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trateginen suunnitelma, jossa kuvataan,
2050. Suunnitelman tavoitteena on

 elinvoimainen ja hyvinvoiva. Velv een CO2-
-s

-, maakunta- suunnitelman pohjalta valmistellaan ja
neuvotellaan MAL-sopimus 2020-2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken.

MAL 2019 -suunnitelma -
masta
arvioinnista: SOVA-laki, 200/2005). MAL 2019 -arvioinnissa on huomioitu SOVA-

-alueiden arvioinnin.
Arviointi on tehty arviointiohjelmaan (MAL 2019 12/2017) perustuen. MAL 2019 -luonnoksen vaikutusten arviointi, sen
t  on kuvat
vaikutusten kohdentumista seudun Etenkin -
tarkemmin.

MAL 2019 -luonnos valmisteltiin taustaselvityksiin, laajaan vuorovaikukseen ja vaikutusten arviointiin perustuen vuoden 2018
aikana. MAL 2019 -prosessi jaettiin vaiheisiin, jotta arviointi saatiin tukemaan mahdollisimman hyvin sen valmistelua.

Arvioinnin

tavoitetason avulla on seurattu suunnitelmaratkaisujen ja toime -

kuntien, Helsingin seudun liikenteen ja valtion asiantuntijoita.

prosessin aikainen vaikutusten arviointi on tukenut suunnitelman valmistelua, ja suunnitelmaa on kehitetty arvioinnin tulosten
perusteella.

-suunnittelulle asetetut tavoitteet ja tavoitetasot saavutetaan luonnoksen monipuolisella, tehokkaalla
ja konkreettisella kokonaisuudella.  liikenteen CO2- ahdollista
saavuttaa vuonna 2030
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tavoitteita nopeammin.
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koko kansantalouden moottorina.
kaille. Luonnoksen

tykset

tkoja.

L . rahoitus
Tiemaksu on -

Tiemaksun tuotot kohdennetaan joukkoliikenteeseen ja maksujen haittoja kompensoiviin toimenpiteisiin
ja hankkeisiin
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Abstract page
Published by: HSL Helsinki Region Transport
Author: HSL Date of publication 30.10.2018
Title of publication: Helsinki Region Land Use, Housing and Transport, MAL 2019, Draft Assessment Report
Financed by / Commissioned by: HSL
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 aims to make the Helsinki region low-emission, attractive, vibrant and healthy. The plan includes a
binding target of a 50% cut in CO2 emissions by 2030 against 2005 levels. It provides a basis and framework for municipal, provincial
and state level plans. The 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.

ans
and Programmes on the Environment (SEA Act 200/2005) requires that the environmental impacts of the transport system plan are
assessed. The impact assessment of MAL 2019 complies with the SEA Act, but it also includes an assessment of areas identified as
significant for regional planning of land use, housing and transport. The assessment has been performed in line with the assessment
program (MAL 2019 12/2017). This draft assessment report describes the impact assessment process and methods, implementation
and interaction. Appendices 1, 2 and 3 describe the distribution of impacts across different areas in the region. In particular, Appendix
3 discusses the issues governed by the law in greater detail.

The draft MAL 2019 was drawn up during 2018 based on background studies, extensive interaction and the impact assessment. The
MAL 2019 process was divided into phases to gain maximum benefit from the assessment during the development of the plan. The
plan was developed by iteration, systematically utilizing the results of the impact assessment. The assessment methods are divided
into core indicators, additional indicators and supplementary assessment methods. The adequacy of planned solutions and measures
have been measured against seven target levels set for the core indicator. In addition, the process involved qualitative expert analyses
and assessment of individual projects. Experts from municipalities, Helsinki Region Transport and the state contributed to the
production of assessment data and drawing of conclusions. Expert consultants were also involved in the work. The results of the
assessment have been discussed with various stakeholders in several occasions, in meetings and workshops held during the process.
The continuous assessment of impacts throughout the planning process has supported and guided the development of the plan.

Almost all of the goals and target levels set for the MAL 2019 Plan will be achieved by a diverse, effective and concrete set of measures.
The CO2 emission reduction target (50%) for transport can be achieved by 2030 with the measures outlined in the plan, provided that
all planned measures are implemented on a sufficiently large scale. Climate targets are likely to be tightened further, and the Helsinki
region must be able to cut emissions faster than planned. The draft promotes a more compact urban structure and infill development,
which will enable an increasing number of people to use public transport, cycle or walk to make everyday journeys. The measures set
out in the draft will enable sustainable growth and effective reduction of emissions in the Helsinki region. In addition, the measures will
contribute to a healthy and safe living environment.

Economic activity and people will increasingly concentrate in the Helsinki region, which is the engine of national economy. The draft
contributes to making the region increasingly attractive to businesses and people. The measures outlined in the draft will help to
improve the availability of housing in good locations. Moreover, the housing market conditions will improve. This will have a positive
impact on both the availability and accessibility of labor. The draft enables a mixed urban structure, where housing and jobs are more
closely located, shortening daily journeys.

The set of transport system measures outlined in the draft is socio-economically effective. Transport system funding is mainly allocated
to public transport projects. Road pricing is an effective means of reducing traffic emissions. The revenue from road pricing is directed
to public transport and to measures and projects that compensate for the adverse impacts of the pricing. The projects outlined in the
draft plan and investment projects already approved amount to approximately 3.8 million euros in the 2020s, which is within the
estimated budget limit for the decade.

Housing developments are located in the primary development zones, in line with the goal. A safe and healthy living environment
enables everyone to lead an active everyday life. In the future, social segregation is tackled through a joint program and the situation
is more actively monitored. The share of sustainable modes of transport (walking, cycling, public transport) will increase al ready with
the approved measures in place, 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.
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1 Esipuhe

oonaa

asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmassa
2019

ta-, maakunta- ja valtiotason suunnitelmille. MAL
2019 -

-laki, 200/2005).
MAL 2019 -arvioinnissa on huomioitu SOVA-lain velvoitteet, mutta se kattaa
asumisen ja liikenteen seudullisen suunnittelun -alueiden
arvioinnin. Vaikutusten arviointiin on osallistunut kuntien, Helsingin seudun liikenteen ja valtion

y asiantuntijakonsultteja. Arvioinnin tuloksia on

Jatkuva prosessin aikainen vaikutusten arviointi on tukenut suunnitelman valmistelua, ja
suunnitelmaa on kehitetty arvioinnin tulosten perusteella. MAL 2019 -luonnoksen arvioinnin

SOVA-

on koostunut seudun asiantuntijoista.

Tuire Valkonen HSL, puheenjohtaja
Reetta Koskela, (Niko-
Jens West, HSL
Aarno Kononen, (Tapani Touru 12/17 saakka) HSL
Mette Granberg, HSL
Laura Malm-

Henrik Helenius, KUUMA-seutu
Elina Kuusisto, Uudenmaan ELY-keskus
Tuomas Autere Uudenmaan, ELY-keskus (mukana tarvittaessa ja tiedoksi).
Raisa Valli, Sitowise Oy

SOVA-
suunnittelun eri vaiheissa.

Tuire Valkonen, HSL, puheenjohtaja
Reetta Koskela, (Niko-
Jens West, HSL
Heikka Salmikivi, Helsinki
Kaisa Reunanen-Krause, Helsinki
Laura Malm-
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2 Arvioinnin

tehokkaasti

aiheutuu vakavia seurauksia. Kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla on keskeinen rooli

 olemassa olevan rakennuskannan ja uudistuotannon energiatehokkuutta.

 arjen matkoilla.
57 %.

Kunnianhimoista suunnittelulle asetettua

Luonnoksen toimien toteutuessa syntyy painetta luonto-alueille ja ekologisille yhteyksille sek
- illa

jonkin verran muutospaineita valtakunnallisesti mer

Houkutteleva

toimivuuden kuin elinkeinoe

seudulli

Luonnos

a.

kuljetusten toimintavarmuus paranee ja matka-
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kasvavat.

Elinvoimainen

Kokonaisuutena luonnoksen  on
yhteiskuntataloudellisesti tehokas. Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus kuvaa
luonnoksen tuottamien liikennehankkeiden yhteiskuntataloudellisten

suhdetta eli kokonaiskannattavuutta. Luonnoksessa
 toi -suhde on 2,9.

joukkoliikennehankkeisiin. Suunnitelmassa tieliikenteen liikennesuoritteita muun
muassa tiemaksujen avulla. Tiemaksujen tuotot kohdennetaan joukkoliikenteeseen ja maksujen
haittoja kompensoiviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin (esim. joukkoliikenteen lipun hinnan
alentaminen ja palvelu - hankkeet). Rahoituspohjan laajentuessa
kuntien ja valtion rahoitustarpeen osuudet kokonaisinvestointimenoista seudulla laskevat hieman.

oin 3,8
miljardia euroa 2020-luvulla, jotka mahtuvat laskennalliseen koko vuosikymmenen kattavaan
budjettirajoitearvioon.

Hyvinvoiva

vuonna 2030

Asunnontuotannon korkea taso varmistaa osaltaan kohtuuhintaisuuden tavoitteen saavuttamisessa

arvioit - ja

Tieliikenteen paikallishaitoille altistuva asukasm
-alueita ovat kuitenkin vilkasliikenteisten

suunnittelulla ja meluntorjunnan toteuttamisella. Luonnoksen vertailuvaihtoehtoa suurempi

tavoitteet konkretisoituvat laaja-alaisiksi toimenpiteiksi.
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Miten vuoteen 2050 ulottuva suunnitelma vaikuttaa?

-vision ja -tavoitteiden saavuttamista.

oimet vaikuttavat hitaasti ja

ntia ja hiilinielujen kasvattamista.

h
-

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

-

ja hiilineutraalisuuden toteuttaminen kaikilla
kaupunkisuunnitteluun vaikuttavilla aloilla,

-
sopeutuminen.
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3 Arvioitava MAL 2019 -luonnos

3.1

MAL 2019 -suunnitelma on rakennettu vaiheittain.  Perusta muodostuu aiemmista suunnitelmista ja
useista MAL-  MAL 2019 puiteohjelmassa (HSLH 13.12.2016,
HSYK 29.11.2016) on kirjattu periaatteet suunnitelman valmisteluun. Puiteohjelmaa
alkuvuonna  (HSLH 13.2.2018, KUUMA-johtokunta 14.3.2018, HSYK
24.4.2018), jossa suunnitelman valmisteluun.

Helsingin seudun MAL 2019 - 1
-tavoitteet konkretisoivat

miselle, priorisoinnille ja
vaiheistukselle. MAL 2019 -tavoitteet on esitetty kuvassa 2.

Kuva 1. MAL 2019 -visio.
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Kuva 2. MAL 2019 -tavoitteet.

MAL 2019 -tavoitteita konkretisoimaan on tunnistettu on asetettu
tavoitetasot vuodelle 2030 (kuva 3). Mittareiden valinnassa on ollut

-
 MAL 2019 -suunnittelua velvoittavaksi tavoitteeksi

-
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Kuva 3. MAL 2019 -tavoitteita kuvaavat mittarit tavoitetasoineen.

-laki, 200/2005).

Arviointia on tehty SOVA-lain
edellyt  laajemmin tujen
osa-alueiden arvioinnin.

vaikutuksia.

on ollut MAL 2019 -suunnitelman vaikutusten arviointiohjelma
(2017) ja SOVA-kuulutuksesta (18.10-
SOVA- viranomaisen (Uudenmaan ELY-
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MAL 2019 -luonnos valmisteltiin taustaselvityksiin (www.hsl.fi/mal/julkaisut), laajaan
vuorovaikukseen ja vaikutusten arviointiin perustuen vuoden 2018 aikana. MAL 2019 -suunnittelu
jaettiin vaiheisiin, jotta arviointi saatiin tukemaan mahdollisimman hyvin sen valmistelua.

arvioinnin tuloksia. ettiin maaliskuun 2018 aikana ja toinen

arviointikierroksen aikana valmisteltiin arviointiselostusluonnos. Arviointitiedon tuottamiseen ja
on osallistunut kuntien, Helsingin seudun liikenteen ja valtion

asiantuntijoita  Arvioinnin tuloksia on
 useaan otteeseen sidosryhmien kanssa  prosessin

aikana. Jatkuva prosessin aikainen vaikutusten arviointi on tukenut suunnitelman valmistelua, ja
suunnitelmaa on kehitetty arvioinnin tulosten perusteella. Arvioinnin ohjelmointi ja vaiheet on
esitetty kuvassa 4.

Kuva 4
arvioinnin tuloksi vuoden 2018 aikana.

elostukseen on koottu MAL 2019 -suunnitelman luonne ja tarkkuustaso huomioon
ottaen SOVA-  ja laajempi arviointi. Arviointiselostus-
luonnoksesta on mahdollisuus antaa lausunto tai kannanotto suunnitelmaluonnoksen ohella. HSLH
(30.10.2018) ja HS -suunnitelmaluonnoksen ja sen
arviointiselostusluonnoksen lausunnoille marraskuussa 2018.

S
.

l
HSLH: Helsingin seudun liikenteen (HSL) -hallitus
HSYK:

un 14 kuntaa

http://www.hsl.fi/mal/julkaisut
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3.2 Seudun nykytilakuvaus

asukastiheys 399 as/km2. Kuntien asukasluvut ja -tiheydet vaihtelevat kuitenkin

 000 (3009 as/km2) (kuva 5). Asukastiheys on

 Suunnittelualue

Kuva 5. MAL 2019 -suunnittelualueena on Helsingin seudun 14 kuntaa (liikennesuunnittelussa
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noin 1,6 riippuen. Seudulla on noin 2 miljoonaa
asukasta

Helsingin seutu on Suomen talouden veturi ja tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta yli
kolmanneksen. Seudun yritystoiminnalla on suuri merkitys koko maan elinvoimaisuudelle. Seudun

-suunnitelman aluerajausta laajemmalle. Helsingin
seutu on Suomen valtakunnallisten ja

-
kasvaville kaupunkialueille.

dulle on kaavoitettu runsaasti uutta

seudun ydinalueiden a
joukkoliikenteen. Silti seudulla autoillaan edelleen paljon, ja autojen omistus on kasvussa kaikkialla

-osuudet ja niiden
kuntakohtainen va .

Kuva 6.  Helsingin seudun kulkumuoto-
liikkumistutkimus 2012).
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- ja

vuosikymmenen alusta.

asuntotuotannosta vuosina 2010-
unnan muodostaman ns. KUUMA-

seudun yhteinen piirre on edelleen pientalovaltaisuus. Kerrostaloasuntojen osuus on kuitenkin
-kuntien

asuntotuotannosta oli puolet kerrostaloasuntoja, kun vastaavasti kerrostaloasuntojen osuus koko

2010-2017 on pienentynyt koko seudulla aiempiin vuosiin verrattuna.

Seudun asuntojen hintakehitys on eriytynyt
-kertainen vuoteen 2000 verrattuna. Sen sijaan KUUMA-kuntien

moniulotteisemmat. Vapaarahoitteiset uudet vuokrat nousivat koko seudulla vuodesta 2016
vuoteen 2017. Prosentuaalisesti nousu oli suurinta Helsingin kalleimmalla alueella ja Vantaalla.
Seudun eriytymiskehitys on  melko
maltillista. Suhteellisesti heikompia alueita on eri puolilla seutua.

ikoista noin

ulkopuolella hieman alle 40 %).

Helsingin seudun julkistalouden liikennemenot vuonna 2017 olivat noin 1680 miljoonaa euroa, josta
operointiin, reilu kolmannes (37 %) investointeihin ja loput (19 %)

kunnossapitoon. Yksi haasteista tulee olemaan valtion rahoitusasteeseen tulevaisuudessa

-

tapahtuva alueellinen eriytyminen. Haasteena tulee olemaan seudun ilmastotavoitteiden
saavut

MAL 2019 -
kaupungistuminen, maahanmuutto ja globalisaatio, ilmastonmuutos ja tarve resurssitehokkuuteen.
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3.3 MAL 2019 -

 asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma, jossa
2050. Suunnitelmassa on

tarkasteluun, vaikutusten arviointiin ja laajaan sidosryhmien vuoropuheluun.

 Seudun kasvu ohjataan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta
kilpailukykyisille alueille

 Seudulle rakennetaan vuosittain n. 16500 uu

-

aloitettavat liikennehankkeet ja -toimenpiteet. MAL 2019 -
on (kuva 7 imenpiteet on esitetty kuvassa 8. Toimenpiteet

-
luonnoksessa.

toimenpiteet.
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Kuva 7. MAL 2019 -
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Kuva 8. MAL 2019 -luonnoksen k einoja tarkentavat toimenpiteet
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Kuva 9. MAL 2019 -
asuntorakentamisennusta ja liikennehankkeet
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Kuva 10. MAL 2019 -luonnos:
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MAL 2019 -

suunnittelulla, taloudellisten ohjauskeinojen avulla, uusia palveluita ja teknologioita

ja niiden

integroidaan kokonaisuutena juna- ja metroverkosta alkaen.

3.4 Suunnitelmaluonnos ja vertailuvaihtoehto

Suunnitelmaluonnoksen eri versioita (Ve1, Ve2 ja Ve3) on arvioitu suhteessa vertailuvaihtoehtoon

lukuun. Tarkempi kuvaus MAL 2019 - .

Helsingin seudun asuntotuotanto-

-mallin MAL 2019 -

MAL 2019 -

asumisen ja toimitilarakentamisen rakennettavissa olevasta kerrosalasta vuoteen 2030 ja
rakentamispotentiaaleista vuoteen 2050.

Kaupunkitutkimus TA laati toteutuma-
-ja

toimitilarakentamisen toteumalle jaksoilla 2016-29 ja 2030-49.

rakentamispotentiaaleihin. Asuntotuotanto- -

laadittiin vaihtoehtoinen versio Ve0, jossa Helsingin suunnitteilla olevien kaupunkibulevardien
toteutumisennusteita alennettiin ja vastaavasti Helsingin seudun kaikkien muiden

samana.
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Ve2-skenaariossa Ve1-  vuoden 2015 MASU 2050 ensisijaisesti

tehtyyn asuntotuotantoennusteeseen. Vanhan asuntokann
samoin kuin Ve
asuntotuotantoennusteessa osoitetuille alueille huomioiden pien- ja kerrostaloasuntokuntien
kokoerot. Lopuksi kokonaiskasvu on

ve0 2030 vertailuvaihtoehdon kuvaus

 Nykyinen liikenneverkko
 R

 Klaukkalan ohikulkutie
 Pasila

toimivuuden parantaminen
Kivenlahti

-Jokeri ja Kruunusillat

Vallilanlaakson kautta Kalasatamaan)

Ve 1 2030 suunnitelmaversion kuvaus

 Nykyinen liikenneverkko
 R

-alueet: nykyisen

logistiikka, pahempien pullonkaulojen purkaminen, ennakkoiva kunnossapito ja

 Tiemaksut porttimallilla ns. puolikkailla hinnoilla

 HSL-bussiliikenne kuten Ve0:ssa 2020-luvun alussa

Ve 2 2030 suunnitelmaversion kuvaus

 uusi ensisijaisille
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 Nykyinen liikenneverkko

 Suunnitelmaversion liikennehankkeet, joissa painotettiin velvoittavaa liikenteen

verkostomaisen raideliikenteen roolia, suunnattiin tieliikenteen kapasiteetin
parannuskohteet valta
kustannustehokkuutta nykyiseen infraan tukeutuen

 Tie

Tarka )
 P ten toimenpiteiden vaikutuksia on karkeasti kuvattu liikennemallilla

in kantakaupungissa
 Valtion tason tavoite 250

autoista vuonna 2030, ks. luku 4.3

Ve 3 2030 suunnitelmaversion kuvaus

 Nykyinen liikenneverkko

 Suunnitelmaversion liikennehankkeet (ks. seuraavan sivun lista)
luonnoksesta

 Tiemaksut kuten Ve2

 Joukkoliikenteen lippujen hinnan alentaminen
 Valtion tason tavoite 250

autoista vuonna 2030, ks. luku 4.3



26

MAL 2019 luonnoksen liikennehankkeet (Ve3):

Jatkuvat
Liikenneinfran pienet parantamishankkeet (KUHA)

* Voivat toteutua osittain tai kokonaan KUHA-kokonaisuudessa

-Tikkurila-Aviapolis-
Vihdintien pikaraitiotie Pohjois-
Viikin-

-Suurpelto-Kera-

Raskas raideliikenne
Rautatieliikenteen toimintamallit ja pienet infratoimet

 Metron automatisointi 226-

-
Pasila -

Valmius aloittaa Pisararadan rakentaminen

-hankkeina

-
-

-
Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteydet
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3.5 Suunnittelussa huomioitavat ohjelmat ja tavoitteet

llmastonmuutoksen

-

-
vuoteen 2030 menn -

50 % vuoteen
-suunnittelussa tavoitteena on leikata

-tavoite vastaa siten valtioneuvoston asettamaan liikenteen

-
Useimmat kunnat pyrkiv

-ekv) vuosina 2030-

Helsingin seu
seudun MAL 2019 - -
tarkasteltiin MAL 2019 -
asettamiin tavoitteisiin.

Liikenne-

-suunnitelmassa on esitetty
realistinen polku ja toimen

MAL 2019 -suunnittelua on tehty

-
seudulliseen kontekstiin. MAL 2019 - kin Vantaan
yleiskaavaa, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

Uusimaa-kaava 2050 - -luonnoksen
kanssa.  Kaavakokon
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-alue. Maakuntakaavaan
-suunnitelman

oikeusvaikutteinen. Kaavaluonnoksen ja MAL 2019 - itty

kaavan ja suunnitelman arvioinnin osalta. Uusimaa-kaavan arviointi on ollut monipuolista ja
kattavaa. Kaavan arvioinnissa on syvennytty muun muassa ilmas
esimerkillinen arviointitapa muille tahoille.

- ja SOTE-uudistus. Niiden valmistelu ei ole vaikuttanut

m

-

-suunnitelman valmistelulle. Uudistetuissa tavoitteissa korostetaan muun muassa

- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun.

voimaan vuosien 2021-2022 aikana. MAL 2019 -asiantuntijat k

MAL 2019 -suunnittelussa on seuratta ja osallistuttu lakien valmisteluun ja ne ovat vaikuttaneet

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelussa tuotettu aineist
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4 A

4.1 Vaikutusten arviointi on olennainen osa suunnittelua

MAL 2019 -

 erilaisia
mit

-arviointia
 Kuvassa 11 on esitetty arviointimenetelmien kokonaisuus.

-
seutusuunnittelu
kohdistettua tietoa on tuotettu jo prosessin aikana. Esimerkiksi liikenne-ennustemalli-aluejaon
mukainen tai ruutukohtainen paikkatietoaineisto on mahdollistanut uudenlaiset analyysit ja tiedon

prosessin aikana tarpeiden mukaan. -Arviointiohjelmaan
(HSL 2017).

Prosessin aikana arviointitieto on koottu Excel-
helpottamiseksi. Aineiston kokoaminen yhteen tiedostoon on helpottanut arvioinnin

. Arvioinnin aineistot on jaettu
arvio

Arvioinnin aikainen vuorovaikutus on ollut systemaattista ja laajaa. Arviointia ohjaamaan
perustettiin SOVA-

 SOVA-
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-toimikunnalle ja MAL-

suunnitelman ja arvioinnin valmisteluun SOVA-kuulutuksen aikana vuoden 2017 lopulla ja
lausuntokierroksen aikana vuoden 2018 lopulla.

Kuva 11

tavoitteiden saavuttamisesta on muodostettu mittareiden ja menetelmien tunnusluk
tehtyjen analyysien perusteella.

MAL 2019 -suunnittelussa on kehitetty erityisesti taloudellisten vaikutusten arviointia.  Suunnittelun

set eri toimijoille seudulla.

arvioinnin teemoissa arviointikehikossa.

-suunnittelussa ja
arvioinnin ohjelmoinnissa. Terveys on nostettu MAL 2019 -
arvioinnin osa-alueeksi. Terveysvaikutuksia tarkastellaan useiden mittarien ja arviointimenetelmien
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4.2

HSL:n liikenne- -suunnittelun ja vaikutusten

den toimenpiteet

useat MAL 2019 -
-

kulkumuotojakaumaan, matka-
Suurin puute ennus

-
tyihin tietoihin.

MAL 2019 -arvioita ja muita

ja tulosten tulkintaan vaikuttavat asiat.

Ennus
 Mittarit huomioivat ainoastaan sellaiset toimenpiteet, joita voi kuvata numeerisesti.

 Joidenkin t

yksinkertaistuksista.

mallissa.

Muut huomioitavat asiat

- ja

 S

ei

Liikenne- ksityiskohtaisemm .
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4.3 t

Suunnitelman eri versioita (Ve1, Ve2 ja Ve3 (luonnos)) arvioitiin suhteessa vertailuvaihtoehtoon
(Ve0). Ve0 kuvaa Helsingi

ita on
kuvat .

Toimenpiteiden vaikutuksia liikenteen CO2 - -ennustemallin
tieliikennesuoritetiedoilla ja arviolla CO2-
perustuvat Lipasto- ja LIISA-

Taulukko 1

Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta Energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 on esitetty
-

u 15 g CO2 / ajon.km
-

osuus Helsingin seudulla suhteessa koko m

saavuttamiseksi.
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-
-aika ja -kustannusfunktiolla vaimennettuna.

-aika, c=kustannus,
 ja ovat parametrit

ty

laadullisena
asiantuntija-

Sosioekonomisesti heikkojen alueiden (ns.
eriytymisvaarassa olevat alueet [alin 10 %], kun otetaan huomioon

alueiden saavutett

Tavoite: Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus - n
-kustannus -suhde on yli 1

Kustannus-

kuinka suuri on suunnitelman liikenneinvestointien yhteiskuntataloudellinen tehokkuus suhteessa
vertailuvaihtoehtoon. Yhteiskuntataloudellinen tehokkuusmittari mittaa liikennetoimenpiteiden

ja KUHA-hankkeet

-aika-
- ja verotulojen muutoksista, operointi- ja

- ja onnettomuusvaikutuksista).

on fokusoitu nimenomaan investointien tehokkuuteen, mutta muutkin kustannukset ovat mukana
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MAL 2019 -

-

saavutettavuudessa tapahtuneita muutoksia. MASU 2050:n keskeiset ensisijaisten

olemassa olevaa kaupunk

MAL 2019 -
alu

joukkoliikenneinvestointeja ja - ttu rasteroituina

joukkoliikenteen pal e
e:

ja

koska joukkoliikenne ei voi tarjota kustannu - ja

joukkoliikenteen, k velyn ja py r ilyn n k kulmasta. SAVU-tarkastelujen avulla voidaan osoittaa
sellaiset yt n
kehitt

-III ja muualla I-V
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4.4

 Tukimittarit on lueteltu kuvassa 12.
alueellisia eroja vaikutusten kohdentumisessa. Esimerkiksi tarkastelemalla tieliikenteen

liittyen. Tavoitteet ja mittarit -
taustaraportti 21.8.2017 www.hsl.fi/mal. - ja tukim

Kuva 12.

suunnitelmavaihtoehtojen eroja ja toimenpiteiden vaikutuksia (liite 3

en toimenpiteiden laadullista arviointia

http://www.hsl.fi/mal
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4.5 Arviointikehikko

-suunnittelulle asetut tavoitteet. Arviointikehikko
kuvaa MAL 2019 -tavoitteittain -
vaikutuksia (kuva 13) -

-alueet. Arvioinnissa muodostetaan kokonaiskuva
2019 -suunnitelmaluonnos vastaa suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja SOVA-lain
velvoitteisiin.

Kuva 13: MAL 2019 -arviointikehikko, arvioinnin osa-alueet.

etoa suunnitelman

Houkuttelevuus

sen saavutettavuuden kehitys,
asuntomarkkinoiden toimivuuden arviointi, yritysten kasautuminen, keskusten kehitys ja niiden
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Elinvoimaisuus
yht

viointi. Laajempien taloudellisten

Hyvinvoiva

minen, edellytysten

4.6 SOVA-lain edellytykset

suunnitelman vaikutusten arviointia ohjaa siten laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
-

tietoja
suunnitelmaan ja arviointiin.

-lain

-alueisiin. MAL 2019 -
arvioinnissa huomioidaan SOVA-
suluissa olevat arviointikehikon teemat).

kohdistuvia vaikutuksia.

  ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen (hyvinvoiva)

monimuotoisuuteen

oiva)

(MAL 2019
arviointikehikon kokonaisuus)

selvitysten on

  maa- a ilmastoon
  kasvi-
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  alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta-

  kaupunkikuvaan, maisemaa

(houkutteleva ja elinvoimainen)

MAL 2019 -prosessissa on arvioitu suunnitelman seudullisia vaikutuksia MAL 2019 -tavoitteiden

vaikutuksista on tehty tarkempaa arviointia. Arvioinnissa tark

koko Suomessa.

arviointiohjelmal -kuulutuksen aikana (18.10-17.11.2017). Saatu palaute
- viranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) ja keskeisten

-1/19

.

5

Vuorovaikutuksella varmistetaan suunnitelman vaikuttavuus
MAL 2019 -
vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa. Suunnitelma on vaikuttava, kun seudun asiantuntijat ja

een ja sitoutuvat sen toteuttamiseen. Vuorovaikutus

arvioinnista: SOVA-laki, 200/2005).
SOVA-

Vuorovaikutuksella tarkoitetaan t

MAL 2019 -

vuoksi suunnitelman
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 seudulla ja tulevaisuudessa osuus kasvaa; asukkailla ja

MAL 2019 -

valmisteluun ja toteutukseen

utus.

MAL 2019 -
 MAL 2019:n valmisteluun osallistuvat

 MAL-neuvottelukunta, HLJ-toimikunta, MAL-

 HSYK, HSL:n hallitus ja KUUMA-johtokunta

-

vaikutuksia

tyisesti suunnitelman lopputuloksen ja sen
pohjalta solmittavan MAL-

MAL 2019 -
asumisen ja -toimikunta, jossa on

-
MAL- asiantuntijat.

).
MAL 2019 -luonnoksen valmistelussa on panostettu aiempia suunnittelukierroksia laajempaan

kaupungin- -
osallistuivat MAL 2019 - -

- -
hallitusten puheenjohtajat, HSYK ja Uudenmaan liiton vaihemaakuntakaavan poliittisen

.
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Taulukko 2. MAL 2019 -

Tilaisuus/ Tavoite Muuta

HSL:n hallitus
(HSLH), Helsingin
seudun

(HSYK),
KUUMA-johtokunta

Suunnitelman

tavoitteiden

Suunnitelman
valmistelusta
tiedottaminen

 HSLH:ssa ja
29.12.2016 HSYK

- -
johtokunta 14.3.2018, HSYK 24.4.2018
HSLH (30.10.2018) ja HSYK (13.11.2018)

-suunnitelmaluonnoksen lausunnoille ja

suunnitelman.
Muita valmistelun etenemisen esittelytilaisuuksia
esim. iltakouluissa

-

2017 ja 2018 ja

keskustelutilaisuudet

ensisijaisena

valmistelijat

Suunnitelman

ongelmakohtien
tunnistaminen ja

Luottamushenki-
 ja

asiantuntijoiden
vuoropuhelu

MAL-seminaarit 9.11.2017 ja 5.9.2018,
keskustelutilaisuudet 10., 18. ja 19.4.2018

HLJ-toimikunnan ja
MAL-
neuvottelukunnan
yhteiskokoukset

seudun johtavat

liikenteen asiantuntijat
(kunnilta ja valtiolta)

suunnittelun
ohjaaminen,
vuoropuhelu

HLJ-toimikunta ja MAL-

MAL-

M, A, L

-
seudun edustajat, valtion

- ja
liikennehallinnosta

suunnittelun

ohjaaminen

kokouksia suunnittelun aikana 2-

infot Helsingin
seudun
kauppakamarille

edustajat
esittely ja
kommenttien
huomiointi

Muut kokoukset
liikenteen

koostuvat seudun
asiantuntijoista

vuoropuhelu,
tiedon
tuottaminen
suunnitelmaa
varten

Jou

Verkkosivut
osoitteeessa
www.hsl.fi/mal

kaikki kiinnostuneet
tiedotus,
palaute,
tiedonhankinta

jatkuva tietopankki, palautemahdollisuus,
, suunnittelun

Vaikutusten
arvioinnin

vuorovaikutustahojen
edustajat

vuoropuhelu seminaari- -

Muut MAL-
vuorovaikutustahojen
edustajat

suunnattu
vuoropuhelu

osallistujien yhteistuotokset, 20 70
osallistujaa

http://www.hsl.fi/mal
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Muut kokoukset ja
- esittely- ja

keskustelutilaisuudet

vuorovaikutustahojen
edustajat

suunnattu
vuoropuhelu

palaverit ja tapaamiset (esim. liikenteen
, Kick off seudun asiantuntijoille

15.2.2017

MAL-barometri
seudun asukkaat ja

tiedon

asukkaiden ja

den

taustaksi ja
tueksi,

kehityksen
seuraaminen

posti- ja nettikysely 2017 ja 2018 (edellinen HLJ-
barometri vain asukkaille 2013)

Lausuntokierrokset

Seudun ja valtion

liikenteen toimijat

kaikki kiinnostuneet

Suunnittelun
ohjaaminen,
palautteen
saaminen, eri

huomioiminen

(SOVA-laki 200/2005).
Arviointiohjelma lausunnoilla (SOVA-kuulutus)
17.10.-15.11.2017.
MAL 2019 -suunnitelmaluonnos ja sen
vaikutusten arviointi lausunnoilla 14.11.18-
18.1.2019

MAL-ekstra
osoitteessa
www.hlj.fi

suunnitelman
valmisteluun osallistuvat
asiantuntijat

tiedotus,
aineistopankki

Twitter: #MAL2019
Kaikki kiinnostuneet,
erityisesti valmistelijat ja

Suunnitelman
teemoista
tiedottaminen ja
niiden
kommentointi

Twitter-

twiitannut MAL-seminaareista. (ei varsinaista
Twitter-tiedotussuunnitelmaa).

Tiedotteet
kaikki kiinnostuneet

Valmistelun

etapeista ja

tiedottaminen

30.11.2016 ja 13.12.2016 (Puiteohjelman

28.3.2017 (MAL-barometrin tulokset)
13.6.2017 (MAL-seuranta)
15.2.2018 (MAL-
30.10.2018 (MAL-
lausunnoille)
Linkit tiedotteisiin verkkosivulla www.hsl.fi/mal
(alimpana)

Muut asiantuntijat

MAL 2019
esittely
kansallisesti ja

-
2017, Velo-city 2017 -
liikenne -konferenssissa 2018, UITP

5.1.1

olisi ollut mahdollista

pyritty avaamaan ja arvioimaan alle.

-
puiteohjelmasta (HSLH 13.12.2016, HSYK 29.11.2016

http://www.hlj.fi
http://www.hsl.fi/mal
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-johtokunta 14.3.2018, HSYK
24.4.2018). Poliitti

selvityksen mukaan hiilineutraalisuustavoitteet tarkoittaisivat 62,5 %:n liikenteen

n vaikuttavuus

 Tilaisuuksissa esille tulleet

Keinoista erityisesti tiemak

Virkamiesohjauksen vaikuttavuus
Suunnitelman valmistelua ovat ohjanneet HLJ-toimikunta ja MAL-neuvottelukunta. Kokouksissa ja

 Suunnitelman
- -

ihin.

pyritty huomioimaan suunnittelus

Asukkaiden vaikuttavuus
na

- -barometritutkimuksista saatujen tulosten perusteella voidaan
anssa. MAL-barometrin

vastaajista).
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-40 %)
- itenkin

6 Miten MAL 2019 -suunnitelmaluonnos 2030 vaikuttaa?

6.1 Lukuohje

MAL 2019 - ja MAL 2019
-tavoittein. Arviointi antaa kokonaiskuvan MAL 2019 -luonnoksen vaikutuksista suhteessa
vertailuvaihtoehtoon

-tarkasteluja (liitteet 1, 2, 3). L
yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi vaikutusten kohdentumisesta eri osa-alueiden

avataan SOVA-  Luvussa on
seuraavia .

 Tukimittarit (M, K ja H),
M

6.2 Tavoitetasojen saavuttaminen

2019 -suunnittelulle asetetut tavoitteet ja tavoitetasot saavutetaan luonnoksen
monipuolisella, tehokkaalla ja konkreettisella kokonaisuudella.

 Seuraavaksi on kuvattu
 S on

kuvattu MAL 2019- luonnoksen vaikutusten arviointi MAL 2019 -tavoitteittain.
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Kuva 14. MAL 2019 -suunnitelmalle asetut tavoitetasot ja niiden saavuttaminen luonnoksen

MAL 2019 - -

e joitakin

saavuttamiseksi on esitetty kuvassa 16

eudulla.

8 %:iin (Ve0). Luonnoksessa

joukkoliikenteen lipun hinnan alenta

eriytyminen kasva vuoteen nykytilanteesta vuoteen 2030
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 MAL 2019 -

k

-
kustannus suhde on yli 1

-
kustannus
yhteiskuntataloudellinen tehokkuus suhteessa vertailuvaihtoehtoon (Ve0). Luonnoksessa aika- ja

eli
-

ykkeille

Mittarissa on tarkasteltu MAL 2019 -suunnittelussa muodostettua asuntorakentamisennusteen
sijoittumista. Suunnitellusta asuntotuotannosta 94 % kohdistuu seudullisesti ensisijaisesti

-pros
Asetettu tavoitetaso (90%) ylittyy reippaasti.

j
luonnoksessa 65 % ja vertailuvaihtoehdossa 57

-

joukkoliikenteen, k velyn ja py r ilyn n k kulmasta. SAVU-tarkastelujen avulla voidaan osoittaa
a maank yt n

kehitt
-III ja muualla I-V
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joten tavoite 85 % saavutetaan
teen
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6.3  Seutu kasvaa

Ilmastonmuutoksen torjuminen

nousussa . Kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla on

asumisen ja liikenteen suunnittelussa on otettu etunoja etenkin liikenteen
. MAL 2019 -suunnittelun tavoitteena on leikata liikenteen CO2-

005 tasosta vuoteen 2030

on mahdollista saavuttaa vuonna 2030,

MAL 2019 -luonnoksessa on esitetty toimenpidepaketti liiken
 kuntien, muiden kaupunkiseutujen, Uudenmaan ja valtion

I
ja Helsingin seudun o

nopeammin.
tehokkaasti.  Helsingin seudun toimii
kaupunkiseuduille ja tahoille.

Luonnoksen toimien toteutuessa syntyy painetta luonto-alueille ja ekologisille yhteyksille
- illa

tukevat

vaikuttaa vaikutusten syntyyn.
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Liikenteen CO2 -

MAL 2019 -suunnitelma
-

ja
tun
CO2-

vertailuvaihtoehtoon etyt hankkeet, luonnoksen
-

peruskehitykseen verrattuna (kuva 15 ja 16)

Kuva 15. Tieliikenteen CO2 -

Suurin
 (kuva 16).

- ojen osuutta

rakentamista.  Kunnat puolestaan huomioivat latausinfran kaavoituksessa ja

uuta maata parempi tulotaso. (P ja TM1).

-19%

-33% -35%

-44%
-50%

Tavoite
-50%

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

2015 2030 ve0 2030 ve1 2030 ve2 2030 ve3 Tavoite

10
00

t C
O

2-
ek

v

Tieliikenteen CO2-

Linja-autot Kuorma-autot
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asukkaan omat tarpeet arjen sujuvuuden kannalta, he maksavat tien
, vaikka tarjolla on usein

piteiden
tehoa esimerkiksi joukkoliikenteen lippujen hintoja alentamalla. Tiemaksujen vaikutuksia on kuvattu
tarkemmin luvussa 7.1.

n pahenee
saavuteta ja joudutaan

aa n
suunnitelmaan, jolla ei saavuteta tavoitteita. Tieliikenteen hinnoittelu on osoittautunut muissa

 ja TM1).

Luonnoksen mukaan m i

laajentamalla hykkeen

 syntyy
asti yhdyskuntarakennetta

jatkossakin

-
uuden ajoneuvoteknologian vakiintumiseen ja siirty

Luonnokse kuttavia keinoja.

Tarvitaan
kesken, joilla on mahdollisuus v
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Kuva 16. Luonnoksen liikenteen CO2 -  ja
toimenpiteiden tuottama .

Toimenpiteiden vaikutuksia liikenteen CO2 -
-arvioihin perustuen.  on kuvattu tarkemmin, miten

toimenpiteiden vaikutuksia liikenteen CO2- oitu.

K ja joukkoliiken

Kulkumuotojakauma heijastelee kaupunkirakennetta.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuutta kasvattavat etenkin
luonnoksessa esitetyt raideliikenteen hankkeet, lippuhintojen alentaminen, tie-

kulkumuoto-
 jonka

a positiivisia vaikutuksia,
ja

 (P)
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 (Ve0)

utapojen osuus oli 63
 (kuva

17). -

Kuva 17. seudun eri alueilla suunnitteluvaihtoehdoittain.
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Kuva 18. Jalankulku-
luonnoksessa vuonna 2030.

edelleen noin 6 % ja ajosuorite 10

teknologio illa alueilla asuvien
liikkumismahdollisuuksia. (K)
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Luonnos on vertailuvaihtoehtoa resurssitehokkaampi

seuraava tarve rakentaa asuntoja ja liikenneinfraa. Vaihtoehtojen (Ve0 ja luonnos) kesken ei ole
olennaisia eroja rakennetun alueiden pinta-alassa rakentamisen edell

.

Rakennuskohteissa materiaalitehokkuutta voidaa

yhteydet materiaali-kuljetuksille.
verkostoihin tarvittavia materiaaleja ja maa-alaa. Samalla se vaikuttaa ihmisten

positiivista. (TM2).

Luonnoksessa seudun kasvu ohjataan nykyiseen rakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta
kilpailukykyisille alueille. MAL 2019 -

yhdyskuntarakennetta (kuva 10). Suunnitellusta asuntotuotannosta 94 % kohdistuu luonnoksessa

- ja metroasemaa. Asemanseutujen potentiaalin

. (M1)

in luonnoksessa. Siten

vertailuvaihtoehdossa. Toisaalta l

painotetaan tavara- (TM2)

Luont

Luonnos

isuuden
.

vaikutusten kohdentumista tarkemmin. (TM3)

2009)

kohdistuu muun muassa Tapiolaan,
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Lauttasaareen, Munkkiniemen-Leppavaaran, Malmin, Tammiston, Vartiosaaren, Viikin ja
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alue

on alueella.

Liikennehankkeiden rakentamisella on

Kuva 19. Maisema-alueisiin n
-kohteisiin,

valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-
isesti tunnistettiin alueita, joiden jatkosuunnittelussa on tarpeen.(TM4).

Koko seudun kartta on

Vertailuvaihtoehdossa asutus tiivistyy tasaisemmin koko tarkastelualueelle.
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(TM5)

ja rakenteilla olevista liikennehankkeista tulvariskialueille sijoittuvat Raidejokeri
Espoossa Vermon alueella ja Maarinlahden

-Malmi raitiotie
(TM6).

Vert
onnokseen.

Molemmissa vaihtoehdoissa paineita ja ne kohdistuvat amoihin
pohjavesialueisiin. Luonnoksessa on useita liikennehankkeita, jotka sijoittuvat pohjavesialueiden

.
turvalliseksi niin tulvariskin kuin

pohjavesialueidenkin suhteen. (TM6).

ottaa huom
tarvetta uuden maa-

- ttu huomioon tulvariskien kartoituksessa. Sen
- ja

ta. (TM6)

 mahdollista. Kun otetaan huomioon
-alueet, saavutetaan luonnoksella

positiivisia vaikutukset vertailuvaihtoehtoon verrattuna. Jatkosuunnittelussa alueiden rajauksilla ja
suunnitteluratkaisuilla voidaan
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6.4 Houkutteleva

Helsingin seutu tuottaa yli kolmanneksen Suomen

ja

niin paikallisesti, seudullisesti kuin

 Sekoittunut kaupunkirakenne ja

kasvaa, kuljetusten toimintavarmuus paranee ja matka- kkumisedellytykset

autoilun kustannukset hieman kasvavat.

Asumisen edellytykset paranevat

Seudun kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kannalta asuntojen hintojen voimakas nousu on

Suunnitelmaluonnoksen seudullinen asuntotuotantotavoite on 16 500 uutta asuntoa vuodessa.
Asuntotuotantotavoite on kunnianhimoinen, mutta tekniset edellytykset tavoitteen toteutumiselle

rak

Suunnitellusta asuntotuotannosta 94 % kohdistuu luonnoksessa seudullisesti ensisijaisesti
a alueille, joissa entuudestaan



57

sijoittumista seudun keskusten ja raideyhteyksien paremmin
-

prosessin aikana muodostetut

Luonnoksessa esit

 on mahdollista arjessa (kuva
20 osuus on
erityisesti joukkoliikenteen lipun hinnan

osuus uusista asukkaista on

, ja
seudullisesti noin
yhteydet ja palvelutaso paranevat erityisesti uusissa raide- ja r M4)

Kuva 20 hykkeille.

alueille ja l positiivise
houkuttelevuutta.

 (kuva 21).

72%

82% 83%84%
90% Tavoite

85%
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parantamisen asukas- ja Kuva 22, Liite 3. TM9).
rin noin 7 %

. Luonnoksessa asuinalueiden tiiveys kasvaa edelleen noin 6 %. Nykytilanteeseen
Espoossa ja Vantaalla

joukkoliikenteen kannattavuutta ja nostaa sen palvelutasoa. (M5)

Kuva 21

Kokonaisuudessa uuden maank
ja tieliikenteen sujuvoitumisen

 (M11)
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Kuva 22. Kokonaissaavutettavuus (saavutettavuusindeksi 0-100) luonnoksessa vuonna 2030.

Sekoittunutta kaupunkirakennetta, houkuttelevuutta ja kasa
voimasaavutettavuusmittari kuvaa, kuinka monta

 (ks. Liite 1). Luonnoksen

). Ilman luonnoksen
iluvaihtoehdossa.
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,
sujuvoituminen mm. liikenneyhteyksien kehittymisen ja joukkoliikenteen lipun hinnan alentamisen

ruuhkautumissuorite laskee, liikenteen ennakoitavuus paranee, ajonopeudet nousevat ja
kuljetusketjut nopeutuvat.

Kuva 23

Tiemaksujen vaikutuksesta matka-  noin 10 % ja ne vaikuttavat koko seudulla, mutta
kohdistuisivat alle 20 % aamuruuhkassa liikkuvista seudun asukkaista (kuva 24).

liikkumiskustannuksia

joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla kompensoidaan tiemaksun negatiivisia vaikutuksia ja

kasvun juna- , ja uudet pikaraitiotiet nostavat puolestaan runkolinjojen

nykyisten linjojen palvelutasoa. Joukkoliikenteen lipun hinnan
dyksi, ja sen aiheuttama

tarkemmin luvussa 7.1.
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Kuva 24 ansiosta. Ylempi
kuva kuvaa tieverkon ruuhkautumista vertailuvaihtoehdossa ja alempi luonnoksessa.
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Ulkoinen saavutettavuus ja logistiikka

ruuhkautuminen melkein puolittuu. Ruuhkautuvuutta alentavat erityisesti liikenteen
hinnoittelutoimet.

- -hankkeen
-

 vaihto-

-Pasila -
junaliikenteeseen ja parantaa siten Helsingin seudun ulkoista saavutettavuutta. Tieverkon toimet

tavara-

Valtakunnallisen tavaraliikenteen edell
-

sujuvuuden my
 Raskaan liikenteen

liikenneturvallisuuden kannalta.

-

Lentorata, Helsinki-Turku nopea rata Tallinna -
 solmukohtien parantamisella ja muilla

Tampereen, Lahden ja Turun suuntien

Arki on sujuvampaa

Arjen sujuvuuden kannalta

asuntotarjonnan seudulla.

Matka-ajalla mitattuna saavutettavuus paranee luonnoksessa vertailuvaihtoehtoon verrattuna
,

parantuessa, joukkoliikenteen lipun hinnan laskie
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-
bussi- ja raitioliikenteen keskinopeuksien nosto ja luotettavuuden parantaminen.

-aikojen ennakoitavuus paranee ruuhkautumisen

kallistumisen seurauksena. Riip

ys laskee n. 15- seudulla 10 %, radan varren
kehyskunnissa n. 7 % ja muualla kehyskunnissa n. 2 %. Suunnitelmassa esitetyt joukkoliikenteen

vaihtoehtoja seudulla.

 (K4)

Luonnoksen

-12 % tieliikennesuoritteen laskun
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6.5 Elinvoimainen  Taloudellinen tehokkuus takaa seudun
 ja toimivuuden

o perusedellytykset suunnitelman
toimenpiteille ja seudun elinvoimaiselle kasvulle. Kokonaisuutena
suunnitelmaluonnoksen liikennehankeohjelma on
yhteiskuntataloudellisesti tehokas. Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus
kuvaa luonnoksen tuottamien liikennehank

Suunnitelmaluonnoksen y -kustannussuhteena
kuvattuna on 2,9. Laskennallisesti aika- ja  julkistalouden tulot ovat

 on oleellista
seudun talouskasvun turvaaminen

itteita
mm. tiemaksujen avulla. Tiemaksujen tuotot kohdennetaan joukkoliikenteeseen ja maksujen
haittoja kompensoiviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin (esim. joukkoliikenteen lipun hinnan

- hankkeet). Rahoituspohjan
laajentuessa kuntien ja valtion rahoitustarpeen osuudet kokonaisinvestointimenoista
seudulla laskevat hieman. Suunnitelmaluonnoksen hankkeet ja

-luvulla, jotka
mahtuvat laskennalliseen koko vuosikymmenen kattavaan budjettirajoitearvioon.

alueellisesta kasautumisesta. Kasautumisen voidaan
arvioida kuvaavan osaltaan seudun talouden kehittymismahdollisuuksia, tehokkuutta ja
e . S

jolloin
Suunnitelman toimenpiteiden seurauksesta vuonna 2030  ja valtaosa
uusista asukkaista sijoittuu

Suunnitelmaluonnos on yhteiskuntataloudellisesti tehokas

Suunnitelmaluonnoksen liikennehankeohjelma on yhteiskuntataloudellisesti tehokas.
Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus kuvaa luonnoksen tuottamien yhteiskuntataloudellisten

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

turvallisuusvaikutusten nykyarvo on
-kustannuslaskelman osa
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Kuva 25
suhteessa vertailuvaihtoehtoon.

onnettomuuksia. Tie-
ja laajentavat rahoituspohjaa. Kokonaisuudessaan luonnoksen

-

-
autoliikenteen kuin bussiliikenteen osalta. (H2)

-aikoihin. Bulevardisoinnin mahdollistavan
n

autoliikenteeseen kohdistuvien haittojen vastapainona. Pikaraitioteiden ja bulevardien
yhteiskuntataloudellinen kokonaisvaikutus on siis mahdollisesti positiivinen. Ratahankkeiden
(Pasila- -kustannussuhteet ovat sen sijaan muihin
liikennehankkeisiin verrattuna heikkoja. Ne on esitelty rataverkon kapasiteettiongelmien

 osin

Julkistaloudelliset ja laajemmat yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

joukkoliikennehankkeisiin. Suunnitelmaluonnoksessa esitetyt investoinnit hankkeisiin (ml.
-luvulla.

Vertailun vuoksi viimeisten 10 vuoden (2008-2017) investoinn  (tiet ja
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radat)

-

-

vuodessa. Nykytilanteeseen verrattuna
Kuntien ja valtion rahoitustarve kasvaa mutta

rahoituspohjan laajentuessa varsinaiset osuudet kokonaisrahoituksesta seudulla laskevat hieman
kohonneiden lipputulojen ja tiemaksutuottojen takia. Suunnitelma kasvattaa kuntien

Valtion
ustuksista sovitaan.

tie- ja
rata
investointeihin olisi 2020-luvulle noin 4,5 miljardia euroa, jos ti

- ja tiehankesuunnitelma kattavat n. 85 % 2020 luvun
joukkoliikenne- ja tieinvestointiraamista. Joukkoliikennehankkeiden osuus ilman tiehankkeita
kattaisi 60 % investointiraamista. Budjettiraamissa ei ole mukana aiemmin mainittuja kuntien

vaikuttavat joukkoliikenteen infrako

Luonnoksen toimenpide joukkoliikenteen lipun hinnan alentamiseksi
j

kustannukset kasvavat asukasta kohti 19 %, mutta laskevat joukkoliikennematkaa kohti 4 %
n kasvu sujuvoittaa

ssa nk.
putkistokuvassa (kuva 26
operoi - ja sosiaalitoimen

Joukkoliikenteen operointikustannukset kasvavat etenkin raideinvestointien seurauksena ja

kasvavat
 (tiet ja radat) ja alueellisiin katuihin ovat vuodessa 650 nykytilaan

verrattuna 40  / v. K
paikoin uutta tie- ja katurakentamista, jotka nostavat investointitasoa. (TM18)
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Kuva 26 ja julkistaloudelliset vaikutukset vuonna 2030
luonnoksessa.

Suunnitelmaluonnoksessa kuorma-
-

kuljetusten kustannukset
laskevat suhteellisesti eniten, yli 2 %.
kuljetusyritysten kustannuksia. (H6)

Luonnoksessa esitettyjen joukkoliikennehankekustannusten lippuhintavaikutuksia on arvioitu
infrasopimusten laskentakehikon avulla (kuva 27). Hankesuunnitelmien kehitysvaiheesta johtuen
hankkeiden kustannusarvioiden tarkkuudessa on eroa. Laskennassa lipputulo- ja
operointikustannukset on poimittu liikennemalliin perustuvista hankekohtais -
kustannusanalyyseista -olettama.
Vertailuvaihtoehdon kustannusten lippuhintavaikutuksia on arvioitu kokonaisuutena suhteessa
nykytilaan. Lipun hinnan laskennallinen efektiivinen muuto
operointivuotena. Luonnoksen hankkeiden lippuhintojen yhteisvaikutus on 12 % jos kaikkien

Efektiivinen lippuhintoj

automatisoinnilla (2,8 %) ja isoimmilla pikaraitiotiehankkeilla (Espoo ja Vantaa). Helsingin
raideli
hankkeen ansiosta netto-
vertailutilanteeseen. Vertailuvaihtoehdon lippuhintavaikutus on noin 3 % suhteessa nykytilaan.
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Kuva 27. Luonnoksen hankkeiden lippuhintavaikutukset.

toimivuuden kautta.  Kasautumisen voidaan
tulkita kuvaavan osaltaan seudun talouden elinvoimaisuutta, kehittymismahdollisuuksia ja

olettaa parantavan talouden tuottavu
sektorin kustannustehokkuutta.

Seudullisen elinvoimaisuuden yksi kuvaava mittari  (ks. luku 6.4).
umisetujen



69

kuin vertailuvaihtoehdossa tai
 ja sijoittuminen

liikenneyhteyksien kehittymisen ja joukkoliikenteen lipun hinnan alentamisen

saavutettavuutta.

Suunnitelmaluonnoksessa asukkaiden kasautuminen ja alueiden tiivistyminen palvelevat
28). Vertailuvaihtoehdossa vuonna

2030 asukkaiden kasautuminen on noin 15 % voimakkaampaa kuin nykytilanteessa.
Luonnoksessa kasautuminen voimistuu edelleen noin 3 % vertailuvaihtoeh
kasautumin

alvelujen

ja keskuksissa. (M10)

Kuva 28. Asukkaiden kasautuminen luonnoksessa vuonna 2030, tukimittari M10
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 (Kuva 29)

kantakaupungin ulkopuolella raideliikenteen piiriin sijoittuu noin 80 % uusista asukkaista, joka on
noin 20 % korkeampi kuin vertailuvaihtoehdossa. Osuutta kasvattavat uudet pikaraitiolinjat

seudun osalta. (M2)

Kuva 29. Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin luonnoksessa vuonna 2030,
tukimittari M2. -

- tai rautatieasemista (%).
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6.6 Hyvinvoiva Terveellinen
mahdollistaa kaikille aktiivisen arjen

. Luonnoksen

Asunnontuotannon korkea taso varmistaa osaltaan kohtuuhintaisuuden tavoitteen
saavuttamisessa ja mahdollistaa erilaisiin asumisen tarpeisiin vastaamisen.

- ja uudisrakentamisella voidaan parantaa alueiden
ja siten

edellytyk

hyville jou

kannalta olennaisia ovat toimivat ja ennakoitavat matkaketjut, uudet liikkumispalvelut
joukk

-alueita ovat kuitenkin
vilkasl

mahdollisuuksia m

laadun vahvistamis

laaja-alaisiksi toimenpiteiksi.
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Helsingin seudulla asuntojen
-kuntien hintataso on

tarjoamaan edullista asumista monipuolisesti eri puolilla seutua. Asuntotuotannon kasvattaminen

tuotannon toimintaedellytysten turvaamista. (TM7, TM22)

Asunnontuotannon korkea taso ja alueellisesti oikein kohdennettu tuotanto varmistavat
kohtuuhintaisuuden ja mahdollistaa erilaisiin asumisen tarpeisiin vastaamisen. Asuntotuotannon

 000
Ennusteen

mukainen kuntakohtaisen asuntorakentamisen kohdistuminen on esitetty kuvassa 30. Vuokra-
asumisen osuus on 2000-
laskussa. Oikein kohdennettu asuntotuotanto  osaltaan - ja
uudisrakentamisella void . Purkava

 etenkin

monipuolinen hallinta-
korjaamaan aiemmin hallinta- (TM22)
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Kuva 30. ai ennuste 2018-2029
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pienempiin kerrostaloasuntoihin. Joissakin kunnissa haasteena on pienituloisille suurperheille

mahdollistamilla palveluilla, arjen h

paremmin olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja tukee mm. saavutettavuuden ja palvelutason
parantamista. As

keskuksiin. Monipuolisen asuntotarjonnan positiiviset vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin niihin
ryhmiin, joilla asumisen nykyinen hintataso uhkaa olla liian korkea. (TM7, TM22)

asutus tiivistyy rakennetuille ja hyvin saavutettaville

parantamisen asukas-
iluvaihtoehtoa pienemmiksi. (TM8, TM9)

Asuinalueiden eriytymisen n aikana on tutkittu alueellisia eroja

- suunnittelulla voida suoraan vaikuttaa. Alueen
laatuun ja vetovoimaisuuteen vaikuttavat MAL-

jollaki

 seudulla.  Valtaosa
sosioekonomisesti heikoiksi tunnistetuista alueista (noin 90 %) sijoittuu luonnoksessa ensisijaisesti

-
- -

 ratikka
 Tikkurila  Aviapolis  Lentoasema) ja Viikin-Malmin pikaraitiotie parantavat

saavutettavuutta usealla sosioekonomisesti heikommalla alueella. (P, TM7)
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Liikkumismahdollisuudet ja -kustannukset

Kuva31.  vertailuvaihtoehdossa
Ve0 ja luonnoksessa Ve3.

liikennehankkeiden ja muiden
 (Kuva 31)

asukkaista sijoittuu
Joukkoliikenteen lipun hinnan

, ja joukkoliikenne voi muodostua todelliseksi
.

(TM21)

-
-

osuus ja kilometrisuorite asukasta kohti kasvavat noin prosentin
tiivistymisen seurauksena. Luonnoksessa osuus kasvaa edelleen noin 6 % (2 %-

-
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suuntautuvilla matkoilla.

en solmupisteiden

. (TM21)

kumisen kustannukset valtaosin laskevat luonnoksen

Joukkoliikenne on tasa-

Terveys ja turvallisuus

apojen osuus pysyy

onnettomuusriski on huomattavasti muita kulkumuotoja
. Luonnoksessa liikenteen

 Laskuun
vaikuttavat tieliikennesuoritteen

.
H1, H5, TM10)

palvelujen kehitt

Suunnitelmalla on positiivisia vaikutuksia heikommassa asemassa olevien terveyteen, kun

Astmaati
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liikennemelualueet ovat suunnitelmaluonnoksessa  tasolla, kun taas
vertailuvaihtoehdossa ne ovat suuremmat. Luonnoksessa pinta-ala laskee vertailuvaihtoehtoon v0

-
- ikennesuoritetta. Tehokkain keino on torjua melu

raskaan liikenteen tekn

vertailuvaihtoehdossa.

mel

vilkkaimmat kantatiet ja kadut (Kuva 32). (H3, H4, TM10, TM24)

Kuva 32.
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-alaisiksi
toimenpiteiksi. Hyvinvointi seudulla

a
jatkosuunnitteluvaiheissa.
hyvinvointiin liittyvi
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7 Arvioinnin

7.1 Tiemaksujen vaikutusten arviointi

Tiemaksujen osalta tehtiin tarkempaa vaikutusten arviointia ja nostettiin esiin suunnittelun kannalta
liikenne-ennustemalliin vuonna 2016 valmistuneen

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun teknistoiminnallisen selvityksen (HLJ 2015 jatkoselvitys) mukaisena

hinnoill -

si. Suunnitelmaluonnoksen

taavaan

liikenteen CO2-
tamiseksi. Toisaalta tiemaksuilla on

lla joukkoliikenteen lippujen hintoja erityisesti alueilla, joilla tiemaksut

-ajat

kkumismu  (Kuva
33).

Moottoriajoneuvoliikenteen kilometrisuorite Helsingin seudulla laskee 6 % verrattuna
-II

-
luonnoksessa.
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Kuva 33.
olevassa kuvassa on suunnitelmaluonnoksen vaikutukset ruuhkautumiseen ja alla olevassa
kuvassa suunnitelmaluonnoksen vaikutukset ruuhkautumiseen ilman tiemaksujen
vaikutusta.
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mallin mukaiset tiem - - ja

automatkoille ei kohdistu tutkitussa porttimallissa maksua. Niille autoilijoille, joille maksu kohdistuu,
tyypillinen maksu on 1,5-2 euroa/matka. Suhteellisesti eniten tiemaksua maksavia asuu

ski-Uudellamaalla.

- ja suurituloisille kotitalouksille

ajankohdissa ja suuntautumisessa. Tiemaksut kohdistuvat eniten kantakaupungin ulkopuolisiin

700-800 euroa vuodessa.

joukkoliikenteen lipun
hinnan alentamista ei oletettavasti voida toteuttaa esitetyn kaltaisena ilman tiemaksujen ohjaamista
niiden rahoitukseen.

-luonnoksen toimenp

idaan olettaa vaikuttavan samansuuntaisesti nyt arvioidun mallin kanssa.

7.2

 2019 -

kaupunkirakenteeseen ja erityisesti alueille, joilla joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto
esti asemanseudut ja keskukset

MAL 2019 - )

-

saavutettavuudessa tapahtuneita muutoksia. M n muodostamisen
assa olevaa
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kaupunkirakennetta ja a

MAL 2019 -luonnoksen

joukkoliikenneinvestointeja ja -

perusteltua sitoa uusi

Histan alue.

MAL 2019 -

-

rvioi
Ve2 -

L  olivat MAL 2019 - , joiden perusteella
kriteerit:

 Joukkoliikenteen saavutettavuus (h
olevat alueet)

 Asumistiheys (asukastihey

,
)

 Keskusten ja joukkoliikenteen solmuj hyvien sijaintien vetovoiman

sosioekonomisesti heikkojen alueiden huomiointi)

Arvioinnin ovat perusteltuja, kun niille on
a. V

kuitenkin CO2 -
een tulee suunnata

joukkoliikenteen kannalta erityisen
monipuolistamista

erilaisia alueita.
uinka paljon tieliikennesuoritetta ja liikenteen

- ja uudisrakentamisella



83

parannetaan alueiden toimivuutta, mainetta ja
eriytymisuhkaa.

 MAL 2019 -luonnoksen mukaisesti asemanseutujen

monen arjen sujuvuutta.
 joukkoliikenteen runkoyhteyksiin. Niiden osalta tulee

saavutettavuus paranisi.

tuloksia alueellisesti.

Kuva 34.
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7.3 Pikaraitiotiehankkeiden vertailu

MAL-
iotiehankkeita on mahdollista

toteuttaa seudulla
aiempaa tarkemmin, ja arvioitiin hankkeiden vaikutuksia etenkin MAL 2019 -suunnitelman

mittareiden pohjalta. Tarkastelu t
arvioita .

-

keiden suunnittelu on hyvin eri vaiheissa.

Tarkastellut hankkeet olivat:
-Tikkurila-Aviapolis-Lentoasema

 Vihdintien pikaraitiotie Pohjois-Haagaan
 Viikin-Malmin pikaraitiotie

-Suurpelto-Kera-

 (Kuva 35)

rakennettavaan rataosuuteen ja tarvittaviin investointeihin. Vantaan ratikka, Ma -
raitiotie ja Viikin-

Kuva 35. Pikaraitiotiehankkeiden tuottama CO2-
uutta

Hankkeilla mahdollistetaan uusien asuinalueiden rakentuminen ja parannetaan saavutettavuutta

asumisen monipuolisuutta seudulla.  raitiotie aiheuttaa mallinnuksen perusteella
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 aiheuttaman liikenteen
hidastumisen takia, Vantaan ratikka erottuu puolestaan yhteiskuntataloudellisilta vaikutuksiltaan
tehokkaimpana hankkeena.

tulee
raideverkoston rakentumiseen, varikko-

osoitti samalla,
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8 n

-prosessissa
-visiota ja -

kokonaisvaikutuksiltaan mahdollisimman hyvien ratkaisujen valinta. Arviointiohjelmaa ja sen

erityisesti SOVA-
kuulemisen perusteella. Suunnitteluprosessin aikana suunnitelma
suhteessa MAL 2019 -

Seuraavassa on tunnistettu MAL 2019 -
jatkotoimenpiteet haitallisten

tuksen

tavoitteiden saavuttamiseksi.

eksi on ryhmitelty seuraavasti MAL 2019
: MAL- suunnitelman toteuttaminen

suunnittelu

MAL 2019 - Seudun kasvu ohjataan nykyiseen rakenteeseen ja joukkoliikenteen
kannalta kilpailukykyisille alueille

aaste liittyy seudun jatkuvaan ja nopeaan

maa-alan k

 uuden rakentamattoman maa-alan tarvetta ja
luovat
toteutuminen

h .
asemanseuduille

MAL 2019 -suunnitelman toteuttaminen

Toimenpiteiden toteuttamisessa tavoitteiden saavuttamiseks

saavutettavissa oleville alueille. Jouk  minne asumista suunnataan
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. Vaikutust

palvelut uhk

mahdollistamien uusien  oman

Tarkempi suunnittelu

ti Tarkemmassa suunnittelussa on
huomiota reuna-alu

kasvun aiheuttamien haittojen torjumiseksi on huolehdittava
meluntorjunnasta, ilm

arviointikortteihin). Arvioinnissa on tunnistettu alueita, joissa pohjavesien suojaus ja tulvariskit
on tarpeen ottaa huomioon. Tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakentamisessa
muodostuvien maa- mointi esim.
laatimalla massastrategioita.

. Suunniteltu
raidevisio ja sen toteuttamispolun valmistelu

MAL 2019 -
huolehditaan

sen
asua alue on kohtuuhintaisesti.

 seudun houkuttelevuuden ja
sta uuden

asuntojen hintatasoon.

MAL 2019 -suunnitelman toteuttaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi kuntien on tarpeen huolehtia maapolitiikan, kaavoituksen ja tontin

rakentamista alueille, joissa perusedellytykset arjen sujuvuudelle ovat kunnossa tai jossa
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ten rakentamisen

a.

Tarkempi suunnittelu
Kuntien asuntopoliittiset toimenpiteet

MAL 2019 Raideliikenteeseen
tieliikenne tavara-

 luovat perustan kasvavan seudun ja
verkostomaisella kaupunkirakenteelle ja liikenteen sujuvuudelle.

Kilpailukykyinen
joukkoliikenteen tarjonta on keskeist tavoitteiden mukaisia vaikutuksia
ja

ilmanlaatu- -
-

maussa liikenteen CO2 -

MAL 2019 -suunnitelman toteuttaminen

kehit

Tarkempi suunnittelu

Vuoden

ja kytkeminen
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MAL 2019 -
ajoneuvokantaa uudistaen

n ja
liikenteen kasvihuonekaa

den 2005 tasosta. Tavoite saavutetaan, jos kaikki
esitety

tehokkaasti.

MAL 2019 -suunnitelman toteuttaminen
Toimenpiteiden konkretisointi. Tiemaksun toteuttamisen tarkastelut.

Tarkempi suunnittelu

Varautuminen hiilineutraalisuuteen
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9 Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen

muokkaamaan voimakkaasti yhteiskunnalliset

-ajan vietoss
019 -

tavoitteiden ohella (kuva 36).

Kuva 36. Tulevaisuuskuva vuodelle 2030.

Osa

tulevaisuuden haasteisiin mahdollisimman tehokkaasti, minimoimaan riskit ja huomioimaan
mahdollisuudet.

Seudun kasvu

ilmastotavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet rakennusten, energiatuotannon ja
n

toiminnallisia muutoksia ja olemassa olevan rakennuskannan parantamista asetettua

vaikuttamista.

Haastetta suurentaa erityisesti se, ett
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edellee
 tavoitteiden

saavuttamisen kannalta on suunnitelman joukkoliikennehankkeiden toteutuminen yhd
ajoneuvoliikenteen hinnoittelu kanssa, jotka vaikuttavat tieliikenteen suoritteen pienenemiseen ja

kset riippuvat toteutustavasta.

 2019 -suunnitelman
toimenpiteiden toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa tavoitteittain kuvattuna. Samoilla

 Kuvassa 37 tunnistettujen riskien

 Jos ajoneuvokannan uusiutumisvauhti pysyy hitaana,

ajoneuvojen suosiminen ei etene suunnitellusti.
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 Maank

viihtyisyys heikkenee

rakenteen hajaantumiseen ja resurssitehokkuuden heikkenemiseen.

kulttuur

 Ilmastonmuutoksen voimakkuus ja ennakoitua nopeampi muuttuminen on riski
sopeutumisen kannalta. Jos m
voivat vaikutukset olla mittavia.

yll
toteutumiseen.

 Asuntojen hintojen voimakas nousu suhteessa kotitalouksien odotuksiin ja

hidastaa toimenpiteiden rahoitusta ja toteuttamista.
 Asuntotuotantovauhdin unnilta k

investointeja, jotka nostavat tonttien luovutushintoja, vaikuttavat
. Kuntien ja

 asuntotuotantoa, seudun kasvua ja
vaikuttaa suoraan julkistalouteen mm. kasvavina asumistukimenoina erityisesti
nousukaudella.

ttaisivat monella tavalla

joukkoliikenteen kannattavuuteen ja palvelutasoon.

saavutettavuude

n mukaisesti, vaikuttaisi se
suoraan saavutettavuuteen ruuhkasuoritteen kasvaessa ja mahdollisuuksiin alentaa
joukkoliikenteen lippuhintoja.

suunnitelmassa esitettyihin liikenteen toimenpiteisiin, vaikeuttaa se tiemaksujen
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Tiemaksujen h

 Valtion tuen mahdollinen suuntautuminen muihin isoihin valtakunnallisiin

kilpailukyvyn kehitykselle.

Elinvoimainen:

 Jos valtion osallistumisaste liikennehankkeissa laskee ja muodostuu nyky
 se suoraan rahoituspohjan ennustettavuuteen,

hankkei  suunnitelman yhteiskuntataloudellista
kokonaistehokkuutta.

t valtion ja kuntien

 Ly
vaikutuksia luonnoksen toteutumisen kannalta, koska se vaikuttaisi niin
rahoituspohjaan, asuntotuotantoon ja liikennehankkeiden investointien aloittamiseen.

asuntomarkkinoihin ja joukkoliikenteen kannattavuuteen.

katuinvestointien rahoittamista ja niiden aloittamista, vaikka seudulliset
liikenneinvestoinnit toteutuvatkin suunnitellusti.

 Jos liikennehankkeiden kustannukset nousevat (esim. rakennuskustannusten nousu,

liikennehankkeiden rahoituspohjaa ja aiheuttaa suurempia nostopaineita lippuhintoihin,

suunnitelluista toimis
yhteiskuntataloudellista tehokuutta.

Hyvinvoiva:

t maapolitiikan,

 vaikuttaisivat negatiivisesti
m
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i valtion sitoutuminen infra-
turvaamisessa ja uusien alueiden avaamiseksi.

lvelutarjonnan kehitykseen.

tuomat muutokset.
mm.

toteutumiseen vaikuttaa erityisesti valtion rahoitus ja kustannusjaoista sopiminen.

 Matkaketjujen alku-

asukkaiden osall
avustukset.

 Maahanmuuton voimakas kasvu voi vaikuttaa negatiivisesti segregaatioon, jos

alueille.

Vaikutukset riippuvat investointien toteutumisesta.

an ja

kannalta ensiarvoisia.
 Ilmaston muuttuminen voi vaikuttaa eri kulkutapojen houkuttelevuuteen, esimerkiksi

- Kulkutapamuutosten
ennakointi on hankalaa ja vaikutusten a
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10 Miten 2050 suunnitelma vaikuttaa?

2050 vuoden suunnitelman toimenpiteet tukevat MAL 2019 -vision ja -tavoitteiden

suunnitelmassa on ehdotettu. Koska rakenteelliset toimet vaikuttavat hitaasti ja

hiilinielujen kasvattamista, kuten suunnitelmassa on ehdotettu. 2050 suunnittelussa

- on ja sen
-

tavoitteiden mukaiseen etenemiseen ja liikennehankkeiden valintaan 2050 -suunnittelussa.

toimintamalleilla MAL-

jo nyt,
kaupunkisuunnitteluu

-

Vuoden 2050 suunnitelmaa on arvioitu MAL-vision ja MAL -tavoitteiden saavuttamisen,
arviointiohjelman arviointikehikon teemojen, MAL 2019 - -selvityksen

peilattu Uusimaa kaavan 2050 energia- ja ilmastoasioiden taustaselvitykseen.

 kaupungistumisen jatkuminen ja rakenteen tiivistyminen

 liikenteen automatisaatio

 ja logistiikan raja-
aitojen muutos

 fossiilisten polttoaineiden hinnan nousu
-



96

Vuosien 2030-
en

nittelulle asetettu

huomioon kansallinen pyrkimys hiilineutraalisuutee

(IPCC 2018). Tutkimusten mukaan

2030 on -39% verrattuna vuoden 2005 tasoon.

suudelle asetettua

Koska luonnoksen avulla saa
vuosien 2030- 2050 suunnitelma jatkaa vuoden 2030 suunnitelman peruslinjoja:

suunnittelulla, taloudellisten oh

hiilinieluilla.

keille ja

mahdol

kokonaisuutena juna- ja metroverkosta alkaen.

-
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toisiinsa.  Siksi ar

liikkumismuotojen kil

kulkutavoilla hyvin saavutettavaksi tukee liikkumistarpeen

alueil
- ja maisema-

Vuoden 2050 suunnitelmassa ei ole erikseen mainittu toimia, joilla vaikutettaisiin rakennusten

ergiatehokkuutta

jatkunee suunnittelukaudella 2030-2050 ilmastotavoitteiden ohjaamana.

-

joukko-
-

-vision mukaisten

arvitaan vaihtojen parantamista paitsi metron ja

vaihdollisten
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vaikutuksia saavutettavuuteen, liikkumismahdollisuuksiin ja arjen sujuvuuteen, mutta vaikutusten

Raideinvestoinnit ja joukkoliikenteen integrointi

Suunnitellut raideinvestoinnit ja joukkoliikenteen integrointi
ulkoista saavutettavuutta.

Suunnitellut raideinvestoinnit ja joukkoliikenteen integrointi kokonaisuutena -
yhteyksin- luovat perustan verkostomaisuuden edelleen kehittymiselle ja raideliikenteen

sujuvuu

nteen hinnoittelulla

Palvelujen - ja

aikutukset liikkumistarpeisiin ja

palvelujen ja teknologioiden
 vaikutetaan asiointi- ja ostosmatkoihin ja kuljetustarpeen

Keskeisen tie- ja katuverkon tulee
mahdollistaa
ratkaisut. Liikenteen automatisaatio ja siihen varautuminen etenee jo, mutta automaattiajamisen on

- e ottaa huomioon kaikessa

sovitettu suunnittelu

Liiken sovitettu suunnittelu mahdollistaa kasaantumisesta saatavia

yhteensovitetusta suunnittelusta

tehokkuutta parantavat toimet, joi
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muassa ajoneuvoliikenteen hinnoittelulla.

Raidevisio ja toteuttamispolku

toteuttamispolku selle

seudun
 vaarantamatta arjen sujuvuutta. Tarvitaan

kilpailukyvyn kannalt
Nopeat junayhteydet

ukaista

-
kunnianhimoisesta mutta realistisesta raideliiken

-

maahanmuuttoa (Jatkumo), muodostuvat yhteydet muualle Suomeen ja seudun kasvun

 Jos teknologinen kehitys nopeutuu ja rakennetaan huippunopeat raideyhteydet (Tesla), on
olennaista tarkastella valtakunnallisen ja seudullisen raid

-ajan ja harrastamisen
kytkeytymien toisiinsa (Toukola), korostuvat tarkasteluissa

perustuva kokonaisuus tehokkaimman ratkaisun kasvavalle liikkumistarpeelle ja pohjan

n kannattaa

uusia
laajentumisalueita
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seudulla o

 toisiinsa tavoitteiden saavuttamise

pohjan
kynnysinvestointeja seudun kasvaessa.

Resurssi- ja ekotehokkuus

Resurssi-

Ennen uusien raideyhteyksien rakentamista on resurssi-

varrelle.

en ja palveluiden
sijoittumiselle.

Keskukset ja joukkoliikenteen solmukohdat ovat houkuttelevia palveluiden sijoittumiskohteita jo nyt.
Suunnitelmassa
solmukohtiin. -

ja

huolehtiminen keskeinen toimenpide samoin kuin joukkoliikennehankkeiden kohdistaminen
eriytymisuhan alla oleville alueille. Toimet paran

-s

Hiilineutraalisuus

muassa infraa ja matkaketjujen toimivuutta parantamalla, ovat
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pidem

(palveluiden saamiseen) ja liikkumisvalintoihin, ovat kaikki tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi.

saavuttamisen kannalta.

den aika (2030-2050)

teknologioiden tukemisesta osaltaan on tarpeen
kehityksen nopeuttamiseksi.

-suunnittelun

tukea, kuten verotusta, hankinta- ja muuntotukea. Taloudellisen ohjauksen suuruudesta ja muista

joulukuussa

 yksityisten kansalaisten ja yritysten vastuulle.
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Vuosien 2030-
ja toteutettujen toimien yhteisvaikutuksena. Kun a

jatkuva toimintalin
relevantteja tulevaisuudessakin. Vuoden 2030 suunnitelma ja vuosien 2030-2050 toimet

ja

L-

-

jatkossa monien toimien konkreettisessa toteutuksessa.
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11 Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Suunnitelman toteuttaminen

MAL 2019 -

lii Suunnitelman pohjalta valmistellaan ja solmitaan vuoden 2019
aikana MAL-sopimus 2020-2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken.

suunnitelman
toimenpiteiden toteuttamiseksi. MAL-sopimuksen solmiminen ja asteittainen toteuttaminen
konkretisoi suunnitelman. HLJ-toimiku
toteuttamis

hallituskaudella (2019-).  Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman ja MAL-sopimuksen tulisi olla
 MAL-suunnitelma ja -sopimus tulee yhteensovittaa

valtakunnallisen 12
arvioinnin ja seurannan osalta yhteist  voidaan palvella molempia suunnitelmia.

Suunnitelma on vaikuttava, kun seudun
asiantuntijat ja luott
ja sitoutuvat sen toteuttamiseen.

n

kiinnostuneille.

Suunnitelman seuranta

MAL-sopimuksen seuranta tapahtuu sopijaosapuolten edustajien vuosittaisen seurantakokouksen
- -aineiston

tamista varten on
perustettu MAL-

-keskuksen kanssa. HSY
vastaa yhteisten seurantaraporttien kokoamisesta. MAL-sopimuksen seuranta on ollut
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rooli. Mittarit ja niiden muodostaminen on tullut vaikutusten arvioinnissa tutuksi, ja niiden

saadaan laskettua suoraviivaisesti.

avoite on velvoittava MAL 2019 -
keskeinen seurannan kohde jatkossa.

- ja liikennehankkeisiin, kaikilla

lee kaikessa suunnittelussa
-seurannassa
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LIITE 1
MAL 2019 -luonnos

30.10.2018



tavoitetasoineen 1/2

Liikenteen
kasvihuone-

vuoden 2005
tasosta vuoteen
2030

[CO2]

Yhteiskunta-
taloudellinen
tehokkuus:

suhde on yli 1

saavutettavuus
paranee

nykytilanteesta
vuoteen 2030

Alueiden

nykytilanteesta
vuoteen 2030

sosiaalinen
eriytyminen
kasva vuoteen
nykytilanteesta
vuoteen 2030



Asunto-
tuotannosta

kohdistuu
seudullisesti
ensisijaisesti

85% sijoittuu

liikkumisen

kulkutapojen

joukkoliikenne)
osuus seudun
kulkutapa-
jakaumasta on

70 %

tavoitetasoineen 2/2



Liikenteen
kasvihuone-

Tavoite     -50%
Luonnos -50%
(Ve 0      -33%)

Yhteiskunta-
taloudellinen
tehokkuus

Tavoite        1,0
Luonnos    2,9

saavutettavuus

Tavoite   +10%
Luonnos +14%
(Ve 0  +8%)

Luonnos

Alueiden

sosiaalinen
eriytyminen ei
kasva

Luonnos:

Asunto-
tuotannon
kohdistuminen
ensisijaisesti

Tavoite      90%
Luonnos  94 %

sijoittuminen

liikkumisen

Tavoite     85 %
Luonnos  90 %
(Ve 0     82 %)

kulkutapojen
osuus

Tavoite     70%
Luonnos  65 %
(Ve 0    57 %)





Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 on esitetty

VE2-VE3 on tarkasteltu samankaltaisella kasvulla. Oletettu

suus Helsingin seudulla suhteessa koko





 Kuvattu kalvolla 6.
lmistuneen Ajoneuvoliikenteen hinnoitteluselvityksen (HLJ 2015) mukaisena

lla muut bussit 562 g/ajon.km.
Raskaan liikenteen teknologian investointituki: arvio, e

aikoille: luonnoksen liikennehankkeet ja asuntostrategiaan
jen ajosuoritetta 2 %

 koko Helsingin kaupungissa ja
 Helsingin kantakaupungissa

Joukkoliikenteen lippujen hinnan alentaminen: Joukkoliike rin 15-30 % alueen mukaan.
Kuntien subventio joukkoliikenteeseen pysyy edelleen korkeintaan 50 %:ssa. Toimenpide rahoitetaan tiemaksujen tuotoilla sit
tiemaksutuotoista kohdistetaan lipun hintojen alentamiseen huomioiden erityisesti ne alueet, joiden asukkaisiin tiemaksut vaikuttavat eniten. Hintojen
alentaminen voi koskea julkisesti hankittua tai tuettua liiken

korvaavat automatkoja viikoittain)

(HSL 2017).

in on arvioitu liikennemallin
a-arvioihin perustuen. Alla on

kuvattu tarkemmin, miten toimenpiteiden vaikutuksia
arvioitu:





matka-aika- ja kustannusfunktiolla
vaimennettuna

,

ja ovat parametrit

painokertoimena

Lopullinen arvo on summa saavutettavan
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 10 20 30 40 50 60

funktiona
matka-ajasta



tilanteesta vuoteen 2030



-suhde

2,9
Ve3 2030

Ve2 2,3
Ve1 0,7

Tavoite > 1







kkeille





LIITE 2
MAL 2019 -luonnos

Tukimittarit
30.10.2018
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Tukimittareiden yhteenveto





M2. Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin







M5. Asuinalueiden tiiveys





M7. Asukkaiden keskittyneisyys







M10. Asukkaiden kasautuminen







ti



K3. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus moottoroiduista matkoista







K6. Liikkumisen palvelutaso ja hinta



H1. Moottoriajoneuvoliikenteen kilometrisuorite



H2. Tieliikenteen ruuhkaisuus





H4. Tieliikenteen paikallishaitoille altistuminen





H6. Kuljetuskustannukset



H7. Joukkoliikenteen hoidon kustannukset



LIITE 3
MAL 2019 -luonnos

30.10.2018



TM
Natura-alueiden tarkastelu"
TM 4. Maisema-

TM 6. Sopeutumisen kannalta riskikohteiden tunnistus (esim. tulva-alueet)
HOUKUTTEVA
TM 7. Kohtuuhintaisen ja monipuolisen asuntotuotannon kehitys
TM 8. Asuntotuotannon sijoittuminen palvelurakenteeseen

TM 12. Keskittymien ulkopuolisten alueiden raskaan liikenteen saavutettavuus

ELINVOIMAINEN

TM 16. Ulkoisvaikutukset
TM 17. Operointi- - ja investointikustannukset
TM 18. Julkistaloudellisten vaikutusten arviointi

HYVINVOIVA
TM 21. Liikkumismahdollisuuksien tasa-arvoinen kehitys
TM 22. Tuetun asuntotuotannon kehitys

TM 24. Terveysriskien ja haittojen tunnistaminen
kehitys









ydinalueiden ja Natura-alueiden tarkastelu
V0 Luonnos



TM 4: Maisema- LuonnosV0





V0 Luonnos



V0                                                                              Luonnos



TM 6: Sopeutumisen kannalta riskikohteiden tunnistus (tulva- ja pohjavesialueet) V0 Luonnos



V0                                                                               Luonnos



TM 7: Kohtuuhintaisen ja monipuolisen asuntotuotannon kehitys





TM 8: Asuntotuotannon sijoittuminen palvelurakenteeseen LuonnosV0





TM 9: Toimintojen sekoittumisen kehitys LuonnosV0



TM 10 LuonnosV0
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TM 11



TM 12:



TM 13



TM 14



TM 15



TM 16: Ulkoisvaikutukset



TM 17: Operointi-



TM 18: Julkistaloudellisten vaikutusten arviointi



TM 19



TM 20



TM 21: Liikkumismahdollisuuksien tasa-arvoinen kehitys V3



TM 23:



TM 24: Terveysriskien ja haittojen tunnistaminen LuonnosV0
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LuonnosV0



V0                                                                              Luonnos



LIITE 4 Liikenne-ennustemallin kuvaus

teen
un 14

esuunnitteluohjelmistolla. Kaavat perustuvat vuosie
lla, joita

lla

telualueella)
)

mahdollisen bussikaistan voimassaolo)

vat

unaliikenne.

Tuloksena saadaan

joukkoliikenne) kolmelle aikajaksolle (aamuhuipputu

ikajaksolle (aamuhuipputunti,

kinopeudet

issa

lleen laskea mm.

tikorvauksia

Tulokset kuvaavat tilannetta, jossa on tietty maank
illa?

intansa samalla perusteella kuin
havaintoaineistossa (eli arvostavat mm. matka-aikaa samalla tavalla). Erot perustuvat

muodossa

uksia ym. arvostetaan eri tavalla kuin
nykyisin.



LIITE 5 MAL 2019 -ennusteet

tulokset

 yhdenmukainen karttaruutuaineisto Helsingin

asumisen ja toimitilarakentamisen rakennettavissa olevasta kerrosalasta vuoteen 2030 ja
rakentamispotentiaaleista vuoteen 2050.

Kaupunkitutkimus TA laati toteutuma-arvioille laske

toimitilarakentamisen toteumalle jaksoilla 2016-29 ja 2030-49.

asuntotuotannon varauksiin ja

vaihtoehtoinen versio VE0, jossa Helsingin suunnitteilla olevien kaupunkibulevardien
toteutumisennusteita alennettiin ja vastaavasti Helsingin seudun kaikkien muiden
uustuotantoalueiden toteutumisennusteita nostettiin
samana.

 Kuntien arviot asunto-ja toimitilarakentamisesta v. 2016 2029 ja rakentamisen
potentiaaleista v. 2030 2049

tiot kunnittain vuoteen 2050
(Uudenmaan liiton julkaisuja E 179, 2017)

16

 Edellisen MASU/HLJ-kierroksen MAL-prosessi ja kehi

 Kuntien kasvun yhteensovittaminen seudulliseen kokonaisuuteen

Seudulliset raamit

050: 2 000 000

0: 850 000, 2050: 1 050 000

 sijainnin vetovoima palvelu- ja

ttaruuduittain

- Lasketaan toimitilakerrosalat



- Lasketaan vanhan asuntokannan (1.1.2016 oleva kan

 Perustuu UM:n projektioita varten laadittuun arvioon demografisesta ja

enteen muutoksesta
aiheutuvaan odotettavissa olevaan asuntokuntien keskikoon ja vastaavasti

projektioiden maksimi- ja
minimimuutosten keskiarvo kunnittain

ennusten vanhan kannan

- Lasketaan uustuotannon arvio kunnittain

(2016-29) ja 2030-49) koko

30 ja 2050 kunnittain

 Arvioidaan vanhan rakennuskannan poistuma osuutena uustuotannosta kunnittain

 Lasketaan asuntotuotanto jaksoille 2016-29 ja 2030

 Verrataan tulosta kuntien tuotantoarvioon 2016-29 ja potentiaaliin 2030-49

arvion tai potentiaalin,

 Jos asuntotuotantolaskelma alittaa kunnan tuotantoarvion tai potentiaalin, lasketaan

 sijainnin vetovoima asuntotuotannon

eissaavutettavuus

eistosta v. 2025
uton matkavastusten kulkumuoto-

osuuksilla painotettuna keskiarvona HLJ:n suunnittelualuejaolla

 Vetovoimaluokat: jaetaan kummankin kriteerin suhteen 4 luokkaan, maks. 4x4=16
luokkaa; kussakin kunnassa tyypillisesti 5-10 luokkaa

 Annetaan kullekin karttaruudulle vanhan kannan asukkaiden muutoskertoimet.

- Lasketaan kussakin kunnassa asuntotuotannon toteutuma karttaruuduittain ja jaksoittain

 Lasketaan kunnan asuntotuotannon toteutuman osuus potentiaalista

toteutuu

uuduittain karttaruudun kunnan
tuotantoarvion / potentiaalin ja ruudulle lasketun toteutuman osuuden avulla.



Prosessi: Versio VE0

ykkeiden asuntokaavoituksen
potentiaalien toteutuma-osuudet laskettiin 40 %:iin jaksolla 2016-29 ja 2030-49, kun ne

ittain.

ainoa.

 Toteuma-osuudenleikkaus tehtiin Vihdintien, Tuusul

jaettiin tasaisesti koko seudulle, ml.
Helsingin muut alueet. Joillakin parhaiten saavutettavilla ruuduilla potentiaalien

soletuksen mukaisesti, joten

sa. Kuntien asuntotuotantoarviot olivat kuitenkin

an suhteessa asuntojen

aetaan suhteessa vuoden 2015

tiin sij16-aluejakoon pinta-alan mukaan.

Prosessi: Versio VE2

tyt
an.

Prosessi: Versio VE3

asuntotuotantoennusteeseen. Ennuste on olemassa vain vuodelle 2030.

- Lasketaan vanhan asuntokannan (1.1.2016 oleva kan

- Summataan kuntien asuntotuotantoennusteet sijoittelualueittain. Kuntien
asuntotuotantoennuste on 250 metrin ruutuaineisto ja summaus on tehty ruutujen
keskipisteiden perusteella.

ikseen kerrostaloille (2,16 asukasta
ntoa kohti).

- Korjataan kokonaiskasvu tasaisesti (kertoimella 0


