonaistoimintamenot kasvaneet 26 %, joka selittyy suurelta osin

26
kuntaosuuksien perusteella. Toisaalta samaan aikaan kustannusten nousun kanssa ovat lipputulojen

-

suunnitelman kuuluvien

operointikustannust
tarkastelua.

Kuva 26. HSL:n toimintamenojen kehitys ja lipputulot suhteessa menoihin 2011-2017.

Osa joukkoliikenteen kustannuksia ovat infrakorvaukset. Joukkoliikenteen infrakorvauksilla kohdistetaan
HSL-aluee

suhteessa liikennemuodoittain kunnittain. Infrakorvaukset ottavat HSL-
kunnasta nousija on kotoisin, mutta HSL-alueen ulkopuolelta tulevan nousijan noususta aiheutunutta

Rahoituksen kohdentuminen ja rahoituspohja suhteessa liikenneinvestointihankkeisiin

MAL 2019

investointeihin. suunnitelmassa vahvasti joukkoliikenne hankkeisiin
ja palveluihin. Suunnitelmassa esitetyt investoinnit hankkeisiin (ml.
noin 3,8 miljardia euroa vuoteen 2030 asti, joista suurin osa on joukkoliikennehankkeita. Arvioidussa
investoint

-rahoituksella (tavoite
vuosi). KUHA-  ja rahoitustarvetta  Vertailun
vuoksi viimeisten 10 vuoden (2008-
euroa (pl. alueelliset kadut).

Alla
vertailuvaihtoehdoissa (kuva 27). Vuoden 2017 toteutuneet kokonaismenot operointiin, kunnossapitoon ja
investointeihin (vrt. kuva 23 n valtion, kunnan ja lipputulojen mukaan. Vuoden
2017 toteutuneen jaon perusteella on muodostettu vuodelle 2030 vertailuvaihtoehtojen (ve0 ja ve3) skenaariot



58

Ve

1,5 %, julkisen talouden supistuvan vuotuisesti n. 0,25 %
tulevaisuudessa.
kustannus- - Vertailuvaihtoehto ve0 ei ja.
Vastaavasti ve3 vuodesta 2025 alkaen ja
suunnitelmassa on laskettu 15-
vahvistettavan rahoituspohjan tiemaksujen tuotot
kohdennettaisiin seudun liikenn . Tiemaksut on kuvattu tarkemmin luvussa 4.4.

Kuva 27 vuositasolla  ja ve3
vertailuvaihtoehtojen osalta.

Seuraavaksi arvioidaan MAL-suunnitelman liikenneinvestointeja (v3  hankkeet) suhteessa 2020-
luvun budjettirajoitukseen, joka on johdettu rahoituspohjan kohdentumisesta perustuen nykytilanteen
mukaiseen j
n. 36 % rahoituksesta. Sen perusteella joukkoliikenteeseen ja teihin (pl. alueelliset kadut) on tulevan

 ar
 Esitetyt joukkoliikenne- ja tiehankkeet kattavat n. 85 % 2020-luvun

joukkoliikenne- ja tieinvestointiraamista (kuva 28). Joukkoliikennehankkeiden osuus ilman tiehankkeita olisi n.
60 % investointiraamista.

Kuva 28. Arvio suunnitelman tie- ja joukkoliikenneinvestoinneista suhteessa 2020-luvun investointiraamiin.



59

-luvun
lopussa
neutraalina. Tarkastelun perusteella rahoituspohjaa oli vahvistaa ja laajentaa, jotta voidaan turvata
suunnitelman investoinnit ja taata seudullinen kasvu. On huomioitavaa,  laskemissa ei ole huomioitu
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5 Seudun suuntia

MAL-visio ja MAL-tavoitteet viitoittavat MAL 2019 -suunnittelu on
strategista ja
on kuitenkin

niiden joustavuus.

i
teknologian ja palveluiden kehityksen suhteen. Joitakin tulevaisuuden muutossuuntia voidaan arvioida

MAL-

.

MAL 2019  tavoitevuosi

keet,

MAL 2019 suunnitelman liikenteen ja asumisen toimenpiteet suunnitellaan tarkemmin vuoteen 2030 asti
mutta

muodostamalla koko seudulle p
parannetaan jatkuvasti

- ja katuverkon visiota. Keskeisen tie- ja katuverkon tulee

Helsingin seudun
-Vantaan lentoaseman ja Helsingin

- ja tavaraliikenteen maay
keskeisen tie- ja katuverkon palvelutasoa tavoitteita vastaavaksi.

Valtakunnalliset nopeat  ratayhteydet  suunnitellaan  ja toteutetaan Tampereen ja Turun suuntiin. Tavoitteena
-

sujuvasti 2040-luvulla. Kasvukolmiolla on suurin vastuu koko valtion elinvoimaisuudesta, ja se kilpailee
olien kanssa. Tallinna-tunnelin

toteuttamiseen.

MAL 2019 suunnitelman tunnistettuja toimenpite :

ittelulla,
taloudellisten ohjauskeino

illa
.
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Joukkoliikenne integroidaan
kokonaisuutena juna- ja metroverkosta alkaen.

5.1

leikata edelleen vuoden 2030 tasosta, jotta seudun hiilineutraalius- ja

 ovat erityisesti
ien palveluiden ja teknologioiden

,  hiilinielut.

 kes . V ja muita palveluita
ohjataan keskuksiin ja joukkoliikenteen solmukohtiin. Joukko- a ja palveluita
parannetaan Y  yhteen toimivuutta

-ohjauksella.

Uusia palveluita ja teknologioita . , automatisaatio
virran

liikenneturvallisuuden ehdoilla. - ja asiointimatkoja,
y aat kotiinkuljetukset korvaavat ostosmatkoja
paikalla valmistamisen ja 3D-

Taloudellisista ohjauskeinoista keskeisin on ajoneuvoliikenteen hinnoittelu. Muita keinoja ovat esimerkiksi
kuten

.

tutkimus- ja keh

5.2

Uusi m

Nykyisen t  ja siihen
erityisesti suunnittelujakson alkupuolella
alueilla, erityisesti asemanseuduilla ja keskuksissa. Uusia asemanseutuja rakennetaan (esimerkiksi Palopuro

. R
 otetaan

liikennehanke

5.3  ja laadukasta

eudun asunto

asuinalueiden saavutettavuutta.

Helsi
-arvoisuus

:
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 Asumisen erilaisten rahoitusmuotojen toimivuuden varmistaminen

 Olemassa olevan asunto  ja  kannan purku

 Joukkoliikennehankkeiden ja muiden asuinalueiden laatua parantavien toimenpiteiden kohdistaminen
olemassa oleville alueille

5.4 Joukkoliikenne integroidaan kokonaisuutena

 Joukkoliikenne integroidaan kokonaisuutena juna- ja
metroverkosta alkaen. Vaihtojen ja solmupisteiden toimivuutta vahvistetaan. Verkostoa laajennetaan

suunnittelua ja vaiheistusta.

:

n ja toteuttamispolun muodostaminen ja vaiheittain toteuttaminen

 Seudun keskukseen suuntautuvan teen ohjaaminen raiteille

 (raskas raide tai bussiyhteys
pikaraitiot

5.5 Liikennehankkeita lkeen

parantavat joukkoliikent
Helsingin seudun valtakunnallista saavutettavuutta. Raideverkoston toteuttaminen ja vaiheistus tulee

otieverkkoa on rakennettava siten, ettei synny irrallisia osuuksia,
vaan esimerkiksi varikko- ja kalustotarpeet otetaan alusta saakka huomioon. V
aloitettavat liikennehankkeet muodostavat verkostomaisen rakenteen seudun ydinosista alkaen. Vuoden 2030

raide

Tunnistettuja liiken :

 Kerava ra
[ - ja liikennetarkastelu valmistuu loppuvuoden 2018 aikana]

Majvik

 Lentorata

Turku nopea ratayhteys)

- kuin rataverkolla. Tie- ja katuverkolla painopiste on
joukko-

-keskuksen ja Helsingin seudun
avoitteena on - ja katuverkon visio 2050, jossa
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-auto- .

Kuva 29. Keskeisen tie- ja katuverkon visio 2050 ).

Logistiikan poikittaisyhteyksi -
-aikaisesti

- Kantatie 45 -yhteyden kautta
n mahdollisimman

-

Keski- :

- Kantatie 45 -yhteys (toteutus ennen vuotta 2030)

-pohjoinen linjaus ( a 2030, toteutus vaiheittain

nen ohikulkutie
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6 Miten suunnitelma vaikuttaa?

6.1 Tavoitetasojen saavuttaminen

-suunnittelulle asetetut tavoitteet ja tavoitetasot saavutetaan luonnoksen
monipuolisella, tehokkaalla ja konkreettisella kokonaisuudella (kuva 30)

vertailuvaihtoehtoon (Ve0). vaikutusten arvioinnin  MAL 2019 -tavoitteittain.

MAL 2019 - -

keinot tavoitteen
saavuttamiseksi on esitetty kuvassa 21.

Suurimmat MAL 2019 -

Luonnoksen yhteiskuntataloudellinen tehok -kustannus

- ja

Joukkoliikentee

- tetaso (90%) ylittyy
reippaasti. Mittarissa on tarkasteltu MAL 2019 -suunnittelussa muodostettua asuntorakentamisennusteen
sijoittumista.

sijaan arjen matkoilla
Kunnianhimoista tavoitetasoa 70% ei t

-
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Saavute seudun eri toimintojen
seudullista saavutettavuutta joukkoliikenteen, k velyn ja py r ilyn n k kulmasta. Niiden avulla
ovat seudullisesti parhaita
kannattaa suunnata. L

 vuonna 2030 aikuttaa

Kuva 30. MAL 2019

6.2
tehokkaasti

Kaupungeilla ja kaupunkiseudu

- -p

MAL 2019 -luonnoksessa on

Ilmastotavoitteet
tuja
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tehokkaasti.  Helsingin seudun MAL 2019 -
kaupunkiseuduille ja tahoille.

Luonnoksen toimien toteutuessa syntyy painetta luonto- - ja

Luonnoksessa ja vertailuvaih

okset kohdistuvat erityisesti
-

sijaitsevat kauempana seudun ydinalueelta. Jatkosuunnittelussa alueiden rajauksilla ja suunnitteluratkaisuilla

6.3 Houkutteleva
asukkaita

Helsingin seutu tuottaa yli kolmanneksen Suomen kansantuotteesta, seudulla

saavutettavuuden, arjen toi

toim

toimintavarmuus paranee ja matka-aja
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6.4 Elinvoimainen

seudun elinvoimaiselle kasvulle. Kokonaisuutena luonnoksen
liikennehankeohjelma on yhteiskuntataloudellisesti tehokas.
Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus kuvaa luonnoksen tuottamien

yhteiskuntataloudell -kustannussuhteena kuvattuna on 2,9. Laskennallisesti aika- ja

 ollut oleellista arvioida julkistaloudellisesti rahoituspoh

itteita
muun muassa tiemaksujen avulla. Tiemaksujen tuotot kohdennetaan joukkoliikenteeseen ja maksujen haittoja
kompensoiviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin (esim. joukkoliikenteen lipun hinnan alentaminen ja palvelutason

- hankkeet). Rahoituspohjan laajentuessa kuntien ja valtion rahoitustarpeen osuudet

investointi -luvulla, jotka mahtuvat
laskennalliseen koko vuosikymmenen kattavaan budjettirajoitearvioon.

os

6.5 Hyvinvoiva

llisuutta. Luonnoksen toimilla on

saavutettavissa
monipuolisille palveluille.

Asunnontuotannon korkea taso varmistaa osaltaan kohtuuhintaisuuden tavoitteen saavuttamisessa ja

asuntoa vuodessa on tavoitteen kannalta sopiva kas - ja uudisrakentamisella voidaan
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ovat t

en
-

Luonnoksen vertailuvaihtoehtoa su

truktuurin parantamisen

-alaisiksi
toimenpiteiksi.

6.6 Miten vuoteen 2050 ulottuva suunnitelma vaikuttaa?

-vision ja -tavoitteiden saavuttamista.

ntia ja
hiilinielujen kasvattamista.

huomioid

saavutettavuus tukevat asetettuja tavoitteita ja h
 2019 -

kset MAL-
tavoitteiden mukaiseen etenemiseen ja liikennehankkeiden valintaan. Jatkosuunnittelussa on tarpeen

-
esimerkiksi uusien palveluiden ja t

-
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7

Suunnitelman toteuttaminen

MAL-2019

 toimenpiteet. Suunnitelman pohjalta
valmistellaan ja solmitaan vuoden 2019 aikana MAL-sopimus 2020-2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n
kesken. MAL-suunnitelma ja sopimus tulee yhteensovittaa valtakunnallisen 12 vuotisen

valmisteluun.

S on tarpeen
kattavasti eri keinoin.

Suunnitelman ja vaikutusten arvioinnin aineistoja tullaan jakamaan

laan jokaiselle toimenpiteelle
vastuutahot, seuranta on helposti mahdollista.

Suunnitelman seuranta

MAL-
valmistelusta vastaavan MAL-sih -

-
eudun

-keskuksen kanssa. HSY vastaa yhteisten seurantaraporttien
kokoamisesta. MAL-sopimuksen seuranta on ollut systemaattista ja kattavaa ja seurantaa on

.

Suunnitelman tavoitteet ja tavoitetasot ovat nassa on tarpeen
ja saavutetaanko tavoiteltuja vaikutuksia. Seurannan

ja niiden muodostaminen on tullut vaikutus

ys on keskeinen
seurannan kohde jatkossa. Seurantaa kaikkiin -
ja liikennehankkeisiin kaikilla suunnittelutasoilla ataisiin

.


