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JOHDANTO  

Edellisen Itä-Uudenmaan aluerakennetarkastelun jälkeen Etelä-Suomen seutujen ja maa-
kuntien välinen kilpailu uusista asukkaista, yrityksistä ja suurinvestoinneista on voimistunut. 
Myös tiivistyvässä maakunnan liittojen yhteistoiminnassa ja alueiden yhteistyössä on tärkeää 
Itä-Uudenmaan tulevaisuuden tavoitteiden määrittely ja asemointi osana Etelä-Suomea, met-
ropolialuetta sekä suhteessa pääkaupunkiseutuun.  
 
Aluerakennetarkastelussa on tavoitteena muodostaa maakunnan tahtotilaa osoittava kuvaus 
Itä-Uudenmaan aluerakenteen uuden kehityksen suunnista ja painopisteistä. Yhtenäisen se-
kä muiden eteläsuomalaisten suunnitelmien kanssa vertailukelpoisen näkemyksen kautta 
kyetään osoittamaan maakunnan kilpailukykyisyys, perusteet investointien kannattavuutta 
tukevaan kehitykseen sekä maakunnan asema tiivistyvässä yhteistyössä.  
 
Suunnan valinnan jälkeen on keskeistä voimavarojen määrätietoinen kohdentaminen valit-
tuun päämäärään. Itä-Uudenmaan kuntien menestys perustuu tulevaisuudessa koko maa-
kunnan menestykseen osana Etelä-Suomen kehittyvää aluetta ja Itämeren piiriä.  
 
Aluerakennetarkastelun päähuomio on kysymyksissä ja vaihtoehdoissa, joihin Itä-
Uudenmaan omilla valinnoilla on merkitystä. Kuitenkin aluerakenteen tulevaan kehitykseen 
vaikuttavat myös lukuisat maakunnan toimijoiden vaikutuspiirin ulkopuolelle jäävät tekijät. 
Maailmanlaajuisten toimintaympäristön muutosten mahdollisia vaikutuksia ja skenaariota ku-
vataan lähtökohdat osuudessa ja nykytrendin mukaista kehitystä omassa osuudessaan. 
Myös laadittavien vaihtoehtojen vaikutuksia ja toteutumisedellytyksiä arvioidaan.  
 
Aluerakenteen tarkastelu on laadittu keväällä 2009 keskustelupaperina ja luonnoksena kehit-
tyväksi raportiksi. Aluerakennevaihtoehdoista ja raporttiluonnoksesta toivotaan palautetta ke-
sän ja syksyn 2009 aikana. 
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TARKASTELUN KULKU 

LAADINTAPERIAATTEET JA VAIHTOEHTOJEN MUODOSTUMINEN 

Aluerakenteen tarkastelu perustuu neljään aluerakenteen strategisia pääsuuntia vertailevaan 
tavoitteelliseen vaihtoehtoon. Vaihtoehdot (4 kpl) esitetään yleispiirteisesti tavoiteltavan uu-
den kehityksen painopisteitä kuvaavilla kartoilla sekä nykykehityksen mukaista rakennetta 
kuvaavalla kartalla. Tavoitevaihtoehtojen ja nykytrendi-vaihtoehdon ominaisuuksia, eroja ja 
arvioituja vaikutuksia kuvataan kirjallisella aineistolla. 
 
Aluerakenteen kaikkien vaihtoehtojen taustalla on joukko jo päätettyjä tavoitteita kuten maa-
kuntasuunnitelma 2035, Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Itä-Uudenmaan liikenne-
strategia 2030 sekä toisen vaihemaakuntakaavan tavoitteet. Hyväksyttyjä tavoitteita ovat 
mm. HELI -rata ja sen linjaus, keskusten verkosto, kehityskäytävät, tiivistyvä yhdyskuntara-
kenne, kokonaismaakuntakaavassa esitetty täydentävä yhdyskuntarakenne sekä joukkolii-
kenteen toimintaedellytysten parantaminen. 
 
Osa nyt vaihtoehtoina olevista rakenteista on esitetty tavoitteina aikaisemmissa alueraken-
teen tarkasteluissa. Kukin vaihtoehdoista edellyttää laajoja investointeja sekä tulevan väes-
tönkasvun suuntaamista valituille alueille. Voimavarojen keskittämiseksi tällä tarkastelulla ha-
lutaan nostaa keskusteluun vaihtoehdoissa esitettyjen suuntien ensisijaisuus. 
 
Muodostettava aluerakenteen kuvaus tulee toimimaan Itä-Uudenmaan toisen vaihemaakun-
takaavan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen taustana, maakuntasuunnitelma 2040 
osana sekä kuvauksena Itä-Uudenmaan kehityssuunnista ja tavoitteista mm. vuorovaikutuk-
sessa maakunnan sidosryhmiin.  
 
Maakunnan ja kaikkien kuntien kokonaisedun kannalta on tärkeää keskittää huomiota alueen 
kilpailukyvyn sekä houkuttelevuuden lisäämiseen. Maakunnan aluerakenteen uuden kasvun 
määrätietoinen kehittäminen on keino osoittaa Itä-Uudenmaan kehittymisen mahdollisuudet 
myös ulkopuolelta katsottuna. Strategisten suuntien valinnan lisäksi maakunnan kaikkien 
osien kehittäminen on arvo. Yhdyskuntarakenteen yksityiskohtaisempi tarkastelu ja kunta-
kohtaiset kysymykset käsitellään toisen vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä, yh-
dyskuntarakennetta tarkasteltaessa. 
 
Aluerakenteen tarkasteluun otetut vaihtoehdot valikoituivat keskustelua kaipaavia kysymyk-
siä ja aluerakenteen suuntia yleistettäessä. Vaihtoehtojen ja niiden yksityiskohtien määrä ha-
luttiin pitää mahdollisimman pienenä keskustelun suuntaamiseksi suurimpiin kysymyksiin ja 
strategiselle tasolle.  
 
Kunkin aluerakenteen vaihtoehdon vaikutukset kohdistuvat Itä-Uudenmaan kaikkiin kuntiin. 
Askolaan, Pukkilaan, Myrskylään, Lapinjärveen, Pernajaan ja Ruotsinpyhtääseen kohdistu-
vat vaikutukset kuvataan monissa tapauksissa sanallisesti. Kaikkien kuntien yksityiskohtai-
sempaa rakennetta tarkastellaan Itä-Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan yhteydessä.   

ORGANISOINTI JA VUOROVAIKUTUS 

Itä-Uudenmaan aluerakenteen tarkastelu on laadittu Itä-Uudenmaan liitossa. Tarkastelun 
valmistelu on tehty alueidenkäytön ja aluekehityksen tiimeissä. Vaihtoehtoisten aluerakentei-
den yleispiirteisiä vaikutuksia on arvioitu keväällä 2009 virkatyönä tiimeissä sillä vaikutukset 
ovat ennakoitavissa tutkimusten, kansainvälisten esimerkkien sekä aluerakenteen kehityksen 
vaikutuksista tunnetun tiedon perusteella.   
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Itä-Uudenmaan aluerakenteen tarkastelua laadittaessa ollaan vuorovaikutuksessa naapuri-
maakuntiin, erityisesti Uudenmaan liittoon sekä muuhun Etelä-Suomen yhteistoiminta-
alueeseen ja muihin samanaikaisesti laadittaviin suunnitelmiin. 
 
Vaihtoehtoja ja tätä Aluerakenteen tarkastelu –raportin luonnosta käsitellään maakuntasuun-
nitelma 2040:n valmistelun yhteydessä ja maakuntasuunnitelman vuorovaikutuksen osana. 
Aluerakennetarkastelun aineistoon on mahdollisuus tutustua myös Itä-Uudenmaan liiton In-
ternet-sivuilla, jossa vaihtoehtoja on mahdollista kommentoida. Vuorovaikutuksen ja lausun-
tojen kautta toivotaan saatavan käsitys Itäuusmaalaisten toimijoiden näkemyksiä alueraken-
teen kehittämiseen, tavoitteisiin ja tahtotilaan. Näkemyksillä on suuri merkitys kunkin vaihto-
ehdon toteuttamisedellytyksiä arvioitaessa.  
 
Vaihtoehtojen tarkempia vaikutuksia arvioidaan yhdyskuntarakenteen tarkemman käsittelyn 
yhteydessä. Saadun palautteen ja tarkennettavien arviointien perusteella syksyllä 2009 
muodostetaan Itä-Uudenmaan aluerakenteen tavoitetila 2040.  

KYTKENTÄ MUIHIN SUUNNITELMIIN 

Itä-Uudenmaan aluerakenteen edellinen tarkastelu (Itä-Uudenmaan aluerakenne 2035, kuva 
1) valmistui vuonna 2005 maakuntasuunnitelma 2035 laadinnan yhteydessä. Aluerakenne 
2035 tarkastelussa osoitettiin maakunnan keskukset ja tärkeimmät liikenneyhteydet. Suunni-
telman keskeisin tavoitteellinen yhteys on HELI -rata. Muita merkittäviä kohteita ovat laajen-
tuva Kilpilahden teollisuusalue sekä painoarvoltaan voimistuvat Porvoon, Sipoon ja osin 
myös Loviisan keskukset. Aluerakenteen runkona on monikeskuksinen, Porvooseen tukeu-
tuva toiminnallinen kokonaisuus.  

Kuva 1. Itä-Uudenmaan aluerakenne 2035 hyväksyttiin vuonna 2005.  
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Aluerakenteen edellinen tarkastelun on taustalla 12.11.2007 maakuntavaltuuston hyväksy-
mässä Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa. Kokonaismaakuntakaavassa on esitetty 
taajama-alueiden laajennuksia tavoitteena n. 150 000 asukkaan Itä-Uusimaa. Nyt valittavilla 
suunnilla ja tarkastelulla tuetaan maakunnan aluerakenteen edelleen kehittämistä olemassa 
olevaa rakennetta täydentäen ja määrätietoisesti valittaviin suuntiin keskittyen.  
 
Edellisen Itä-Uudenmaan aluerakennetarkastelun jälkeen Etelä-Suomen seutujen ja maa-
kuntien välinen kilpailu uusista asukkaista, yrityksistä ja suurinvestoinneista on voimistunut. 
Käynnissä on lukuisia eri alueiden kehitykseen ja kehityskäytävien ratahankkeisiin tähtääviä 
suunnitteluprosesseja. Itä-Uudenmaan aluerakennetarkastelun keskeisimpiä tehtäviä on luo-
da keskustelua Itä-Uudenmaan painopisteistä sekä johtaa yhteisesti tavoiteltavaan aluera-
kenteen kehittämisen tahtotilaan. Yhtenäisen sekä muiden eteläsuomalaisten suunnitelmien 
kanssa vertailukelpoisen näkemyksen kautta Itä-Uudellamaalla on paremmat mahdollisuudet 
osoittaa maakunnan kilpailukykyisyys sekä perusteet investointien kannattavuutta tukevaan 
kehitykseen. 
 
Tarkastelussa otetaan huomioon Itä-Uudenmaan edellisten aluerakenteen tarkasteluiden ja 
Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan lisäksi muut jo laaditut suunnitelmat: 

 Etelä-Suomen maakuntien liittouman (ELLI) työssä vuosina 2005-2007 valittiin Etelä-
Suomen tulevaisuuden visio ja kehityskuva. (2007) 

 Viiden maakunnan alueelta laaditussa, Metropolialueelle kestävä aluerakenne (MET-
KA) – hankkeessa on selvitetty, millainen aluerakenne tukisi kestävää kehitystä viiden 
maakunnan alueella, Helsingin metropolialueella. (2008) 

 Uudenmaan tulevaisuus 2035, Utua vai totta?. UTU 35 –skenaarioprojektin kautta 
tarkasteltiin Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen tulevaisuuteen vaikuttavia vaihto-
ehtoisia kehityksen skenaarioita. (2004) 

 Itä-Uudenmaan liikennestrategia 2030 (2009) 
 Helsinki-Pietari –radan esiselvitys (2008) 
 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (2007) 

 
Aluerakenteen tarkastelussa sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen edelleen kehittämistä toteu-
tetaan vuorovaikutuksessa muihin samanaikaisesti laadittaviin suunnitelmiin:  

 YTV laatii parhaillaan 14 kunnan yhteistä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunni-
telman osaselvityksenä (MARA) tarkastellaan mm. maankäytön ja raideverkoston yh-
teensovittamisen kysymyksiä myös Itä-Uudenmaan alueella. 

 Helsinki-Porvoo väliltä on valmisteilla kuntien, maakunnanliittojen ja YTV:n yhteinen 
selvitys ja kehityskuvatasoinen aluerakenteen kehyssuunnitelma. 

 Valtion vuonna 2007 käynnistämässä aluehallinnon uudistus (ALKU) –hankkeessa on 
tavoitteena muodostaa maakuntien yhteistoiminta alueet valtion hallinnon rajojen 
kanssa yhtenäisiltä alueilta. Valmisteluvaiheessa Itä-Uusimaa on muodostamassa yh-
teistoiminta-alueen yhdessä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen kanssa. 
Yhteistyön tiivistyessä kunkin alueen rooli ja suhteellinen sijainti vaativat asemointia 
sekä kunkin maakunnan kannanottoa omista kehittämisen tavoitteista.  

 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (maakuntakaavan uudistaminen) sekä siihen liit-
tyvä aluerakennetarkastelu 

 Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueidenkäytön työskentely 
 RHK:n selvitys Helsinki-Vantaan lentoaseman ratayhteyksistä 
 Helsingin itäinen metro- ja pikaraitioselvitys 
 Kerava–Riihimäki-radan alustava yleissuunnitelma ja YVA 
 Uuden Loviisan strategiatyö 
 Malmin lentokentän vaihtoehtoinen sijaintipaikkavaihtoehtotarkastelu ja mahdollinen 

ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 
 Helsingin pohjois- ja länsipuolisten alueiden rataselvitykset ja hankkeet 



Luonnos 15.6.2009 

5 
 

ALUERAKENTEEN LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT 

Itä-Uudenmaan sijainti (kuvat 2 ja 3) pääkau-
punkiseudun läheisyydessä sekä pitkään jatku-
nut kaupungistuminen vaikuttavat kiihdyttävästi 
Itä-Uudenmaan kehittymiseen asuin- ja työ-
paikkamaakuntana. Itä-Uusimaa on profiloitunut 
myös itsenäisenä työssäkäynnin ja palveluiden 
alueena.  
 
Aluerakenteen kehitykseen vaikuttaa lukuisia 
Itä-Uudenmaan toimijoista riippumattomia teki-
jöitä, kuten talouden kehitys, ilmastonmuutos, 
Euroopan ja Suomen väestö- ja muu kehitys, 
ihmisten asumismieltymykset ja kansalliset in-
vestoinnit. Aluerakennevaihtoehtoja laadittaes-
sa ei ole laajemmin otettu kantaa eri vaihtoehto-
jen toteutumisedellytyksiin suhteessa toimin-
taympäristön mahdollisiin muutoksiin vaan 
kaikki vaihtoehdot perustuvat oletukseen varsin 
suotuisasta kehityksestä. Toiminnan ja kehityk-
sen suuntaamisen tueksi tarkastelussa ja vertai-
lussa haluttiin keskittyä tavoitteellisiin vaihtoeh-
toihin. Vaihtoehtojen vertailun ja valinnan rinnal-
la toimintaympäristön muutoksen mahdollisuuksista ja skenaarioista on kuitenkin syytä olla 
tietoinen ja myös nykytrendin mukainen rakenne ja sen vaikutukset on esitelty.  
 
Itä-Uudenmaan nykytilannetta ja kehitysnäkymiä on esitelty maakuntasuunnitelma 2040 
luonnoksessa sekä toisen vaihemaakuntakaavan Lähtökohdat, tavoitteet ja tavoitteiden vai-
kutusten arviointi raportissa, joka on saatavilla mm. verkkosivuilta www.liitto.ita-uusimaa.fi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 3.  
Itä-Uuden- 
maan sijainti.  

Kuva 2. Itämeren alue on yksi Euroopan no-
peimmin kasvavista ja kehittyvistä alueista. 
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ALUERAKENTEEN TAVOITTEET 

Useissa jo mainituissa suunnitelmissa hyväksyttyjä ja nyt valmisteilla olevassa maakunta-
suunnitelma 2040:ssä ja vaihemaakuntakaavassa vahvistettavia Itä-Uudenmaan alue- ja yh-
dyskuntarakenteen tavoitteita ja kehittämisen periaatteita ovat:  
 
Itä-Uudenmaan aluerakenteen perusta on kokonaismaakuntakaavassa esitetty monikeskuk-
sisen yhdyskuntarakenteen verkosto, joka rakentuu maakuntakeskuksesta (Porvoo), seutu-
kuntakeskuksesta (Loviisa) sekä kuntakeskuksista ja kuntien alakeskuksista. Itä-Uudenmaan 
liiton tavoitteena on sekä Helsingin metropolialueella että Etelä-Suomessa monikeskuksinen 
aluerakenne ja mennyttä kehitystä tasapainoisempi väestön ja työpaikkojen kehitys. Itä-
Uudellamaalla se edellyttää elinkeinojen ja toimintaedellytyksien kehittämistä erityisesti Lo-
viisan seutukunnassa ja Porvoossa, joka on maakunnan elinkeinoelämän keskus. 
 
Verkostoa kehitetään entistä tiiviimmäksi osaksi pääkaupunkiseudun ja muiden naapurimaa-
kuntien keskusten muodostamaa laajaa Etelä-Suomen aluerakennetta. Itä-Uudenmaan kil-
pailukyvyn ja saavutettavuuden parantamiseksi erityisenä kehittämiskohteena ovat ylimaa-
kunnalliset kehityskäytävät ja yhteydet. Rautatieyhteyttä Helsingin seudulle sekä seutukaa-
voissa ja maakuntakaavassa vahvistetun kansainvälisen Helsinki- Pietari (HELI-rata) rauta-
tien toteuttamista tuetaan täydentämällä yhdyskuntarakennetta rautatietä tukevaksi.  
 
Itä-Uudenmaan sisäisiä ja ylimaakunnallisia kehityskäytäviä ovat Pohjolan kolmion liikenne-
käytävä (Kööpenhamina/Oslo - Tukholma - Helsinki - Porvoo - Loviisa - Pietari) ja Karjalan 
kehityskäytävä (Helsinki - Porvoo - Kouvola - Lappeenranta - Joensuu). Ylimaakunnallisena 
aluerakenteen kehittämisvyöhykkeinä korostuvat Helsinki - Porvoo - Loviisa -akseli ja Kerava 
- Nikkilä -vyöhyke.  
 
Kansainvälisiä yhteyksiä edustavat Porvoon Kilpilahden satama ja Valkon satama Loviisas-
sa. Itä-Uudenmaan kansallisen aseman uusi mahdollisuus on itä-länsi -suuntaisen rannikko-
radan (HELI -radan) rakentaminen.  
 
Kansallisista yhteyksistä kehitetään Valtatie 6:n kehittämisvyöhykettä, joka ulottuu Itä-
Uudenmaan koillisosaan ja Kymenlaakson puolelle. Kerava-Nikkilä –rautatiehen tukeutuva 
taajamavyöhyke on myös kehittämisen kohteena. 
 
Vuosaaren sataman valmistuminen seurannaisvaikutuksineen siirtää pääkaupunkiseudun 
työpaikkojen painopistettä itään ja luo uusia elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia ja työ-
paikkoja myös Itä-Uudellemaalle. Lisäksi Luoteis-Venäjän talouskasvu ja suuri markkinapo-
tentiaali ovat uusi mahdollisuus maakunnan elinkeinotoiminnoille.  
 
Vastataan Itä-Uudenmaan sisä- ja ulkopuolelta suuntautuvaan asumisen ja maankäytön ky-
syntään ja kehittymisen mahdollisuuksiin luomalla aktiivisesti kasvun ja kehityksen edellytyk-
siä. Vastaanottaakseen väestökasvun kestävällä tavalla tulee kasvua ohjata olemassa ole-
van yhdyskuntarakenteen yhteyteen ja toimivien liikenneyhteyksien ja erityisesti hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien varteen. Itä-Uudenmaan nykyinen väestömäärä ja verrattain hajautunut 
yhdyskuntarakenne ei edistä tiiviimmän rakenteen mahdollistamia investointeja, kuten henki-
löraideliikenneyhteyttä. 
 
Aluevarauksilla tuetaan eheitä ja väestömäärältään verrattain suuria asuin- ja työpaikka-
alueita, jotka mahdollistavat mm. kaupallisten ja julkisen liikenteen palveluiden kehittämisen, 
energiaa säästävät maankäyttöratkaisut ja liikkumisen vähentämisen.  
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Hyödynnetään Itä-Uudenmaan sijainti pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Eri-
tyisesti Sipoo-Porvoo alueella yhdyskuntarakennetta kehitetään tiiviinä ja toimivana kasvu-
vyöhykkeenä. Vyöhykkeen edellytyksiä joukkoliikenteelle ja erityisesti rautatieliikenteelle pa-
rannetaan maankäytön ja liikenteen yhteen sovittavalla suunnittelulla ja rautatieliikenteen 
mahdollistavalla rakenteella. 
 
Tasapainotetaan väestökasvun vaikutuksia mahdollistamalla kasvun suuntautuminen tasa-
painoisesti maakuntaan. Erityisesti vähäisen ja taantuvan väestönkasvun alueilla yhdyskun-
tarakenteen tiivistyminen edistää palvelu- ja työpaikkarakenteen ja elinvoimaisuuden säily-
mistä.  
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NYKYTRENDI 

Nykytrendi -rakenne kuvaa Itä-Uudenmaan nykytilanteen kaltaisen rakenteen vaikutuksia tu-
levaisuuteen. HELI-radaton vaihtoehto on kaikkien vaihtoehtojen lähtötilanne. 

Nykytrendin mukaisessa kehityksessä aluerakenteen painopiste on selvästi lännessä. Itä-
Uudenmaan nykyiset yhdyskuntarakenteen keskittymät vahvistuvat maltillisesti. Vaihtoehto 
ylläpitää pääkaupungista riippumattomampaa mutta vähäisempää kehitystä, jolloin Itä-
Uudenmaan rooli Etelä-Suomessa olisi heikompi. Mikäli väestönkasvu olisi heikompaa, myös 
palveluiden kehittyminen olisi vähäisempää ja yksityisautoiluun sekä suuriin yksiköihin tukeu-
tuvaa.  
 
Ilman rautatietä kehittyvässä Itä-Uudenmaan aluerakenteessa saavutettavuus olisi heikompi, 
jonka seurauksena väestökasvu olisi maltillisempaa ja työvoiman saavutettavuus heikompaa. 
Rakenne muodostuisi linja-autoliikenteen ehdoilla väestömäärältään pienempiin ja hajau-
tuneempiin keskittymiin joukkoliikenteen laatukäytäville. Mikäli tavoiteltu kasvu toteutuisi au-
toiluun perustuen, olisivat päästöt ja energiankulutus muita malleja suuremmat. Yhdyskunta-
taloudelliset kustannukset muodostuisivat kunnallistekniikan merkittävästä leviämisestä sekä 
laajasta katuverkosta.  
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ALUERAKENTEEN TAVOITTEELLISET VAIHTOEHDOT 

 
Aluerakenteen vaihtoehdoissa vertailtaviksi kysymyksiksi on valittu Itä-Uudenmaan aluera-
kenteen keskeisimmät tavoitteelliset kasvusuunnat. Vaihtoehtoihin liittyy lukuisia keskenään 
yhteisiä lähtökohtia. Kaikissa vaihtoehdoissa yhteisten piirteiden jälkeen esitellään vaihtoeh-
dot niiden eroihin keskittyen.  

KAIKISSA TAVOITTEELLISISSA VAIHTOEHDOISSA YHTEISTÄ 

Kokonaismaakuntakaavan aluerakenne on kaikkien vaihtoehtojen lähtökohtana.  
 

 
Itä-Uudenmaan Kokonaismaakuntakaavassa on osoitettu nykyiset taajama-alueet sekä taa-
jama-alueiden laajentumissuuntia tavoitteena 150 000 asukkaan Itä-Uusimaa. Aluerakenne 
on verrattain tasaisesti jakautunut olemassa oleviin keskuksiin, joka vahvistaa maakunnan 
monikeskuksista rakennetta. HELI-rata yhdistää suurimpia keskittymiä ja tarjoaa yhteydet 
muualle Suomeen sekä Venäjälle.  
 
Aluerakenne hillitsee yksityisautoilua ja edistää elinkeinoelämän kehittymistä sekä monipuo-
listen palveluiden sijoittumista merkittävimpiin keskuksiin. Toimivat linja-autoyhteydet täyden-
tävät rautatieyhteyttä.  
 
Nyt vertailtavilla vaihtoehdoilla haetaan yhteistä tahtotilaa aluerakenteen edelleen kehittämi-
seen sekä HELI-radan ja sitä tukevan yhdyskuntarakenteen luonteeseen.  
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Kasvun suuntaaminen pääosin kaupunkeihin, keskuksiin, joukkoliikenteeseen on Itä-
Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen keskeisiä periaatteita, joka toteutuu 
kaikissa tavoitteellisissa vaihtoehdoissa vaikkakin eri keskuksiin painottuen. Joukkoliikentee-
seen tukeutuminen näkyy kaikkien aluerakenteen tärkeimpien kehittämissuuntien kytkeyty-
misenä joukkoliikenteen laatukäytäviin ja tavoiteltuun HELI-radan ja E18 kehitysvyöhykkee-
seen kytkeytyen. 
 
Väestöarvio ja mallien sisältämä absoluuttinen väestömäärä tai tavoitevuosi on kaikis-
sa tavoitteellisissa vaihtoehdoissa yhteisiä. Väestön määrä tai määrän saavuttamisen vuosi 
ei sinällään ole keskeistä vaan nyt ratkaistavana ovat kehittämisen pääasialliset suunnat. 
Malleissa käytetään Maakuntahallituksen 2007 päättämää ja maakuntasuunnitelma 2040 
valmistelun yhteydessä mahdollisesti tarkistettavaa 150 000 asukkaan väestöarviota. Mallien 
yhteydessä kuitenkin arvioidaan kunkin mallin edellyttämää väestönkehitystä ja toteutta-
misedellytyksiä kytkeytyen infrastruktuurin ratkaisuihin ja maakunnan kehittymiseen.  
 
HELI-rata on maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä ratayhteys. 
HELI-rata on myös Itä-Uudenmaan keskeisiä tavoitteita sekä kansainvälisten yhteyksien ja 
kaukoliikenteen että raidelähiliikenteen edistämisen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
näkökulmasta. Erityisesti kaavoissa olevaa linjausta pitkin rautatie olisi riittävän nopea myös 
Itä-Uudenmaan ja Helsingin välisen henkilöliikenteen yhteytenä. Raideliikenteeseen perustu-
van maankäytön ja lähiliikenteen kehittäminen on yksi keskeisistä valtakunnallisista aluei-
denkäyttöä koskevista tavoitteista ja ilmaston muutoksen hillinnän kannalta merkittävä tavoi-
te. Kolmessa tavoitteellisessa vaihtoehdossa HELI –rata kulkee vahvistetuissa seutukaa-
voissa ja maakuntakaavassa sekä (12.11.2007 maakuntavaltuuston hyväksymässä) koko-
naismaakuntakaavassa osoitettua linjausta Helsinki-Söderkulla-Porvoo-Loviisa-Kotka-Pietari. 
Näiden vaihtoehtojen keskeisimpiä kysymyksiä ovat HELI-radan asemien paikat, joiden mu-
kaisesti maankäyttöä voitaisiin entistä määrätietoisemmin kehittää. Neljännessä tavoitteelli-
sessa vaihtoehdossa HELI-rata on osoitettu linjausta Porvoo – Hinthaara – Helsinki-Vantaa 
Lentoasema - Helsinki. 
 
E18 kehitysvyöhykkeen kehittäminen mahdollistetaan kokonaismaakuntakaavassa osoite-
tulla tavalla. 
 
Kerava-Nikkilä –rautatien hyödyntäminen joukkoliikenteeseen on kohtuullisin investoinnein 
mahdollista. Helsinki - Kerava - Nikkilä raide mahdollistaisi Sipoon yhdyskuntien kestävän 
kehittämisen joukkoliikenteeseen perustuen.  
 
Valtatie 6:n vyöhykkeen kehittäminen mahdollistetaan kokonaismaakuntakaavassa osoite-
tulla tavalla. Vyöhyke on osa Karjalan kehityskäytävää, jolla sijaitsee mm. yhdyskuntaraken-
teen ja kaupan palveluiden keskittymiä. 
 
Porvoo-Mäntsälä vyöhykkeen kehittäminen mahdollistetaan kokonaismaakuntakaavassa 
osoitetulla tavalla. Vyöhyke on osa Kehä V:tä, jolla sijaitsee mm. yhdyskuntarakenteen ja 
kaupan palveluiden keskittymiä. 
 
Luonnonympäristön keskeiset ydinalueet, ekologiset yhteydet sekä luonnon ja kulttuuriym-
päristön arvoalueet on tavoitteena turvata kaikissa vaihtoehdoissa. 
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VETURI 

 
 
 

 
 
Veturi –vaihtoehdossa aluerakenteen painopiste on Porvoossa ja Itä-Uusimaa muodostaa it-
senäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Porvoo toimii selkeästi maakunnan kehityksen vetu-
rina. 

 
Veturin aluerakennetta täydentää rautatieyhteys, jossa asemia on harvakseltaan (Porvoossa 
ja Söderkullassa). Malli on vähiten riippuvainen HELI-radasta, joka kuitenkin merkittävästi 
parantaisi Itä-Uudenmaan houkuttelevuutta uusille yrityksille ja asukkaille sekä helpottaisi 
työvoiman saavutettavuutta sekä hillitsisi yksityisautoilua. Tiiviit keskukset ja rautatieyhteys 
tukevat kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöä. 
 
Porvoo kehittyy voimakkaana maakuntakeskuksena, jonka väestökasvu ja työpaikkaomava-
raisuus kasvavat merkittävästi. Porvoon keskuskaupunki –asema tukee Loviisan ja muiden 
kuntien kehitystä työpaikkojen ja monipuolisten palveluiden sijaitessa lähellä pääkaupunki-
seudun sijaan. Sipoon kehitys tukeutuu osin pääkaupunkiseutuun ja osin Porvooseen. Si-
poon kasvupisteet Söderkulla, Nikkilä ja Talma muodostavat keskuksia rautatieasemineen.  



Luonnos 15.6.2009 

12 
 

HELMINAUHA 

 
 
 

 
 
Itä-Uudenmaan läpi kulkeva lähijuna yhdistää nauhamaista keskusten muodostamaa aluera-
kennetta.  
 
Helminauhan kasvu sijoittuu useaan verrattain tiiviiseen ja keskenään vuorovaikutuksessa 
toimivaan keskukseen, jotka HELI-radan toteutuessa kestävällä tavalla muodostavat ase-
manseutuja radan varteen. Sipoon, Porvoon ja Loviisan kuntakeskusten kasvu noudattaa 
kokonaismaakuntakaavassa ennakoitua kasvua. Muiden radanvarren keskusten kasvu on 
suhteellisesti suurempaa ja ne muodostavat vähintään noin 10 000 asukkaan keskittymiä. 
 
Vaihtoehto perustuu rautatien lähiliikenteeseen sekä useiden palvelu- ja työpaikkataajamien 
kehittymiseen, jotka vähentävät yksityisautoilun tarvetta. Liityntäliikenteen mahdollisuuksia 
hyödynnetään etäämmällä radasta. 
 
Radanvarren asemanseudut edistävät työpaikkaomavaraisuuden kehittymistä ja pienimuo-
toisten palveluiden sijoittumista lähelle kuluttajia. Sipoon kehitys tukeutuu merkittävästi pää-
kaupunkiseutuun. Sipoon kasvupisteet Söderkulla, Nikkilä ja Talma muodostavat keskuksia 
rautatieasemineen. 
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SIPOON SILMUKKA 

 
 
 

 
 
Sipoon silmukka –vaihtoehdossa aluerakenteen painopiste on Sipoossa ja muu Itä-Uusimaa 
muodostuu maltillisemmin kehittyvistä keskuksista.  
 
Sipoon silmukan aluerakennetta täydentää lähiliikenteen rautatieyhteys, joka kulkee Talman, 
Nikkilän ja Söderkullan kautta nykyistä Kilpilahden satamarataa pitkin. Pääosa kasvusta on 
sijoitettu Sipoon asemanseuduille, joista erityisesti Söderkulla muodostaa merkittävän kes-
kuksen. Malli tukeutuu pääkaupunkiseutuun ja Söderkullan uuteen kaupunkikeskukseen. 
Pääkaupunkiseudun kasvun painopisteen kohdentuminen itään tasapainottaa metropolialu-
een aluerakennetta ja edistää Itä-Uudenmaan kehittymistä. 
 
Sipoon lähiliikenteen silmukkarautatieyhteyksiä täydentää metro tai pikaraitiotie eteläisessä 
Sipoossa. Tiiviit keskukset ja rautatieyhteys tukevat kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
käyttöä. 
 
Radanvarren asemanseudut edistävät työpaikkaomavaraisuuden kehittymistä ja pienimuo-
toisten palveluiden sijoittumista lähelle kuluttajia, joka vähentää yksityisautoilun tarvetta. Lii-
tyntäliikenteen mahdollisuuksia hyödynnetään etäämmällä radasta. 
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PORVOON SILMUKKA 

 
 
 

 
 
Porvoon silmukka –vaihtoehdossa aluerakenteen kasvun painopiste on Porvoossa ja Si-
poossa. Muu Itä-Uusimaa muodostuu maltillisemmin kehittyvistä keskuksista.  
 
Eteläisestä Sipoosta Söderkullan ja Kilpilahden kautta Porvooseen kulkee kaupunkirata, joka 
palvelee myös Helsingin liitosalueen liikennettä, jolloin metroa tai pikaraitiotietä ei alueella 
välttämättä tarvittaisi.  
 
Vaihtoehdossa HELI-rata kulkee HEPI-selvityksessä esitettyä linjausta Porvoosta Hinthaa-
raan, Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Helsinkiin.   
 
Pääosa kasvusta on sijoitettu Sipoon ja Porvoon asemanseuduille, joista Nikkilä, Porvoo ja 
Söderkulla kehittyvät merkittävimmin. Malli tukeutuu Porvoon ja Sipoon alueiden voimakkaa-
seen kehittymiseen, joka edistää myös muun Itä-Uudenmaan kehittymistä.   
 
Tiiviit keskukset ja rautatieyhteys tukevat kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöä. Ra-
danvarren asemanseudut edistävät työpaikkaomavaraisuuden kehittymistä ja pienimuotois-
ten palveluiden sijoittumista lähelle kuluttajia, joka vähentää yksityisautoilun tarvetta. Liityntä-
liikenteen mahdollisuuksia hyödynnetään etäämmällä radasta. 
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA VAIKUTUKSIA 

 VAIHTOEHTOJEN OMINAISUUDET  

Tavoitteellisten vaihtoehtojen ja nykytrendin ominaisuudet esitetään tarkastelun kannalta keskeisiin kysymyksiin keskittyen.  
 

VETURI HELMINAUHA SIPOON SILMUKKA PORVOON SILMUKKA  NYKYTRENDI  

  

  

Aluera-
kenteen 
painopis-
teet 

• Aluerakenteen painopiste 
on selkeästi Itä-
Uudellamaalla, joka muo-
dostaa oman toiminnallisen 
kokonaisuutensa 

• Itä-Uudenmaan läpi kulkeva 
rautatie ja lähijuna tukevat hel-
minauhamaista pienten ja kes-
kisuurten keskusten ketjua 
• Useita asemanseutuihin tu-
keutuvia, keskenään vuorovai-
kutuksessa toimivia keskuksia 

• Aluerakenteen kasvun painopiste  
on läntisellä Itä-Uudellamaalla ja 
erityisesti Sipoossa 
• Rakenne tukeutuu muita malleja 
enemmän pääkaupunkiseutuun 
sekä Söderkullan uuteen kaupun-
kikeskukseen 

•  Aluerakenteen kasvun paino-
piste on Sipoossa ja Porvoossa, 
kasvu tukeutuu pääkaupunkiseu-
tuun 

•  Aluerakenteen kasvun 
painopiste on Sipoossa ja 
Porvoossa, kasvu tukeu-
tuu pääkaupunkiseutuun 

Tarvittavat 
investoin-
nit 

• Vaihtoehto sisältää HELI-
radan jossa asemia on har-
vakseltaan. Toimii Porvoos-
sa tavanomaisena kaukolii-
kenteen pysähdyspaikkana. 
• Mallia voidaan toteuttaa jo 
ennen HELI -radan raken-
tamista 

• Aluerakenne tukeutuu HELI-
radan paikallisjunaliikenteen va-
raan, joka edellyttää useiden 
asemien ja asemanseutujen ra-
kentamista  

• Sipoon yhteydet perustuvat lähilii-
kenteen silmukkarataan (nykyinen 
Kilpilahden rata), jota täydentää 
metro tai pikaraitiotie eteläisessä 
Sipoossa 
• HELI -rata rakennetaan lähinnä 
kauko- ja tavaraliikenteen tarpeisiin

•HELI-radan käytävässä kulkee 
kaupunkijuna 
• Kaupunkirata muodostaa silmu-
kan yhdistyen Porvoossa kauko-
liikenteen rataan, joka kulkeen 
linjausta Kotka-Porvoo-
Hinthaara-Helsinki-Vantaan len-
toasema-Helsinki. 
• Edellyttää uudet radat Nikkilästä 
Porvooseen, mahdollisesti toisen 
raideparin Keravan ja Nikkilän vä-
lille sekä kaupunkijunaradan ete-
läiseen Sipooseen ja Porvooseen

•Kerava-Nikkilä -
rautatieyhteys henkilölii-
kenteen käyttöön 
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Seutujen 
kehitys 

• Porvoon kaupunki kehittyy 
voimakkaana maakunta-
keskuksena 
• Loviisan seudun sekä As-
kolan, Myrskylän ja Pukkilan 
kehitystä tukee Itä-
Uudenmaan painopisteen 
sijainti Porvoossa (pääkau-
punkiseudun sijaan) 
• Sipoon kehitys tukeutuu 
nykyistä enemmän Porvoo-
seen, vaikka painopiste on-
kin pääkaupunkiseutuun tu-
keutuvassa kehityksessä   

• Sipoo, Porvoo ja Loviisa kehit-
tyvät kokonaismaakuntakaa-
vassa esitetyn väestöarvion 
mukaisesti, väestö jakautuu 
useisiin radanvarren keskuksiin 

• Söderkullasta kehittyy merkittävä 
keskus  
• Nikkilä ja Talma kehittyvät voi-
makkaasti 
• Muu Itä-Uusimaa kehittyy maltilli-
semmin kuin muissa malleissa  

• Sipoo kehittyy hyvin voimak-
kaasti  
• Loviisan seutu hyötyy Porvoon 
kasvusta ja veturi-asemasta sekä 
HELI-radasta 
• Myös Porvoo on vahva keskus 

• Sipoo kehittyy voimak-
kaasti  
• Muu Itä-Uusimaa kehit-
tyy vähäisesti 

Toteutu-
misedelly-
tykset 

• Edellyttää, että Porvoon 
seutu vastaanottaa pääkau-
punkiseudun kasvupaineita• 
Yhdyskuntarakennetta kehi-
tetään suunnitelmallisesti ja 
määrätietoisesti tiiviiksi ja 
Porvooseen keskittyväksi  

•Pienten ja keskisuurten kes-
kusten kehittäminen edellyttää 
HELI-rataa •Erittäin määrätie-
toista maankäytön suunnittelua 
ja huomattavia investointeja 
aseman seutujen kehittämiseksi 

• Olemassa olevan raideliikenneyh-
teyden hyödyntämistä ja käytön te-
hostamista sekä rataosuuden Ta-
panila-Kulloo rakentamista• Määrä-
tietoista maankäytön suunnittelua 
ja asemanseutujen kehittämistä Si-
poossa 

• Edellyttää useita uusia rata-
hankkeita ja maankäytön erittäin 
määrätietoista kehittämistä• Yh-
distettävissä lentokenttärataan  

• Ei erityisiä edellytyksiä  
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VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET  

Vaihtoehtoisten aluerakenteiden vaikutukset elinympäristöön, talouteen ja kehitykseen on yleisellä tasolla ennakoitavissa tutkimusten ja kan-
sainvälisten esimerkkien perusteella. Arvioitavat vaihtoehdot ovat yleispiirteisyydessään niin suuntaa antavia, ettei tarkkoja vaikutuksia ole tar-
koituksenmukaista arvioida. 
 
Seuraavassa on tiivistetty kuvaus vaihtoehtojen arvioiduista yleispiirteisistä vaikutuksista.  

VETURI HELMINAUHA SIPOON SILMUKKA PORVOON SILMUKKA NYKYTRENDI 
            

Liikkuminen 
ja liikenne 

• Rata tukisi maakunnan hou-
kuttelevuutta uusille yrityksille ja 
asukkaille sekä parantaisi työ-
voiman saavutettavuutta 
• Tiivis kaupunkirakenne mah-
dollistaa linja-autojen lähiliiken-
teen  
- rautatieyhteys tukee tehokasta 
liikkumista välillä Porvoo-
Helsinki 

• Keskusten ketju tukee rau-
tatien lähiliikennettä 

• Sipoo tukeutuu raideliikentee-
seen  
• Liityntäliikenne on entistä tärke-
ämpi liikkumisen muoto 
• Liittää Itä-Uudenmaan parem-
min myös Keski-Uuteenmaahan 

• Liityntä liikennettä ei tarvita 
niin paljoa mutta muuten sa-
mat edut kuin Sipoon silmu-
kassa 
• Luo toimivat yhteydet Van-
taalle ja Keski-Uudellemaalle
• Tukee rautateiden lähiliiken-
nettä 

• Yksityisautoilu lisääntyy  
• pitkät työmatkat 

Elinkeinot ja 
työpaikat 

• Vaihtoehto tukee Itä-
Uudenmaan ja erityisesti Por-
voon työpaikkaomavaraisuutta 
ja palvelutarjontaa 

• Vaihtoehto tukee paikallis-
keskusten omavaraisuutta 
ja työpaikkoja 

• Sipoon ja erityisesti Kulloon 
edellytykset työpaikkojen ja elin-
keinojen alueena parantuvat 

• Kulloon edellytykset työ-
paikkojen ja elinkeinojen alu-
eena erinomaiset 

• Ei erityisiä edellytyksiä kehit-
tää työpaikkaomavaraisuutta 
tai houkutella uusia yrityksiä 

Palvelut • Porvoon keskuskaupunki –
asema mahdollistaa monipuoli-
sia erikoispalveluita enemmän 
kuin muut mallit 
• Monet palvelut sijaitsevat Por-
voossa 

• Peruspalveluille on edelly-
tyksiä ja kysyntää radanvar-
ren keskuksissa.  

• Palvelutarjonta parantuu länti-
sellä Itä-Uudellamaalla  

• Palvelutarjonta parantuu 
Porvoossa ja Sipoossa 
• Maakunnan voimakas kehit-
tyminen ja Porvoon kasvu 
mahdollistavat erikoispalvelu-
ja nykyistä enemmän 

• Palvelutarjonta yksipuolista 
ja vähäisempää kuin muissa 
vaihtoehdoissa 
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Alueraken-  
teen tasa-  
painoisuus 
Itä-Uudel- 
lamaalla 

•  Aluerakenne painottunut Por-
vooseen  

• Itä-Uudenmaan aluera-
kenne on tasapainoisin 

•  Aluerakenne painottunut län-
teen 

• Aluerakenne painottuu Por-
vooseen ja Sipooseen 

• Aluerakenne painottuu Si-
pooseen 

Tukeutu- 
minen pää-
kaupunki-
seutuun 

• Melko suuri •  Suuri •  Erittäin suuri • Erittäin suuri • Suuri 

Itä-
Uudenmaan 
asema Ete-
lä-
Suomessa 

• Pääkaupunkiseudusta erottu-
va, tasavertainen ja itsenäinen 
toimija Etelä-Suomen kaupun-
kiverkostossa 

• Osa kaupunkikeskusten 
välistä kehittämiskäytävää 

•  Läntinen Itä-Uusimaa on kiinteä 
ja toiminnallinen osa pääkaupun-
kiseutua 

• Itä-Uusimaa on laajalti osa 
Helsingin seutua 
• Merkitys Etelä-Suomessä 
voimistuu  

• Merkitys Etelä-Suomessä 
heikentyy 

Energian 
kulutus ja 
päästöt (il-
mastovaiku-
tukset) 

•  Pienin koska julkinen liikenne 
palvelee hyvin Porvoossa ja 
Söderkullassa. Tarkempi arvio 
yhdyskuntarakennetasolla. 
Työpaikkojen kasvu lisää ener-
giankulutusta. 
• Päästöt vähenevät mikäli HE-
LI-rata toteutuu 

• Vahva tukeutuminen raide-
liikenteeseen koko maa-
kunnan alueella 
•  Mahdolliset pienimmät 
päästöt vaihtoehdoista 

•  Sipoossa verrattain pieni mutta 
muualla maakunnassa huomatta-
va yksityisautoilun takia 
•  Lähiliikenteen rata vähentää 
vaikutusalueen päästöjä. 

• Sekä Sipoossa että Por-
voossa verrattain pieni 
• Tuo suurimman ihmismas-
sat raideliikenteen piiriin sekä 
parhaimmat joukkoliikenneyh-
teydet 

• Energiankulutus ja päästöt 
ovat huomattavat yksityisau-
toilun ja haja-asutuksen takia 

Yhdyskunta-
taloudelliset 
kustannuk-
set 

• Rakentaminen ja ylläpitokulut 
pienimmät 

•  Useiden asemien, taaja-
mien, palvelukeskusten ke-
hittäminen edellyttää erittäin 
mittavia investointeja ja yl-
läpitoon resursseja 

• Erittäin suuret investointi- ja yl-
läpitokustannukset Sipoolle ja 
Porvoolle  

• Erittäin suuret investointi-
kustannukset• Maankäytön 
rakentamisen ja rakenteen yl-
läpidon kustannukset suuret 

• Yhdyskuntataloudelliset kus-
tannukset muodostuvat kun-
nallistekniikan merkittävästä 
leviämisestä ja laajasta katu-
verkosta. 

Väestön ke-
hityksen to-
dennäköi-
syydet ja 
edellytykset 

• Edellyttää Porvoon määrätie-
toista kehittämistä sekä Etelä-
Suomeen suuntautuvaa muut-
toliikettä.  
• Kasvun tavoiteltu määrä sekä 
kestävyys edellyttävät raken-
teen kehittymistä HELI-rataan 
tukeutuen. 

• Edellyttää erittäin määrä-
tietoista maankäytön kehit-
tämistä, HELI-rataa, positii-
vista talouskehitystä sekä 
Etelä-Suomeen suuntautu-
vaa muuttoliikettä. 

• Kehityssuunta, joka toteutuu to-
dennäköisesti jokatapauksessa 
Etelä-Suomeen ja pääkaupunki-
seudulle suuntautuvan muutto-
liikkeen, seudun sisäisen muuton 
ja asumisväljyyden kasvun myö-
tä.  
•  Kasvun tavoiteltu määrä sekä 
kestävyys edellyttävät rakenteen 
kehittymistä joukkoliikenteeseen 
tukeutuen. 

• Edellyttää määrätietoista 
kehitystä, mutta toisaalta 
myös luonnollinen ja toden-
näköinen kehityssuunta 

• Tavoiteltuun väestökehityk-
seen ei todennäköisesti pääs-
tä 

 
Vaikutuksia arvioitaessa on vaihtoehtoja verrattu myös maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaiseen vaikutusten jaotteluun, niin 
että kaavoituksen myöhempiä vaiheita ajatellen on koottu riittävästi tietoa myös MRA 1 §:n mukaiseen arviointiin. 
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VAIHTOEHTOJEN TOTEUTUMISEDELLYTYKSET JA KYTKENTÄ TULEVAAN 
KEHITYKSEEN 

Uudenmaan tulevaisuus 2035 (UTU 35) skenaarioprojekti osoitti kuinka vahvasti globaali ke-
hitys ja kansallinen alueiden kehittyminen, asumisen preferenssit, elinkeino- ja työpaikkara-
kenteen kehitys ja liikenteen tekninen kehitys vaikuttavat alueiden kasvu- ja kehitysmahdolli-
suuksiin.  
 
Kaikki aluerakenteen vaihtoehdot mahdollistavat erittäin voimakkaan kasvun, eikä voimakas 
kasvu ole siis minkään vaihtoehdon esteenä. Sen sijaan erityisesti Helminauha vaihtoehdon 
edellyttämä HELI-radan lähiliikennerata edellyttää erityisen voimakasta tulevien asemanseu-
tujen kehitystä ja väestönkasvua. Silmukkavaihtoehtoehtojen suuntaista kehitystä tapahtuu 
todennäköisesti joka tapauksessa. Mallissa olevat silmukkaradat edellyttävät kuitenkin myös 
voimakasta väestönkasvua ja maankäytön määrätietoista kehittämistä. 
 
Kaikissa vaihtoehdoissa voi olla asteittaisia toteuttamisen vaiheita ja kaikkia suuntia on toteu-
tettavissa vähäisemmälläkin kasvulla. Vähäisen kasvun seurauksena raideliikenteen ratkai-
sut saattavat jäädä kuitenkin toteutumatta ja rakenteesta ei muodostu niin kestävää kuin rai-
teeseen tukeuduttaessa. Ilman junarataa tavoiteltuun kasvuun pääseminen on epätodennä-
köisempää. 
 
Trendivaihtoehdon epäsuotuisasta kehityksestä irrottautuminen vaatii suunnan valintaa, 
maankäytön suunnitteluun, maakunnan kehitykseen ja valtakunnan investointeihin vaikutta-
mista ja vaiheittaista toteuttamista.  
 

VUOROVAIKUTUKSESSA SAATU PALAUTE (KOOSTETAAN SYKSYLLÄ -09) 

Kappaleeseen koostetaan syksyllä 2009 yhteenveto/lyhennelmä/taulukko tms. kuvaus saa-
dusta palautteesta 
 
 

ITÄ-UUDENMAAN ALUERAKENNE 2040 (VALMISTUU SYKSYLLÄ -09) 

Kappale muotoillaan palautteen ja tarkennettavien arvioiden perusteella syksyllä 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 




