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Esipuhe 

Vuonna 1994 hyvaksytyn paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunnitelman ensimma1sen 
tarkistuksen (PLJ 1998) yhteydessa on paatetty tehda strategisen tason ymparistovaikutusten 
arviointi, jonka tulokset on otettu huomioon tarkistuksen laadinnassa ja kasittelyssa. 

PLJ 1998:n strategisen tason ymparistovaikutusten arviointi kuuluu Lyyli-tutkimus- ja 
kehittamisohjelmaan (Ymparistovaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikenne
jarjestelma), johon sisaltyvia hankkeita rahoittavat mm. liikenneministerio, ymparistoministe
rio ja sosiaali- ja terveysministerio. 

Tyon keskeisina osatehtavina ovat olleet erilliset YTV:n tekemat tai teettamat selvitykset lii
kenteen ja maankayton vuorovaikutuksesta, sosiaalisista vaikutuksista, liikenteellisista ja talou
dellisista vaikutuksista, ilmanlaatu- ja meluvaikutuksista seka muista ymparistovaikutuksista. 
PLJ :n luonnoksen laadintaan liittyvat eri osapuolten ja sidosryhmien nakokannat on tyossa otettu 
huomioon. 

Tyota ohjaavaan koordinaatioryhmaan ovat kuuluneet projektipaallikko Suoma Sihto (puheen
johtaja), liikenneinsinoori Raimo Valtanen ja suunnittelija Annu Korhonen YTV:n liikenne
osastolta, suunnittelija Arja Salmi ja suunnittelija Mariitta Vuorenpaa YTV:n kehitystoimistosta 
seka suunnittelija Marjatta Malkki ja ilmansuojelututkija Kari Hamekoski YTV:n ymparisto
toimistosta. Koordinaatioryhman tyoskentelyyn osallistuneet henkilot ovat varsinaisen 
ymparistovaikutusten arvioinnin lisaksi olleet tekemassa arviointiin kuuluvia osaselvityksia ja -
tehtavia 

Ymparistovaikutusten arvioinnin kokoamisesta ja eraiden osatehtavien laadinnasta on vastan
nut konsulttiyhteenliittyma. Tyon projektipaallikkoina ovat olleet fil.lis Antti Merilainen 
Suunnittelukolmio Oy:sta ja fil.maist. Anna Saarlo LT-Konsultit Oy:sta. Suunnittelukolmio Oy:sta 
tyohon ovat lisaksi osallistuneet maisema-arkkitehti Tiina Perala ja Dl Reijo Helaakoski. LT
Konsultit Oy:sta tyohon ovat osallistuneet fil.maist. Sami Toivanen, Dl Hannu Pesonen ja 
fil.maist. Sakari Gronlund. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnista on vastannut tutkija Jyri Juslen 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittamiskeskuksesta. 

Tyon sisalto on jaettu seuraavasti. Paakaupunkiseudun liikennejarjestelman (PLJ 1994) kehit
tamistavoitteet on esitetty luvussa 2. Kuvaus ymparistovaikutusten arviointiprosessista ohjelma
tasolla seka osana PLJ:n tarkistusta on kasitelty luvussa 3. Tarkasteltavien vaihtoehtojen muo
dostaminen, kuvaus seka vertailuasetelma on selvitetty luvussa 4 ja vaikutusarvion eri osa
tehtavien tavoitteet ja kuvaus seka lehdistoanalyysin tarkeimmat tulokset on luvussa 5. Vaiku
tukset liikenneolosuhteisiin ja liikkumiseen, maankayttoon ja asuinalueiden elinoloihin, luon
non monimuotoisuuteen, rakennettuun ymparistoon ja maisemaan seka meluun ja ilmanlaatuun 
on kasitelty luvuissa 6-8. Kutakin aihepiiria kasittelevan analyysin lopussa on yhteenvetotaulukko 
eri vaihtoehtojen ja toimintalinjojen tarkeimmista vaikutuksista. Lopuksi keskeiset johtopaa
tokset osatekijoittain on koottu lukuun 9. 
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Tiivistelma 

Strateginen eli ohjelmatason ymparistovaikutusten arviointi (SYYA) on suunnitelmien ja ohjelmien 
ymparistovaikutusten arviointia eli tassa tyossa paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunnitelman 
(PLJ:n) tarkistuksen pohjaksi laadittujen selvitysten perusteella tehtya arviointia. Tyossa on suunni
teltu , toteutettu ja raportoitu PLJ:n tarkistusta koskeva ymparistotiedon hankinta seka tyon aikana 
eri osapuolien kesken kayty vuoropuhelu . Arvioinnilla tuotetaan perusaineistoa suunnitelmaa 
koskevalle valmistelulle ja paatoksenteolle. 

Arviointi on tehty vuoden 2020 poikkileikkaustilanteessa ja siina on tarkasteltu kolmen erilaisen 
liikennejarjestelman vaikutuksia liikenneolosuhteisiin ja liikkumiseen, maankayttoon ja ymparistoon 
seka sosiaalisia vaikutuksia. Vaihtoehdot ovat: I) vanhan PLJ 1994:n mukainen liikennejarjestelma, 
2) ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja ja 3) joukkoliikennepainotteinen toimintalinja. Arvi
ointi perustuu tyon alussa sovitun indikaattorilistan mukaisiin ja eri osatekijoita koskeviin analyysei
hin, joilla selvitetaan eri toimintalinjojen myonteisia ja kielteisia puolia. 

Kaikilla toimintalinjoilla on ollut lahtokohtana YTV:n paakaupunkiseudun tulevaisuuskuvaprojektissa 
(PKS 2020) hyvaksytty visio, jossa paakaupunkiseutu vuonna 2020 on I, I miljoonan asukkaan elin
keinoelaman ja liiketoiminnan virea keskittyma. Maankaytto sijoittuu eri toimintalinjoissa kunkin 
toimintalinjan mukaisen liikennejarjestelman ja sen mukaan arvioitujen rakentamispotentiaalien mu
kaisesti. Sijoittelussa on kaytetty apuna Helsingin seudun Meplan-mallia, joka on liikenteen ja maan
kayton vuorovaikutusta tutkiva malli. 

Tulosten mukaan suurin muutos liikenneolosuhteissa, maankaytossa ja ymparistossa tapahtuu 
tarkasteltaessa kehitysta nykytilanteesta tilanteeseen vuonna 2020. Ajoneuvoliikenteen matka
maarat kasvavat talla ajanjaksolla lahes 50% ja kilometrisuorite noin 60 %. Sen sijaan vaikutus
erot toimintalinjojen valilla ja suhteessa vertailuvaihtoehtoon (PLJ 1994) jaavat yllattavan p ie
niksi. Merkittavimmat vaikutuserot nakyvat siina, etta raideliikenneinvestoinnit ja ruuhkamaksu
jarjestelma parantavat mahdollisuuksia tiivistaa maankayttoa ja edistaa yhdyskuntarakenteen 
eheytymista. Lisaksi ruuhkamaksujarjestelma vaikuttaa tuntuvasti kulkumuotojakaumaan ja 
liikennemaariin . Maankayton sijoittumisen ohjauksella ja liikenteen kysynnan saatelylla nayttai
si siten olevan merkittavampia vaikutuksia liikenneolosuhteisiin ja yhdyskuntarakenteeseen kuin 
valittavalla hankeyhdistelmalla. 

Seka vertailuvaihtoehdolla nykytilanteeseen nahden etta ajoneuvoliikennepainotteisella toiminta
linjalla vertailuvaihtoehtoon nahden on merkittavia vaikutuksia ymparistoon . Liikenteen viema pin
ta-ala kasvaa ja uudet kehavaylat halkaisevat tarkeita luonnonalueita, virkistys- ja viheralueita seka 
kulttuurimaisemakokonaisuuksia . Ympariston laatu heikkenee ja yksipuolistuu liikenteen 
hallitsevuuden lisaantyessa. Melualueilla asuvien kokonaismaara on ajoneuvoliikennepainotteisessa 
toimintalinjassa suurempi kuin vertailuvaihtoehdossa. Paastomaarien osalta ei esiinny suuria eroja. 
Hiilidioksidipaaston vahennystavoitetta, -20% vuosina 1990-2020 ei saavuteta vertailuvaihtoehdossa 
tai ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa, joissa vahenema on noin 9 % . 

Joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan hankkeilla vertailuvaihtoehtoon nahden on valillisia vai
kutuksia ymparistoon ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen tiivistymisen seurauksena. Melualueilla 
asuvien kokonaismaaran kasvu on hieman pienempi ja paastot ovat hieman alemmat kuin 
vertailuvaihtoehdossa.Hiilidioksidipaaston vahennystavoitetta, -20 % vuosina 1990- 2020 ei aivan 
saavuteta joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa. Vahenema on noin 16 %. 

Yhdyskuntarakenteen tiivistamisella on vaikutuksia jo ennestaan rakennetussa ymparistossa ja mai
semassa, kun taas uusilla vaylahankkeilla on vaikutuksia seka luonnon- etta kulttuuriymparistossa ja 
etenkin niiden arvoalueilla. 



Sammandrag 

Strategisk bedomning av miljokonsekvenserna, det viii saga av programnivan, innebar att 
miljokonsekvenserna av planer och program utvarderas. Bedomningen har genomforts pa basis 
av utredningar som ligger till grund for oversynen av huvudstadsregionens trafiksystemplan 
(PLJ). Arbetet har inneburit planering, genomforande och rapportering berorande insamlingen 
av miljodata for oversynen av trafiksystemplanen, samt dialog mellan olika parter under det 
pagaende arbetet. Syftet med bedomningen ar att generera basfakta for beredningen och 
besluten kring planen . 

Bedomningen utgar fran genomsnittssituationen ar 2020. Den analyserar konsekvenserna av 
tre olika transportsystem fortransportforhallandena, rorligheten, markanvandningen och miljon, 
samt de sociala konsekvenserna. Alternativen ar I) ett trafiksystem i enlighet med den gamla 
planen (PLJ) fran 1994, 2) en strategi med tonvikten pa fordonstrafik och 3) en strategi med 
tonvikten pa kollektivtrafik. Bedomningen innefattar analyser av element enligt en indikatorlista 
som parterna kom overens om i initialstadiet. Analyserna undersoker de olika strategiernas 
for- och nackdelar. 

Samtliga strategier utgick fran en vision som antagits inom SAD:s projekt for framtidsbilden av 
huvudstadsregionen (PKS 2020). I visionen malas upp en bild upp av en vital huvudstadsregion 
med I, I miljon invanare och som ett livligt centrum for naringsliv och affarsverksamhet. 
Markanvandningen ar placerad i de olika strategierna enligt trafiksystemet i varje strategi och 
den forvantade anlaggningspotentialen. Lokaliseringen har utarbetats med hjalp av modellen 
Meplan for Helsingforsomradet. Modellen undersoker samverkan mellan trafik och 
markanvandning. 

Resultaten visar att den storsta omstruktureringen i transportforhallanden, markanvandning 
och miljo sker i ett utvecklingsperspektiv fran nulaget fram till ar 2020. Resorna inom 
fordonstrafiken kommer att oka med nastan 50 procent och trafikarbetet med cirka 60 procent 
under denna period. Daremot ar skillnaderna i effekter mellan strategierna och i relation till 
jamforelseobjektet (trafiksystemplanen PLJ 1994) overraskande sma. De storsta skillnaderna 
manifesteras i att investeringarna i spartrafik och avgifter for rusningstid forbattrar mojligheterna 
att fortata markanvandningen och framja satsningar pa en enhetlig samhallsstruktur. Dartill 
paverkar rusningsavgifter i mycket hog grad valet av fardsatt och trafikvolymen. Styrning av 
lokaliseringen av markanvandningen och reglering av transportefterfragan forefaller saledes 
ha storre effekter for transportforhallandena och samhallsstrukturen an den till buds staende 
projektkombinationen. 

Betydande effekter for miljon har bade jamforelseobjektet i relation till nulaget och strategin 
med tonvikten pa fordonstrafik i relation till jamforelseobjektet. Den yta transporterna tar i 
ansprak okar. Nya ringleder gar tvars over natur-, rekreations- och gronomraden och stracker 
sig over kulturlandskap. Miljokvaliteten forsamras och blir ensidig i takt med att trafikens 
dominerande stallning okar. Det sammanlagda antalet manniskor som bor inom bullerzoner ar 
storre i strategin med tonvikten pa fordonstrafik an i jamforelseobjektet. Det finns inga storre 
skillnader i utslapp. Malet att reducera koldioxidutslappen med 20 procent 1990-2020 nas 
varken i jamforelsen eller i strategin med tonvikten pa fordonstrafik, dar minskningen ar ungefar 
9 procent. 

Projekt inom strategin med tonvikten pa kollektivtrafiken har vissa indirekta effekter pa mil jon, 
framfor alit till foljd av den fortatade samhallsstrukturen och i relation till jamforelseobjektet. 
Den sammanlagda okningen av antalet manniskor bosatta inom bulleromraden ar en aning 
mindre och utslappen lite lagre an i jamforelseobjektet. Malet att reducera koldioxidutslappen 
med 20 procent 1990-2020 nas inte fullt ut i strategin med tonvikten pa kollektivtrafik . 
Minskningen ar cirka 16 procent. 

Den fortatade samhallsstrukturen har redan tidigare haft konsekvenser for den tidigare bebyggda 
miljon och landskapet. Daremot paverkar de nya vagprojekten bade naturen och 
kulturlandskapen, framfor alit inom vardefulla omraden. 
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Abstract 
Strategic Environmental Impact Assessment includes the appraisal of environmental impacts of 
plans and programmes. In this work, it includes an assessment based on the studies prepared for 
the revision of the transport system plan of the Helsinki Metropolitan Area (PLJ) . The work includes 
the planning, implementation and reporting of the compilation of environmental data with regard 
to the revision of the PLJ as well as the dialogue between the participants during the work. The 
assessment provides base material for the preparation and decision making of the system plan. 

The assessment has been conducted for the year 2020 and it examines the impacts of three different 
transport system alternatives on traffic and mobility, land use and environment as well as social 
impacts. The alternatives are as follows: I) transport system alternative according to the old PLJ 
1994, 2) transport system policy with emphasis on the development of private vehicle traffic, 3) 
transport system policy with emphasis on the development of public transport. The assessment is 
based on the analyses of different indicators and subjects, through which the positive and negative 
impacts of different alternatives or policies are examined. 

The vision approved in the Helsinki Metropolitan Area future scenario project (PKS 2020) by the 
Helsinki Metropolitan Area Council has been the starting point for all alternatives. According to 
this vision, the Helsinki Metropolitan Area is a vital business centre having I , I million inhabitants in 
the year 2020. Land use in each alternative will be located according to the transport system and 
the estimated building potential of each alternative. The Meplan model for the Helsinki region, 
which studies the interaction between traffic and land use, has been used in examining the land use 
patterns. 

According to the output, the most significant change in traffic, land use and environment will occur 
when examining the development from the existing situation to the year 2020. During this period, 
the number of vehicle trips will increase almost 50% and the kilometres travelled will grow about 
60 °.t0. On the other hand, the impacts between the two transport system policies and as compared 
to the base scenario (PLJ 1994) will be rather small. According to the most significant results, 
railway traffic investments and the private vehicle user fee system during congested periods will 
promote denser land use and thus will provide for more integrated community structure. The 
private vehicle user fee system will also have a significant impact on modal split and traffic volumes. 
Consequently, the guiding of the location of land use and controlling of traffic demand seem to 
have more significant impacts on transport system operation and community structure than the 
proposed combination of transport investments. 

There will be significant impacts on environment when comparing the existing situation to the base 
scenario and when comparing the transport policy with emphasis on the development of private 
vehicle traffic to the base scenario. The area occupied by traffic will grow and new orbital roads 
will traverse important natural areas, recreation and green areas as well as entities of cultural 
landscape. The quality of environment will deteriorate as the dominance of traffic will increase. 
The total number of people living in noise zones will be greater than in the base scenario. There 
will be no significant differences in the amount of emissions. The goal of reducing the carbon 
dioxide emissions by 20% during the years 1990-2020 will not be achieved in the base scenario or 
in the transport policy with emphasis on the development of private vehicle traffic. The share of 
reduction in these alternatives is about 9 o/o. 

There will be indirect impacts on environment especially as a result of more integrated community 
structure when comparing the transport policy with emphasis on the development of public 
transport to the base scenario. The total number of people living in noise zones and the amount of 
emissions will be lower than in the base scenario.The goal of reducing the carbon dioxide emissions 
by 20% during the years 1990-2020 will not be achieved in the transport policy with emphasis on 
the development public transport. The share of reduction in this policy is about 16 %. 

More integrated community structure will have impacts on the existing built environment and 
landscape, wheras new road investments will have impacts on the natural and cultural environment 
and especially on their most valuable parts. 
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Yhteenveto 

Strateginen eli ohjelmatason ymparistovaikutusten arviointi (SYYA) on suunnitelmi
en ja ohjelmien ymparistovaikutusten arviointia eli tassa tyossa paakaupunkiseudun 
liikennejarjestelmasuunnitelman (PLJ :n) tarkistuksen pohjaksi laadittujen selvitysten 
arviointia. Tyossa on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu PLJ:n tarkistusta koskeva 
ymparistotiedon hankinta seka tyon aikana eri osapuolien kesken kayty vuoropuhe
lu. Arvioinnilla tuotetaan perusaineistoa suunnitelmaa koskevalle valmistelulle ja 
paatoksenteolle. 

Tarkasteltavat vaihtoehdot 

Arviointi on tehty vuoden 2020 poikkileikkaustilanteessa ja siina on tarkasteltu kol
men erilaisen liikennejarjestelman vaikutuksia liikenneolosuhteisiin, maankayttoon 
ja ymparistoon. Vaihtoehdot ovat: I) van han PLJ 1994:n mukainen liikennejarjestelma, 
2) ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja ja 3) joukkoliikennepainotteinen toi
mintalinja. Arviointi perustuu tyon alussa sovitun indikaattorilistan mukaisiin ja eri 
osatekijoita koskeviin analyyseihin, joilla selvitetaan eri toimintalinjojen myonteisia 
ja kielteisia puolia. 

Maankayttoarviot kaikissa kolmessa vertailtavassa vaihtoehdossa on laadittu siten, 
etta ne toteuttavat paakaupunkiseudun tulevaisuuskuvan mukaisen vision, jossa paa
kaupunkiseudulla vuonna 2020 asuu I, I miljoonaa asukasta. 

Vertailuvaihtoehto (PLJ 1994) 

Tyon vertailuvaihtoehtona on liikennejarjestelma vuonna 2020, joka on maaritelty 
vuonna 1994 hyvaksytyssa liikennejarjestelmasuunnitelmassa, jossa joukkoliikenne 
ja ajoneuvoliikenne toimivat yhdessa toisiaan taydentaen. Vertailuvaihtoehdossa 
kaytetaan PKS 2020 vision mukaista maankayttoarviota. 

Ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja 

Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan mukaan liikenneverkko ja PKS 2020 vi
sion mukainen maankaytto toteutuvat ajoneuvoliikennepainotteisesti. Liikenne
investoinneista noin 75 % suunnataan ajoneuvoliikennehankkeisiin ja noin 25 °/o 
joukkoliikennehankkeisiin. 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja 

Joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan mukaan liikenneverkko ja PKS 2020 visi
on mukainen maankaytto toteutuvat joukkoliikennepainotteisesti. Liikenne
investoinneista noin 75 % suunnataan joukkoliikennehankkeisiin ja noin 25 % 
ajoneuvoliikennehankkeisiin. Toimintalinjaan sisaltyy myos ajoneuvoliikenteen 
ruuhkamaksujarjestelma, jolla pyritaan liikenteen saatelyyn ja ohjaukseen. 

Maankayton sijoittumista eri vaihtoehdoissa on tarkasteltu Meplan-mallilla. Mallin 
tarvitsemia maankayttopotentiaaleja varten on otettu tarkasteluun seka kuntien ny
kyisten yleiskaavojen mukaisia rakentamismahdollisuuksia etta uusia mahdollisuuk
sia, jotka poikkeavat kuntien nykyisista yleiskaavoista (mm. ehdotus paakaupunki
seudun rakentamisedellytysten ja erityisesti asuntotuotannon turvaamisesta). Ta
man lisaksi on VTT:n tekeman selvityksen perusteella erikseen arvioitu rata
hankkeiden toteuttamisen myota tarjoutuvia lisatiivistamismahdollisuuksia erityisesti 
asemanseuduilla. Viimeksi mainitut potentiaalit on otettu tarkasteluissa huomioon 
vain joukkoliikennepainoitteisessa toimintalinjassa. 



AJONEUVOLIIKENNE
PAINOTTEINEN 
TOIMINTALINJA 

• Ajoneuvoliikennepainottelnen 
liikenneverkko vuonna 2020 

• PKS 2020 vision mukaiset 
asukas- ja tyopaikkamaarl!t 
ajoneuvolilkennepainottel 

sesti sijoittuneina 

Tarkasteltavat va1htoehdot 

Liikenne 

• PW 1994·n lhkenneverkko 
vuonna 2020 

• PKS 2020 vision muka1set 
vl!est!l- Ja tyopalkkamlillrlt 

NYKYTILANNE 

1995 (1990) 

• Joukkoliikennepainottelnen 
liokenneverkko sekli ruuhka
maksujl!rjestelmll vuonna 2020 

• PKS 2020 vision mukaiset asu· 
kas- ja tyopalkkamallrlit jouk· 
kolilkennepainottelsesti 

sijoittunelna 

Suurin muutos liikenneolosuhteissa tapahtuu verrattaessa nykytilannetta vuoden 2020 
tilanteeseen. Ajoneuvoliikenteen matkamaarat paakaupunkiseudulla lisaantyvat la
hes SO % vuodesta 1995 verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen maankayton, talou
den ja liikennejarjestelman muutoksien vaikutuksesta. Joukkoliikenteen kulkumuoto
osuus moottoriajoneuvoliikenteen matkoista kasvaa hieman ruuhka-aikana ja pysyy 
samana paivaliikenteessa. Maankayton hajautuessa matkat hieman pitenevat ja ruuh
kat leviavat seka ajallisesti etta alueellisesti. 

Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan erot vertailuvaihtoehtoon nahden ovat 
varsin pienia ja vastaavat arviolta enintaan I vuoden liikenteen kasvusta aiheutuvia 
vaikutuksia. Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja eroaa vaikutuksiltaan selvasti 
vertailuvaihtoehdosta. 

ltse liikennehankkeiden vaikutus liikenneolosuhteisiin kummassakin toimintalinjassa 
on suhteellisen vahainen. Sen sijaan raideliikennehankkeiden mahdollistaman tiiviin 
maankayton seurauksena joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa keskustaan ja 
aluekeskuksiin suuntautuvilla matkoilla. 

Lisaksi joukkoliikennepainotteiseen toimintalinjaan kuuluvalla ruuhkamaksu
jarjestelmalla on merkittava vaikutus liikenneolosuhteisiin, silla ruuhkahinnoittelu 
vaikuttaa kaikkiin matkoihin, mutta yksittaisten hankkeiden vaikutukset ovat paikal
lisia. Ajoneuvoliikenteen lisaantyvat kustannukset tiivistavat kaupunkirakennetta ja 
lisaavat joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta erityisesti ruuhka-aikoina. On toden
nakoista, etta ruuhkamaksujarjestelman seurauksena teravin ruuhkahuippu hajaantuu 
ja osa tyomatkoista siirtyy tehtavaksi ruuhka-ajan ulkopuolella.Tama edellyttaa tyo
ajan joustavuutta myos tyopaikoilla. 

Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan valinta johtaa autoilun lisaantymiseen 
suhteessa muihin liikkumismuotoihin . Autoilun lisaantyminen voi aiheuttaa valitto
mien ja valillisten vaikutuksiensa kautta liikkumisen tasa-arvon ja paikallisen asuin
ympariston heikkenemista. Liikennemuotojen tarjonnan muutokset voivat aiheut
taa autoriippuvuuden kasvua . 

II 
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Joukkoliikenteen osuuden kasvu korreloi positiivisesti liikkumisen tasa-arvon, asun
toalueiden elinolojen paranemisen ja hyvan sosiaalisen ympariston kanssa. Joukko
liikennepainotteisen toimintalinjan katsotaan olevan hyva kevyen liikenteen kannal
ta, koska toimintalinja tukee valillisesti kevyen liikenteen olosuhteiden kehittamista. 
Kevyen liikenteen osuuden kasvu yhdistetaan hyvaan sosiaaliseen ymparist66n , tasa
arvoiseen liikkumiseen, inhimillisyyteen, liikennemelun alenemiseen ja viihtyisaan 
ulkonaoloon. 

Ajoneuvoliikennepainotteiseen toimintalinjaan sisaltyvat tiehankkeet aiheuttavat tu
levaisuudessa fyysiseen ymparist66n muutoksia eri puolilla paakaupunkiseutua. Suu
renevat liikennealueet haittaavat paikallista liikkumista ja vievat pinta-alaa muilta 
toiminnoilta. Joukkoliikennejarjestelmassa raideliikenteen uudet radat voivat myos 
aiheuttaa estevaikutusta ja pirstoa virkistysalueita. Toisaalta aluekeskusten valiset 
liikkumismahdollisuudet paranevat tie- ja ratahankkeiden avulla ja tiehankkeet voi
vat vahentaa liikennetta asuntokaduilta, mika parantaa asuntoalueiden viihtyisyytta. 

Maankaytto 

Maankayton sijoittumiseen eri toimintalinjoissa vaikuttaa kolme paatekijaa. Tie- ja 
joukkoliikenneyhteyksien parantaminen lisaa saavutettavuutta ja siten uusien aluei
den houkuttelevuutta asunto- tai tyopaikkakeskittymina. Raideliikenneyhteyksien ke
hittyminen luo edellytyksia tehostaa maankayttoa ratavyohykkeilla. Joukkoliikenne
painotteiseen jarjestelmaan sisaltyva ruuhkamaksujarjestelma tiivistaa maankayttoa 
seudun keskeisille alueille . 

Tieyhteyksien parantamisen vaikutuksesta vaest6 pyrkii siirtymaan kehamaisten yh
teyksien varteen seka muille seudun reuna-alueille , joilla on yleiskaavoissa 
rakentamismahdollisuuksia. Tyopaikkojen painopiste vastaavasti siirtyy pois alueil
ta, joiden joukkoliikenneyhteydet ovat huonontuneet vertailuvaihtoehtoon nahden. 
Joukkoliikenneyhteyksien parantamisen vaikutuksesta asukkaat ja ty6paikat keskit
tyvat radanvarren aluekeskuksiin . 

Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan hyodyt nakyvat aluekeskusten valisen 
autoliikenteen sujumisena, uusien kaukana keskuksista olevien viihtyisien pientalo
alueiden syntymisena ja autolla liikkumisen helpottumisena koko paakaupunkiseu
dulla. Toisaalta toimintalinja voi lisata asuntoalueiden hajanaisuutta ja eriytymista 
hyviksi ja huonoiksi alueiksi. 

Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa raideliikenneyhteyksien luomat edel
lytykset lisarakentamiselle vaikuttavat enemman maankayton sijoittumiseen kuin lii
kenneyhteyksien parantamisen tuoma saavutettavuuden lisays. Siten rata
vyohykkeiden houkuttelevuus asunto- ja tyopaikka-alueina lisaantyy entisestaankin . 

Ruuhkamaksujarjestelman aiheuttama liikenteen kustannusten nousu heijastuu 
asuntokysynnan kasvuna lahella kantakaupunkia. Tyopaikat pyrkivat sijoitumaan ra
dan varren aluekeskuksiin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, etta rakennusmaan tarjonnan ja liikenteen kysynnan 
saately ovat merkittavia liikenneolosuhteisiin ja maankayt6n sijoittumiseen vaikut
tavia tekij6ita ja etta niiden vaikutus on suurempi kuin liikenneyhteyksien paranta
misen . 



-------

Ymparisto 

PLJ 1994:n mukaisella liikennejarjestelmalla on merkittavia vaikutuksia verrattuna 
nykytilanteeseen kuten myos ajoneuvoliikennepainotteisella toimintalinjalla verrat
tuna PLJ 1994:an . Sen sijaan joukkoliikennepainotteinen toimintalinja eroaa PLJ 
1994:sta vain kahdella tunnelihankkeella, joiden suorat vaikutukset luontoon, ra
kennettuun ymparistobn ja maisemaan ovat vahaiset rakentamisen aikaisia vaiku
tuksia lukuunottamatta. Sen sijaan tunnelihankkeilla on merkittavia valillisia vaiku
tuksia ymparistbbn ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen tiivistymisen seurauksena. 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa liikenteen viema pinta-ala kasvaa 
jonkin verran etenkin uusien kehavaylien myota, jotka halkaisevat muutamia tarkei
ta luonnonalueita, virkistys- ja viheralueita seka kulttuurimaisemakokonaisuuksia. 
Yhtenaiset kokonaisuudet pirstoutuvat palasiksi. Ympariston laatu heikkenee ja 
yksipuolistuu liikenteen hallitsevuuden lisaantyessa. Liikenteen lisaantyessa vesistb
jen saastumisriski kasvaa, mika saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia. 

Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa liikenne- ja pysakointialuetta voidaan 
tarvita jon kin verran vahemman joukkoliikenteen lisaantyessa maan alia, minka myota 
ymparistba on mahdollisuus muuttaa viihtyisammaksi . Joukkoliikennepainotteisen 
toimintalinjan hankkeet vahentavat pienien viheralueiden maaraa yhdyskuntaraken
teen tiivistymisen myota, mika vaikuttaa naiden alueiden elain- ja kasvilajistoon. Laajat 
viheralueet sailyvat taas eheina tiiviin rakentamisen ulkopuolella. Yhdyskuntaraken
teen tiivistyminen muuttaa myos kaupunki- ja maisemakuvaa ja vahentaa viihtyisytta. 

Ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja on hieman joukkoliikennepainotteista toi
mintalinjaa huonompi niin melualueilla asuvien kokonaismaaran kuin kaupungittais
tenkin maarien suhteen. Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa melualueilla 
asuvien kokonaismaaran kasvu on hieman pienempi kuin PLJ: 1994:ssa. Kaikissa kol
messa tapauksessa lukumaaran suhteellinen kasvu on suurin Espoossa. 

Paastomaarien osalta ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja ei eroa PLJ 1994:sta. 
Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa kaikki paastot ovat hieman alemmat 
kuin PLJ 1994:ssa. Typpidioksidin ohjearvoylityksia on kummassakin huomattavasti 
vahemman kuin nykyisin, mutta ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa kui
tenkin enemman kuin PLJ 1994:ssa tai joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa. 

Haittojen lieventaminen ja seuranta 

Haitallisia vaikutuksia paikalliseen liikkumiseen voidaan jossain maann lieventaa 
esimerkiksirakentamalla alikulkutunneleita ja ylikulkusiltoja seka rauhoittamalla (esim. 
kavennuksin) asuntoalueilla kulkevia katuja. Meluesteilla voidaan lieventaa altistu
mista melulle, toisaalta esteet saattavat hairita kaupunkikuvaa ja maisemaa. T oiminta
linjojen haittoja luonnon monimuotoisuuteen voidaan vahentaa rakentamalla mm. 
uudet vaylat tunneleihin seka alikulkuja elaimille. 

Seurannassa tulisi tarkastella toimintalinjojen hankkeiden vaikutuksia liikennemaariin 
seka paavaylilla etta asuntoalueilla, mm. jotta saataisiin selville rauhoittuivatko tietyt 
alueet tiehankkeiden seurauksena. Toteutuneen liikennejarjestelman vaikutuksia ke
vyen liikenteen alueisiin seka kevyen liikenteen ja asuntoalueiden viihtyvyyteen tuli
si tarkastella. Vaikutuksia erityisesti "heikkojen ryhmien" kuten lasten, nuorten ja 
vanhusten liikkumismahdollisuuksiin ja palveluiden saatavuuteen tulisi selvittaa. 
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Melun haitallisia vaikutuksia ihmisten jokapaivaiseen elamaan tulisi tutkia. Lisaksi tu
lisi tutkia uusien tie- ja joukkoliikennevaylien aiheuttamia pirstoutumis- ja este
vaikutuksia . Jatkossa tulisi myos selvittaa perusteellisemmin kevyen liikenteen 
liikennesuoritetta ajoneuvoliikenteen suoritteen rinnalla. Kaikessa seurannassa tuli
si soveltuvin osin tarkastella seka mitattavia tekijoita (esim. melu desibeleina) etta 
sita, kuinka tekijat koetaan . 

Jatkossa tulisi lisaksi varmistaa, etta suunnitellut ja hankkeiden perusteluna kaytetyt 
liikenteen rauhoittamistoimet toteutetaan uusia vaylia (esim. Keha II, Keskustatunneli, 
Pasilanvayla) rakennettaessa. 



I. Johdanto 

YTV:n valtuuskunta hyvaksyi 30.9.1994 paakaupunkiseudun liikennejarjestelma
suunnitelman vuodelle 2020 (PLJ 1994). Siina on maaritelty paakaupunkiseudun lii
kennepolitiikan suunta ja liikennejarjestelman kehittamistoimenpiteet. Suunnitelma 
tarkistetaan neljan vuoden valein. Ensimmainen PLJ:n tarkistus (PLJ 1998) tehdaan 
YTV:n hallituksen hyvaksyman yleisohjelman mukaisesti. 

Tarkistuksessa kiinnitetaan erityista huomiota niihin liikennejarjestelman 
kehittamistarpeisiin, joita joukkoliikenne- ja ymparistotavoitteiden toteutuminen 
aiheuttaa. PLJ 1998 tehdaan tiiviissa yhteistyossa YTV:n kehitystoimistossa laadittavan 
paakaupunkiseudun tulevaisuuskuvatyon (PKS 2020) kanssa. Hyvaksytyn vision (ha
luttu muutoskuva) perusteella laaditaan aluekohtainen maankayttoarvio. Nama ovat 
jatkoa YTV:n ja Uudenmaan liiton yhteistyona tekemille Uusimaa 2020-skenaarioille 
ja tassa yhteydessa kaydylle kansalaiskeskustelulle tulevaisuusverstaissa. 

YTV:n hallitus on asettanut PLJ 1998:n valmistelua varten PLJ-johtoryhman. Johto
ryhma on asettanut PLJ-tyoryhman valmistelemaan johtoryhmassa kasiteltavia asi
oita. Johtoryhma valmistelee PLJ 1998:n luonnoksen, joka viedaan YTV:n hallituk
sen kasiteltavaksi. Hallitus lahettaa luonnoksen lausunnoille eri osapuolille. Lausun
tojen jalkeen valmistellaan liikennejarjestelmaehdotus, jonka pohjalta YTV:n hallitus 
paattaa liikennejarjestelmasuunnitelman tarkistamisesta. 

YTV:n hallitus on 6.1. 1998 hyvaksynyt PLJ 1998:n luonnoksen seka maankaytto
arvion laadinnan yksityiskohtaiset lahtokohdat ja periaatteet, jotka on esitetty liit
teessa I. 

Ymparistovaikutusten arviointi on osa varsinaisen liikennepirjestelmasuunnitelman 
tarkistuksen valmistelua. Arvioinnin tavoitteena on palvella valmistelua ja paatok
sentekoa seka tarkastella mihin toimintoihin ja alueisiin liikennepirjestelma
suunnitelma vaikuttaa ja mika on sen ohjaava vaikutus. 
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2. Liikennejarjestelman kehittamistavoitteet 

2. 1 PLJ 1994:n paamaara 

Liikenteellisin keinoin tapahtuva asukkaiden elamisen laadun seka elinkeinoelaman 
ja paakaupunkitoimintojen parantaminen ovat paakaupunkiseudun liikenne
jarjestelman kehittamisen paamaarana. (Paakaupunkiseudun julkaisusarja A 1994: I). 
Liikennejarjestelman kehittamistavoitteet on asetettu yhdeksalle osa-alueelle. Seu
raavassa on esitetty hyvaksytyt liikennejarjestelman kehittamistavoitteet ja ne arvi
ot, jotka on saatu tuloksena PLJ 1998 lahtokohtaselvityksena tehdyssa PLJ 1994:n 
toteutumisen arvioinnissa. (Paakaupunkiseudun julkaisusarja B 1997:9). 

2.2 PLJ 1994:n kehittamistavoitteet 

Maankaytto 

Maankayton suunnittelun tavoitteena on edistaa yhdyskuntarakenteen ehey
tymista siten, etta liikkumistarve pienenee ja erityisesti joukkoliikenteen seka 
kevyen liikenteen mahdollisuudet paranevat. 

Tiivistetaan yhdyskuntarakennetta erityisesti paakaupunkiseudun keskeisilla 
alueilla painottaen raideliikenneasemien ymparistoja. 

Parannetaan nykyisten aluekeskuksien palvelutasoa siten, etta niihin sijoit
tuisi paivittaistavaramyymaloiden lisaksi myos paaosa muista palveluista. 

Maankaytdn kehityksen suunnasta voidaan todeta, etta seudun asuntorakentamisesta 
on viime vuosina lahes puolet sijoittunut raide/iikenneasemien ympiiristddn. Yhteistyd 
/iikennepirjeste/man ja maankaytdn suunnittelun seka piiiitdksenteon va/i/1/i ei ole riit
tavaii. 

1981 1983 1985 1987 

Asemien seudun asuntokerrosala 
yhteensa 

1989 1991 1993 1995 

Muun pks:n asuntokerrosala 
yhteensa 

Kuva I. Asuntorakentamisen osuus BOO metrin etaisyydella ratdeltikenteen asemista I 98 I-
1995 

joukkoliikenne 

Tavoitteena on kehittaa joukkoliikennetta kilpailukykyisena liikkumisvaihto
ehtona ja parantaa joukkoliikenteen taloudellisuutta tehostamalla linjastoja 
ja kilpailuttamalla koko liikennetta. 

Yhdyskunnan autosidonnaisuutta ei lisata. 



Parannetaan joukkoliikenteen ovelta ovelle matka-aikaa suhteessa henkilo
autoliikenteeseen. 

Matkoilla Helsingin niemelle aamuruuhkatuntina keskustan suuntaan joukko
liikenteen osuus on vahintaan 2/3 moottoriajoneuvoilla tehtavista matkoista. 

Koko seudun matkoilla joukkoliikenteen osuus koko vuorokautta kohti las
kettuna sailyy vahintaan nykyisellaan (42%). 

joukkoliikenteen kilpa!lukykyii on parannettu /askemalla lippujen hintoja, toteuttamal
la joukkoliikennettii nopeuttavia toimenpiteita seka parantamalla matkustaja
informaatiota ja pysiikkien varustelutasoa. Osa PLJ /994:n joukkoliikenneinvestoinneista 
ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. joukkoliikenteen osuus moottoriajoneuvoilla teh
dyistii matkoista on pienentynyt. 

matkaa Joukkoliikenteen 
(1 000/vrk) osuus % 

1 100 100 

1 000 

710 66 

500 

567 53 

42 
39 

joukkoliikenne 50 

293 

0'-------------
1966 1976 1988 1995 1966 1976 1988 1995 

Kuva 2. joukkoltikenteell2i ja henktl6autolla tehdyt matkat/vrk paakaupunkiseudu/la 

Henkiloautoliikenne 

Tavoitteena on sailyttaa henkiloautoliikenteen toimivuus nykytasolla ruuh
ka-ajan ja -alueiden ulkopuolella. 

Liikenteen sujuvuutta arvioidaan vaylien keskimaaraisen ajonopeuden ja 
nopeusrajoituksen suhteella. 

Henkiloautoliikenteen nopeuksissa ei seudu//a ole tapahtunut huomattavia muutoksia. 
Henkiloautojen miiara on viime vuosien laskun jiilkeen taas kasvussa. 

Kevyt liikenne 

Tavoitteena on kehittaa voimakkaasti kevyen liikenteen yhteyksia, olosuh
teita ja turvallisuutta. 

Kevyt liikenne on perusliikkumismuoto, joka otetaan aina ensisijaisesti huo
mioon liikenneratkaisuissa. 

Kevyen liikenteen o/osuhteiden kehittaminen on edistynyt, mutta ei niin nopeasti kuin 
on suunniteltu. 
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Tavaraliikenne 

Tavoitteena on tavaraliikenteen hyva toimivuus. 

Tavaraliikenteen toimintaedellytyksia parannetaan. 

Raskasta tavaraliikennetta edellyttavat vienti- ja tuontitoiminnot sijoitetaan 
paasaantoisesti kantakaupungin ulkopuolelle. 

Jakelu- ja huoltoliikenne voi ruuhka-aikojen ja -suuntien ulkopuolella kayttaa 
joukkoliikenteelle varattuja kaistoja silloin, kun se ei haittaa joukkoliikenteen 
kulkua. 

Jakelu- ja huoltoliikenteen tarpeet otetaan painotetusti huomioon 
detaljisuunnittelussa. 

Tavara/iikenne toimli seudulla tyydyttaviisti. jakeluliikenteen rationalisoinnin mahdo//i
suuksia tutkitaan. 

Li i kenneturvall isuus 

Tavoitteena on taata liikennejarjestelmalla korkealle pohjoismaiselle tasolle 
asetetut liikenneturvallisuustavoitteet. 

Henkilovahinko-onnettomuuksien maara asukasta kohti laskee kolmannek
seen nykytasosta. 

Liikenneturval/isuustavoitteet ovat toteutuneet min, etta liikenneturva/lisuus on poh
joismaista tasoa. 

Ymparisto 

Tavoitteena on, etta liikennejarjestelmalla vahennnetaan liikenteen ympa
ristohaittoja lahiymparistossa ja liikennejarjestelma tayttaa omalta osaltaan 
kansalliset ja kansain valiset tavoitteet hiilidioksiidipaastojen vahentamises

ta. 

Tuetaan ymparistoa saastavien liikkumistottumisten kehittymista. 

T oimenpiteilla pyritaan siihen, etta liikenteen melualueet eivat meluntorjunta
toimenpiteet huomioonottaen laajene ja melualueilla asuvien kokonaismaarat 
laskevat. Uusilla liikennevaylaratkaisuilla pyritaan ohjaamaan nykyisin asun
toalueiden lapi kulkevia liikennevirtoja asutuksen ohi kayttamalla tarvittaes
sa tunneliratkaisuja. 

Liikenteen aiheuttamien ilman epapuhtauksien pitoisuudet pidetaan sallittu

jen ohjearvojen alapuolella. 

Liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipaastot laskevat vuoteen 2000 mennessa 
vuoden 1990 tasolle ja vuoteen 2020 mennessa 20 % vuoden 1990 tasosta. 

Liikenteen energiankulutus asukasta kohti pienenee. 

Tavoitteen toteutuminen edellyttaa mm. henkiloautolla liikkumisen tarpeen 
vahentym ista. 0 

1/man/aatu on parantunut, mutta tavoitteiden saavuttaminen vaatli johdonmukaista 
tlmansuojelupolitlikkaa. 

Talous 

Tavoitteena on ohjata paakaupunkiseudulle liikennemaariin ja alueelta 
kerattaviin li ikenteen erityismaksuihin ja -veroihin suhteutettu oikeudenmu
kainen osuus valtion rahoituksesta. 



Liikenneinvestointeihin valtakunnallisesti kaytettavissa olevat taloudelliset 
voimavarat suunnataan siten, etta ne tuottavat mahdollisimman suuren kan
santaloudellisen hyodyn . YTV-alueella toteutetaan myos hankkeita, jotka 
edistavat pitkalla tahtayksella paakaupunkiseudun kilpailukykya uusien tyo
paikkojen sijoituskohteena. Naiden uusien tyopaikkojen tulee sijoittua hyvi
en joukkoliikenneyhteyksien ulottuville. 

Liikenteen kokonaistalouden arvioinnissa otetaan huomioon kaikki vaikutuk
set ja erityisesti vaikutukset joukkoliikenteen kayttotalouteen. Matka-ajan 
vaikutuksia arvioitaessa vain tyoajan matkoille asetetaan rahallinen arvo. Vai
heittain toteuttamisen mahdollisuudet otetaan huomioon . 

Paakaupunkiseudun liikenneinvestointien rahoitustaso on noussut vuodesta I 985 alka
en. Lisfiksi joukkoliikennehankkeiden arviointimenetelmifi on kehitetty ja rahoitus
mahdollisuuksia on esitetty paranettavaksi. 

Toteuttaminen 

Tavoitteena on toteuttaa liikennejarjestelman kehittamistoimenpiteet 
koordinoidusti ja kansanvaltaisesti. 

Ensi vaiheessa liikenneneuvottelukunnan tehtavia tarkistetaan ja tasmennetaan 
siten, etta paatehtavana on koordinoida liikennejarjestelmasuunnitelman to
teuttamista. 

Poliittisella tasolla ryhdytaan valmistelemaan yhteista liikennejarjestelmatason 
seudullista paatoksentekojarjestelmaa. 

Pafikaupunkiseudun liikenneneuvottelukunta koordinoi liikennejarjestelmasuunnitelman 
toteuttamista. Liikennejarjestelman seudullisen paatoksentekojarjestelman laajempi ke
hittaminen ei ole edennyt. 
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3. Ymparistovaikutusten arviointi ohjelmatasolla 

3.1 Suunnitelmien ja ohjelmien ymparistovaikutusten arviointi 

Laki ymparistovaikutusten arviointimenettelysta (486/ 1994) edellyttaa, etta 
ymparistovaikutukset selvitetaan ja arvioidaan riittavassa maarin viranomaisten val
mistellessa sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, joiden toteuttamisella saattaa olla mer
kittavia ymparistovaikutuksia (24 §). Liikennesuunnitelmat ja ohjelmat ovat linjan
vetoja, joiden toteuttamisella saattaa olla merkittavia ymparistovaikutuksia. 

Ymparistovaikutuksilla tarkoitetaan YVA-Iain 2§ mukaan erilaisia toiminnan aiheut-
tamia valillisia ja valittomia vaikutuksia: 

ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, 

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin , maisemaan , kaupunkikuvaan ja kulttuuri
perintoon, 

maaperaan, vesiin , ilmaan, ilmastoon , kasvillisuuteen elioihin seka naiden keski 
naisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen seka 

luonnonvarojen hyodyntamiseen . 

Suomen ymparistokeskus valmistelee ymparistoministerion ohjetta suunnitelmien 
ja ohjelmien ymparistovaikutusten arvioinnista. Ohjelma- eli strategisella tasolla on 
vaikutuksia arvioitaessa tavoitteena parantaa ymparistonakokohtien huomioonot
tamista ymparistoon merkittavasti vaikuttavassa paatoksenteossa (Ohjeet suunni
telmien ja -ohjelmien ymparistovaikutusten arvioinnista. YM, luonnos I 5.12.1997). 
PLJ 1994 oli tapaustutkimushankkeena ohjeiden laadinnan alkuvaiheessa. Naita tu
loksia on hyodynnetty PLJ 1994:n tarkistuksen ymparistovaikutuksen arvionnissa. 

Suunnitelmien ja ohjelmien ymparistovaikutusten arvioinnissa suunnitellaan, toteu
tetaan ja raportoidaan ymparistotiedon hankinta ja eri osapuolten valinen vuoropu
helu osana muuta valmistelua. Ohjelmatason ymparistovaikutusten arviointeja on 
tehty viela hyvin vahan, joten hyvia menetelmaesimerkkeja ei ole kaytettavissa. 

Strateginen ymparistovaikutusten arviointi on osa suunnitelman valmistelua, joten 
tehdyn tyon tulokset tulee esittaa suunnitelma-asiakirjassa. Raportissa esitellaan tyo
vaiheet ja siihen osallistuvat tahot, asiaan liittyvat keskeiset ymparistoongelmat ja 
tavoitteet, em. ymparistoongelmien ja tavoitteiden saavuttamisen vaikeudet, kes
keisten painotuksien muutokset suhteessa aiempiin suunnitelmiin ja ohjelmiin, vaih
toehtojen vertailu ja seuraukset ja niista aiheutuvien vaikutusten merkittavyys, 
vaikutustarkastelun taustaoletukset ja menetelmat, nakemyserot, suositukset 
ymparistonakokohtien huomioimisessa ja suositukset seurannasta. 

Strateginen ymparistovaikutusten arviointi osana suunnitelman valmiste
lua 

Ymparistovaikutusten arviointi on osa varsinaisen liikennejarjestelmasuunnitelman 
(PLJ 1998) valmistelua. Suunnitelmaa tarkastellaan nykytilanteen ja tulevan toimin
nan osana esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: mita paatoksentekoa arviointi 
palvelee, mihin toimintoihin ja alueisiin se vaikuttaa, mika on suunnitelman ohjaava 
vaikutus ja suunnitelmaan liittyvat nakemyserot? Keskeista on tarkastella toimenpi
teiden kytkeytymista muihin suunnitelmiin. 



Vuorovaikutus arviointiprosessin aikana 

Ymparistovaikutusten arvioinnin kannalta tarkeita osapuolia ovat ne viranomaiset, 
eturyhmat ja kansalaiset, joihin suunnitelman toteuttaminen vaikuttaa, tai joilla on 
aiheeseen liittyvaa asiantuntemusta tai jotka tekevat PLJ :n toteuttamiseen vaikutta
via paatoksia. 

Sidosryhmien osallistuminen liikennejarjestelmasuunnitelman tarkistukseen on tar
keaa molemminpuolisen tiedon valittymisen ja vuorovaikutuksen kannalta, mutta 
myos siksi etta tarkkaa tietoa ymparistovaikutuksista ei ohjelmatason suunnitelmis
ta valttamatta saada. Suunnittelun aikana tapahtuva vuorovaikutus tuo esille eri osa
puolten kannalta keskeisia asioita , jolloin voidaan etsia kaikkien kannalta 
hyvaksyttavampia ratkaisuja jo suunnitelman valmisteluvaiheessa. 

Tarkasteluvaihtoehtojen muodostaminen 

Ohjelmatason ymparistovaikutusten arviointi perustuu valittujen toimintalinjojen eli 
vaihtoehtojen tarkasteluun . Vaihtoehtoja tarvitaan ymparistovaikutusten 
tunnistamiseksi, jolloin vaihtoehtojen valiset erot kuvaavat eri toimintalinjojen vai
kutuksia. T oimintalinjat ovat periaatevaihtoehtoja, eivat valttamatta sellaisenaan rea
listisesti toteutuvia vaihtoehtoja. 

Ymparistovaikutusten tarkastelu 

Ymparistovaikutukset voivat olla tavoiteltuja vaikutuksia seka ei-toivottuja tai toi
vottuja sivuvaikutuksia. Kaikkien vaikutusten kasittely ei ole tarkoituksenmukaista, 
vaan arvioinnissa keskitytaan vaihtoehtojen merkittavimpiin vaikutuksiin. 

Ohjelmatason arvioinnissa on hyodyllisempaa tarkastella kehityssuuntia ja syy
seuraussuhteita, kuin tuottaa maarallisia ennusteita. Kokonaisvaikutuksiin, valillisiin 
vaikutuksiin ja yhteisvaikutuksiin muiden suunnitelmien ja ohjelmien kanssa tulisi 
kiinnittaa erityista huomiota. 

Vaihtoehtojen vertailu 

Keskeisinta vaihtoehtojen vertailussa on esittaa millaiseen kehitykseen vaihtoehdon 
valinta saattaa johtaa. Vaihtoehdot eivat ole koskaan yksiselitteisia, vaan niihin liittyy 
erilaisiin kasityksiin vaikutusten todennakoisyydesta, hyotyjen ja haittojen suhtees
ta, riskeista ja epavarmuustekijoista. Vaihtoehtojen vertailussa on pyritty muodos
tamaan helposti ymmarrettava kooste kunkin vaihtoehdon myonteisista ja kielteisista 
vaikutuksista. 

Ajoneuvo- ja joukkoliikennepainotteisten toimintalinjojen vertailun ja vaikutusten 
tarkastelun tulisi vaikuttaa PLJ :n luonnoksen laadintaan ja siihen sisaltyvaan paatok
sentekoon . 

Seuranta 

Suunnitelman tai ohjelman toteutumista tulee seurata vaihtoehtojen vaikutusten 
seurannan lisaksi. 
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3.2 PLJ:n tarkistuksen ymparistovaikutusten arviointiprosessi 

PLJ:n tarkistuksen tyoohjelma ja organisaatio 

Vuonna 1994 hyvaksytyn liikennejarjestelmasuunnitelman tarkistuksen (PLJ 1998) 
tavoitteeksi on asetettu suunnitelman tarkistaminen siten , etta se vastaa suunnittelua
jankohdan til annetta ja eri osapuolten nakemysta liikennehankkeiden kiireellisyydesta. 
PLJ 1998:n tarkeimmat vaiheet ja osatehtavat on esitetty kuvassa 3. Luonnoksen 
laadintaa varten on selvitetty lahtokohtia ja nykytilannetta seka laadittu selvityksia, 
joiden tarkoituksena on ollut tutkia tyon kannalta tarkeiden osa-alueiden nykytilaa 
ja arvioida tulevaa kehitysta. Selvityksissa tarkasteltiin mm. liikennejarjestelman vai
kutuksia ilmanlaatuun, maankayton ja liikennejarjestelman vuorovaikutusta, paakau
punkiseudun ulkoisia yhteyksia seka suurimpien hankkeiden taloudellisia ja muita 
vaikutuksia. 

LAHTOKOHDAT JA 
NYKYTILANNE 

- PLJ 1994 toteutuminen 
- litkenteen nykytila 

1\ - ymparistbrl lila 
TARKISTUS LAUSUNNOT EHDOTUS PMTOS 
- lilkenne- - liikenne- - YTV 

SELVITYKSET Jf j ~rJestelma- jarjestelma- - muut 
luonnos f-+ r- ehdotus f-+ osapuolet 

- uudet ketnot 
- vaikutusarviot - vaikutus-

- ymparistbohjelmten (stralegtnen arviot 
vatkutukset 

- litkennemuotoJen 
ymparistbvai-
kutusten 

kehitys arviotnli) 
- hankkeiden taloudelli-

suuslarkastelut 
- maankaytCln JS liiken-

teen vuorovatkulus 
- ltikenne-ennusteet 
- rahoitusselvitys 

Kuva 3. PLJ I 998:n tiirkeimmat vatheet ja osatehtaviit 

PLJ:n tarkistusta varten laaditaan ensin liikennejarjestelmaluonnos, josta YTV:n hal
litus pyytaa eri osapuolten ja sidosryhmien lausunnot. Strategisen tason ymparisto
vaikutusten arviointi laaditaan yleisohjelman mukaisesti liikennejarjestelma
luonnoksen laadintaan liittyvana. Liikennejarjestelmaluonnoksen ja siita saatujen lau
suntojen seka mahdollisten lisaselvitysten perusteella valmistellaan lopullista paa
toksentekoa varten liikennejarjestelmaehdotus, joka viedaan YTV:n hallituksen ka
sittelyyn vuoden 1998 kuluessa. PLJ 1998:n yleisohjelman mukaan suunnitelma kasi
tellaan YTV:ssa tehtavan paatoksenteon jalkeen viela paakaupunkiseudun kunnissa. 
Tavoitteena on saada aikaan liikennejarjestelmasuunnitelma, jonka eri osapuolet 
voivat hyvaksya riittavan yksimielisesti. 

PLJ 1998:n laadinnan ja kasittelyn organisaatio on kuvattu kuvassa 4. Suunnitelma 
laaditaan yhteistyossa paakaupunkiseudun kuntien, liikenneministerion ja muiden osa
puolten kanssa. 



Tyota ohjaa johtoryhma, johon on nimetty jaseniksi kaksi edustajaa Helsingista, Es
poosta, Vantaalta, liikenneministeriosta ja YTV:sta, yksi edustaja Kauniaisista, Rata
hallintokeskuksesta ja Tielaitoksesta seka paakaupunkiseudun ymparistopaallikoiden 
edustaja. Johtoryhman pysyvina asiantuntijoina ovat ymparistoministerion ja Uuden
maan liiton edustajat. Paakaupunkiseudun liikenneneuvottelukunta toimii 
koordinointielimena. 

Suunnitelmaa laadittaessa tehdaan yhteistyota asiantuntija- ja yhteysryhmien kans
sa. Naita ovat talla hetkella YTV:ssa jo toimivat ryhmat: sijainninsuunnittelutoimikunta 
(seudun yleiskaavapaallikot) , ymparistopaallikkoryhma, joukkoliikenteen yhteistyo
ryhma ja kevyen liikenteen ryhma. Kuntien ja muiden osapuolten edustajien seka 
naiden muodostamien yhteysryhmien kanssa tehdaan myos yhteistyota. 

ISIDOSRYHMA
SEMINAARIT 

YTV:N 
HALLITUS 

PMKAUPUNKISEUDUN 
LIIKENNE

NEUVOTIELUKUNTA 

I 
PROJEKTIN JOHTORYHMA 
- 14 jjsentii: 

Hki (2), Espoo (2), Vanlaa (2), 
Kauniainen (1) 
YmpAristOpUH. (1) 
LM(2) 
Ralahallintokeskus (1) 
T 181aitos ( 1 ) 
YTV(2) 

- pysyvat asiantuntijat: 
YmpiiristoministeriOn edustaja 
Uudenmaan liiton edustaja 
YTV:n edustaja 

- mu1ta asiantuntijoita kutsutaan 
tarvittaessa 

I 

PROJEKTIPAALLIKKO t,l----1 ASIANTUNTIJA- JA 
YHTEYSRYHMA T 

1 -sijainninsuunn . toimikunta 

1 1 
- ympanstopaallikkoryhma 

I YTV:N OMAT I TYORYHMAT - kevyen liikenteen ryhma I 
-joukkoliik yhteistyoryhma 

ISUUNNITTELIJATj - muut ryhmat 
L-- -----' 

Kuva 4. PL) I 998:n organisaatto 

Vuorovaikutuksen jarjestamisessa kansalaisten ja sidosryhmien kanssa paapaino on 
asetettu eri ryhmien kanssa kaytavaan keskusteluun. Yhteydenpito naihin on jarjes
tetty mm. sidosryhmaseminaareilla, joihin on kutsuttu eri ryhmien kuten kansalais
jarjestojen, liikennealan jarjestojen ja elinkeinoelaman edustajia. Vuorovaikutuksen 
tavoitteena on antaa joukkoliikenteen kayttajille ja muille sidosryhmille tietoa suun
nitelmasta ja saada palautetta sellaisessa vaiheessa, etta se voidaan ottaa huomioon 
suunnitelman laadinnassa. 

Strategisen tason ymparistovaikutusten arviointi on ollut sen eri vaiheissa kasitelta
vana PLJ 1998:n organisaatioon kuuluvissa ryhmissa. Tyota on esitelty myos semi
naareissa ja muissa tilaisuuksissa seka asiantuntijatapaamisissa. Tavoitteena on ollut 
keskustella eri osapuolten, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ja saada 
vuorovaikutteisesti palautetta arvioinnin eri vaiheissa. 

2J 



24 

Ymparistovaikutusten arviointi prosessina 

PLJ:n tarkistuksen strategisessa ymparistovaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lii
kennepoliittisten toimintalinjojen vaikutuksia paakaupunkiseudulla.Eri vaikutus
arvioiden ja sidosryhmakeskustelujen tulokset on yhdistetty nakokulmiksi, jotka pal
velevat PLJ:n tarkistusta ja helpottavat optimaalista liikennejarjestelmavaihtoehtoa 
muodostettaessa. 

Strategisessa ymparistovaikutusten arvioinnissa luodaan kasitys kahden vaihtoeh
toisen toimintalinjan vaikutuksista vertailuvaihtoehtoon (PLJ 1994) verrattuna (kuva 
5). Arviointi perustuu yksityiskohtaisilla indikaattoreilla kuvattaviin, eri osatekijoihin 
liittyviin teemoihin (liite 2). Niiden perusteella toimintalinjojen vaikutuksia voidaan 
analysoida ja verrata. Nain voidaan selvittaa kummankin toimintalinjan myonteisia ja 
kielteisia puolia. Arvioinnilla halutaan tuottaa tietoa valmistelijoille ja paatoksenteki
joille, jota he voivat hyodyntaa maaritettaessa PLJ:n lopullista toimintalinjaa. 

Arvioinnin tarkoituksena on toimia tarkeana valmistelu- ja paatoksentekoaineistona 
laadittaessa PLJ :n tarkistuksen luonnosta. Arvioinnissa on vertailtu ajoneuvo- ja 
joukkoliikennepainotteisia toimintalinjoja, joista kaydaan keskusteluja eri osapuol
ten ja sidosryhmien valilla ja pyritaan nain ristiriitojen tulokselliseen kasittelyyn. 

Arviointiprosessi muodostuu: arvioinnin suunnittelusta, vaihtoehtojen muodostami
sesta, vaikutusten tarkastelusta seka erillisten vaikutusarviointien analysoinnista ja 
niiden vertailuista. 

Arvioinnin suunnitteluvaihe sisaltaa tyon lahtokohtien maarittelyn seka menetelmat 
tyon suorittamiseksi. Arviointiprosessi etenee samanaikaisesti ja palvelee luonnosta 
PLJ:n tarkistamiseksi. Lisaksi tyon aikana on oltu jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja 
yhteistyossa asiaan liittyvien tyoryhmien kanssa, jarjestetty sidosryhmaseminaareja 
ja tehty kattava lehdistoanalyysi. Tyossa kaytettavat vaihtoehdot eli toimintalinjat 
muodostettiin perustuen PLJ:n 1994:aan. Toimintalinjojen sisalto on kuvattu luvus
sa 4. 

PLJ:n tarkistuksen yhteydessa on tehty erilliset osaselvitykset liikenteen ja maan
kayton vuorovaikutuksesta, sosiaalisista vaikutuksista, liikenteellisista ja taloudelli
sista vaikutuksista, ilmanlaatuvaikutuksista, meluvaikutuksista seka muista ymparisto
vaikutuksista. Osatehtavia ja kaytettyja menetelmia on kuvattu luvussa 5. Vaikutus
ten arvioinnissa on koottu erillisista osatehtavista saatava tieto yhteen, tarkasteltu 
valittuja indikaattoreita ja analysoitu tietoa kokonaisuutena. Tama on ollut vaikea 
haaste, koska osatehtavien lahtokohdat (mm. maankaytossa) ja vaihtoehdot ovat 
olleet erilaisia. 

Arvioinnin analysointivaiheessa on ensin tarkasteltu kehitysta nykytilanteesta PLJ 
1994:n mukaiseen jarjestelmaan (vertailuvaihtoehto). Taman jalkeen on verrattu 
kahden vaihtoehtoisen toimintalinjan mukaista kehitysta vertailuvaihtoehtoon. Lo
pullinen vertailu ja analyysi tehdaan toimintalinjojen valilla. 



p -~ ~- . ~ ~~~ 
r -

f'' _' 
I " ' 
I' , 
~ • - I 

lehdistoanalyysi 

r-----------t Arvioinnin suunnittelu 1-----------. 

Liiken 
ja 

talous 

- lahtokohdat 
- maanttelyt 
- ohjeet 
- menetelmat 

Vaihtoehtojen muodostaminen 

Ajoneuvo- Joukko-
liikenne- liikenne-

painotteinerlln~:airulftf!oinl"ml 

vaihtoehto vaihtoehto 

Vaikutusten tarkastelu 

Maankaytto Rakennettu Luonnon Hyvin-
ja ymparisto moni- vointi 

min ja 
rakenne maisema 

Vaikutusarviointien analysointi 
1--------i-----------------------------------------------'!-------L----\ 

Vaihtoehtojen vertailu 

Kuva 5. PL):n tarkistuksen ymparistovaikutusten arviointi prosessina 
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4. Vaihtoehtojen muodostaminen ja kuvaus 

4.1 Vaihtoehtojen muodostaminen 

PLJ:n ymparistovaikutusten arvioinnin lahtokohtana ovat (kuva 6) : 

nykytilanne 1995 (Meplan-tarkasteluissa vuoden 1990 tilanne) 

vertailuvaihtoehto (PLJ 1994) 

ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja 

joukkoliikennepainotteinen toimintalinja 

- paakaupunkiseudun tulevaisuuskuvaprojektissa (PKS 2020) hyvaksytty visio, jossa 
seudun asukasluku on I, I milj. vuonna 2020 ( 160 000 asukasta suurempi kuin PLJ 
1994:ssa) 

AJONEUVOLIIKENNE
PAINOTTEINEN 
TOIMINTALINJA 

• Ajoneuvoliikennepalnotteinen 
liikenneverkko vuonna 2020 

• PKS 2020 vision mukaiset 
asukas- ja tyopaikkamaarat 
ajoneuvoliikennepainottei

sestl sijoittuneina 

Kuva 6. Tarkasteltavat va1htoehdot 

1995 (1990) 

• Joukkolilkennepainotteinen 
liikenneverkko seka ruuhka· 
maksujarjestelma vuonna 2020 

• PKS 2020 VISton mukaiset asu
kas- ja tyopaikkamaarat jouk
koliikennepainotteisesti 

sijoittunelna 

Koko PLJ:n tarkistuksen paamaarana on laatia PLJ 1998 luonnos. Sen lahtokohtana 
on PLJ 1994:n pohjalta tarkistettu liikenneverkko, muut liikennejarjestelman 
kehittamistoimenpiteet seka niihin sovitettu maankayttoarvio. Tyon alkuvaiheessa 
tarkasteltiin alustavia toimintalinjoja, joita sitten muokattiin alustavien tulosten pe
rusteella. 

Tyossa tarkastellaan nykytilanteen ja vertailuvaihtoehdon valista kehitysta 
seka verrataan ajoneuvoliikennepainotteista toimintalinjaa ja joukkoliikenne
painotteista toimintalinjaa vertailuvaihtoehtoon (kuva 7). Talla tavalla tar
kastellaan seka pitkan aikavalin kehitysta etta erityisesti kumpaankiin 
toimintalinjaan sisaltyvan liikennejarjestelman vaikutuksia. Lopuksi verra
taan toimintalinjojen vaikutuksia toisiinsa. 



Sosiaalisten vaikutusten ja ilmanlaatuvaikutusten tarkastelussa toimintalinjat ovat 
olleet karrikoidumpia kuin edeWi esitetyt toimintalinjat. llmanlaatutarkastelut on tehty 
PLJ 1994:n laadintavaiheen mukaisella maankayttoarviolla, jossa vaestomaara vuonna 
2020 on oletettu olevan 940 000 asukasta. 

Maankayton sijoittumista eri toimintalinjoissa on tarkasteltu Meplan-mallilla. Mallin 
tarvitsemia maankayttopotentiaaleja varten on otettu tarkasteluun seka kuntien 
nykyisten yleiskaavojen mukaisia rakentamismahdollisuuksia etta uusia mahdollisuuk
sia, jotka poikkeavat kuntien nykyisista yleiskaavoista (mm. ehdotus paakaupunki
seudun rakentamisedellytysten ja erityisesti asuntotuotannon turvaamisesta). Ta
man lisaksi on VTT:n tekeman selvityksen perusteella erikseen arvioitu rata
hankkeiden toteuttamisen myota tarjoutuvia lisatiivistamismahdollisuuksia erityisesti 
asemanseuduilla. Viimeksi mainitut potentiaalit on otettu tarkasteluissa huomioon 
vain joukkoliikennepainoitteisessa toimintalinjassa. 

4.2 Vertalluvalhtoehto (PLJ 1994) 

Tyon vertailuvaihtoehtona on vuonna 1994 hyviksytty liikennejirjestelmi
suunnitelma, jossa joukkoliikenne ja ajoneuvoliikenne toimivat yhdessi toisiaan 
taydentien (Kuva 8). 

joukkoliikenteen runkoverkko perustuu raideliikenteeseen, jossa raskaan 
raideliikenteen yhteyksia parannetaan sateittiissuunnassa Helsingin keskustaan sa
malla kun aluekeskukset on pyritty yhdistimiin toisiinsa raideliikenneyhteyksilla. 
joukkoliikenne kayttii seka sateittaissuunnassa etta poikittaissuunnassa myos ajo
neuvoliikenteen vaylia. Raideyhteyksia tiydentii nykytilanteesta kehitetty linja-auto
ja raitiovaunulinjaverkosto. 

Ajoneuvoliikenteen verkko perustuu sateittaisten ja poikittaisten vaylien jarjestel
maan. Lihtokohtana on paaasiassa nykyinen verkko ja kokonaan uusia vaylia on vain 
poikittaissuuntaisilla yhteyksilla. Suuret liikennevirrat ja seudullinen liikenne pyri
tiin ohjaamaan paavaylille. 

Maankayttoarviossa on otettu lahtokohdaksi YTV:n hallituksen hyvaksyma paakau
punkiseudun visio, joka on paakaupunkiseudun tulevaisuuskuvaa vuonna 2020 kos
keva linjaus. Vision mukaan paakaupunkiseudulla on I , I miljoonaa asukasta vuonna 
2020, keskimairaisen asumisvaljyyden ollessa 40 huoneistoneliometria asukasta koh
den. Uudisrakentaminen sijoitetaan hyvan joukkoliikenteen palvelutason omaaville 
alueille. 

4.3 Ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja 

Liikenneverkko ja maankaytto toteutuvat ajoneuvoliikennepainotteisesti. Liikenne
investoinneista noin 75 % suunnataan ajoneuvoliikennehankkeisiin ja noin 25 % 
joukkoliikennehankkeisiin (Kuva 9) . 

Vaylakapasiteettia lisataan tarpeen mukaan ruuhkien poistamiseksi. T oimenpiteet 
kohdistuvat ensisijaisesti kehamaisten ajoneuvoliikenneyhteyksien kehittimiseen 
(esim. Keha II Hameenlinnanvaylalle, Keha IV) seka sateittaisten ulosmenovaylien 
parantamiseen (esim . Vihdintie, Hameenlinnanvayla, ltavayla). 

Maankayton lahtokohtana on sama vaestonkehitys kuin vertailuvaihtoehdossa eli I , I 
milj. asukasta vuonna 2020. Ratavyohykkeiden lisarakentamispotentiaalia asunnoille 
tai toimitiloille ei oleteta olevan enempaa kuin vertailuvaihtoehdossa. 
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4A Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja 

Liikenneverkko ja maankaytto toteutuvat joukkoliikennepainotteisesti. Liikenne
investoinneista noin 75 % suunnataan joukkoliikennehankkeisiin ja noin 25 % 
ajoneuvoliikennehankkeisiin (Kuva I 0) . 

Kasvava liikennekysynta tyydytetaan panostamalla raskaaseen raideliikenteeseen 
(esim. metro Matinkylaan, keskustan ratalenkki Pisara, Marja-rata) . Samalla myos 
linja-autoliikenteen sujuvuutta ja palvelutasoa kehitetaan. Lisaksi tarkeimpia poikit
taisia ajoneuvoliikenteen yhteyksia kehitetaan, mika palvelee myos linja-autoliiken
teen sujuvuutta (esim. Hakamaentien parantaminen) . Toimintalinjaan sisaltyy ajo
neuvoliikenteen ruuhkamaksujarjestelma, jolla pyritaan liikenteen saatelyyn ja ohja
ukseen, mutta jota ei toteuteta tietullina. Ruuhkamaksujarjestelma on voimassa vain 
ruuhka-aikoina. Siina peritaan ajetuista kilometreista hinta, joka maaraytyy 
aluekohtaisesti. Kaytetyt hinnat ovat: kantakaupunki 60 p/km, kantakaupungin ja Keha 
l:n valinen vyohyke (mukaanlukien Keha I) 40 p/km, muu PKS 20 p/km. Tekniikan 
on arvioitu kehittyvan 7 -I 0 vuoden kuluessa niin, etta tallainen maksujarjestelma 
voidaan ottaa kaytt66n. 

T oimintalinjaan sisaltyy tiivis, ratakaytavien varteen painottuva maankaytto. Sen 
lahtokohtana on sama vaestonkehitys kuin vertailuvaihtoehdossa eli 1,1 milj. asu
kasta. 

Vertailuvaihtoehto, 
PLJ 1994 

Kuva 7 Vertat!uvathtoehto PLJ I 994:n vaylahankkeet 

Koskuslalunnell 

Jokeri· 
p1karaitlotte 



Ajoneuvoliikennepainotteinen 
toimintalinja 

Kuva 8. Ajoneuvo!ti'kennepainotteisen toimintalinjan vaylahankkeet 

Hakem entien 
parantamlnen 

Kuva 9. joukkolti'kennepainotteisen totmintalinjan vayliihankkeet 

Bussi-Jokeri 

Pisara 
-ratatenkk1 
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I Tiivis maankaytt6 

I HaJautunut maankayttol 

• Tarketmpten potktltats
yhteykslen keh1ttammen 

e LlnJa-autolnkenteen suJuvuuden 
Ja palvelulason kehtttamtnen 

e Vaylakapastteetln ltsM
minen tarpeen mukaan 

• Olemassaolevan rata· 
kapas1teet1n 11saam1nen 

Kuva I 0. PL):n tarkistuksen ympiiristovaikutusten arvioinnin toimintalinjat 



5. Vaikutusarvioinnin osatehtavat 

5.1 Liikenteelliset ja taloudelliset vaikutukset 

Osatehtavan tavoitteena on tuottaa aineistoa toimintalinjojen liikenteellisista ja ta
loudellisista vaikutuksista. Liikenne-ennusteiden perusteella tarkastellaan matkojen 
maaran kehittymista kulkutavoittain, matkojen suuntautumista ja liikennejarjestelman 
toimivuutta. Liikenne-ennusteet ovat lahtokohtana arvioitaessa liikenneturvallisuut
ta, ymparistotekijoita ja taloudellisia kysymyksia. 

Arvioitaessa toimintalinjojen liikenteellisia vaikutuksia on kaytetty seka Meplan-mallia 
etta YTV:n liikenne-ennusteita. Meplan-malli on monipuolinen liikenteen ja maan
kayton vuorovaikutuksia simuloiva malli, joka on vuonna 1997 estimoitu hieman 
entista Uudenmaan laania laajemmalle alueelle. Paakaupunkiseudun liikenteellisissa 
tarkasteluissa on kaytetty YTV:n liikenne-ennustejarjestelmaa, joka on liikenteen 
mallintamisen osalta Meplan-mallia yksityiskohtaisempi. Naissa laskelmissa on kay
tetty Meplan-ajoista saatua maankayttoa. 

Liikennejarjestelma on kuvattu atk-muodossa, ja siina on otettu huomioon eri 
toimintalinjojen liikennehankkeet. Hankkeiden vaikutus matka-aikoihin eri kulku
tavoilla on arvioitu liikenteen sijoitteluohjelmiston (Emme/2) avulla. 

5.2 liikennejarjestelman ja maankayton vuorovaikutus 

Osatehtavan tavoitteena on tutkia yksittaisten toimenpiteiden ja vaihtoehtoisten 
toimintalinjojen vaikutuksia liikenteellisiin ja yhdyskuntarakenteellisiin vaikutuksiin. 
Lisaksi selvitetaan erilaisten epavarmuustekijoiden vaikutuksia tavoitteellisessa 
Iii ken nejarjestel mass a. 

Vaikutustarkastelussa kaytetaan Helsingin seudulle estimoitua liikenteen ja maan
kayton vuorovaikutusta tutkivaa mallia (Meplan) selvittamaan, minne seudun asuk
kaat ja yritykset pyrkivat sijoittumaan tulevaisuudessa ja mita liikenteellisia seurauk
sia tasta on. Mallin avulla voidaan arvioida eri toimenpiteiden ja skenaarioiden pit
kan aikavalin vaikutuksia. 

Mallijarjestelma tekee mahdolliseksi tulosten tarkastelun aiempaa monipuolisem
min esimerkiksi jakaumavaikutusten ja liikennetalouden kannalta. Hankkeiden ja 
toimenpiteiden vaikutukset johtuvat monimutkaisesta vuorovaikutussuhteesta, joi
den arvioiminen ilman Meplan-mallin kaltaista jarjestelmaa olisi vaikeata. T oimenpi
teiden maarittelyn pohjaksi ja vaikutusten arvioinnin vertailukohdaksi on tehty 
vertailuennuste, jossa liikennejarjestelma on PLJ 1994:n mukainen. Siina maaritel
laan mm. bruttokansantuotteen seka asukas- ja tyopaikkamaarien muutokset, jotka 
vaikuttavat mallin tuloksiin. 

5.3 Sosiaaliset vaikutukset 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tunnistaa merkittavimmat sosiaa
liset ja eraat terveysvaikutukset, joita liikennejarjestelman arvioinnissa tulee tarkas
tella. Lisaksi arvioidaan liikennejarjestelman toimintalinjoja tunnistettujen vaikutus
ten nakokulmasta. Vaikutukset tulevat esille ihmisten kokemina vaikutuksina, mieli
kuvina, epailyina ja pelkoina tulevista muutoksista. Sosiaalisten vaikutusten arvioin
nissa toiminta/injoja on verrattu suhteessa nykyt!lanteeseen. Sosiaaliset vaikutukset 
on tassa tyossa rajattu tarkoittamaan vaikutuksia ihmisten liikkumismahdollisuuksiin 
ja terveyteen seka asuntoalueiden elinoloihin. 
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Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lahtokohtia: 

Arvioinnin suunnitte/u on tehty yhteistyossa YTY:n kanssa. Nykyti/an analysointi 
perustuu YTV:n ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksiin ja tilastoihin. 

Toimintalinjojen muodostaminen on tehty paaasiassa YTV:n toimesta. Sosiaalisten 
ja terveysvaikutusten tarkasteluun kuuluvassa vaikutusten tunnistamisessa ja 
rajaamisessa on kaytetty apuna useita kirjallisia ja asiantuntijalahteita seka kyse
lya niille paakaupunkiseudun asukkaille, jotka osallistuivat YTV:n jarjestamiin PKS 
2020- tyon tulevaisuusverstaisiin kevaalla 1997. 

Vaikutusten arviointiperustuu em. kyselysta, liikkumis- ja elinolotilastoista, PLJ:n 
sidosryhmaseminaareista, useista julkaisuista ja lehdistoanalyysista saatuun aineis
toon. Arvioinnin tulokset perustuvat paaosin laadullisiin, mutta myos maarallisiin 
aineistoihin. Aineistot kuvaavat erilaisten ihmisten, asiantuntijoiden ja tutkimus
ten nakemyksia liikennejarjestelman vaikutuksista. Vaikutusten arviointi on to
teutettu kahdella tasolla: I . makrotason arviointina, jossa tarkastellaan liikenne
poliittisten linjojen vaikutuksia koko paakaupunkiseudulle ja 2. mikrotason arvioin
tina, jossa tarkastellaan vaikutuksia kolmella eri aluetyypille: kantakaupunkiin, 
kerrostaloalueille ja pientaloalueille. 

- Arvioinnissa on sovellettu ns. kolmiomenete/maa (katso liite 3, Sosplan), jonka 
periaatteena on useiden menetelmien ja tietolahteiden hyodyntaminen. Kolmio
menetelmassa vertaillaan eri tavoin saatuja tuloksia keskenaan tulosten luotetta
vuuden selvittamiseksi. 

5.4 Muut ymparistovaikutukset 

Luonnon monimuotoisuus seka rakennettu ymparisto ja maisema 

Arvioinnin tavoitteena on ollut nostaa esiin tarkeimmat vaikutukset luontoon, ra
kennettuun ymparistoon ja maisemaan. Toimintalinjojen vaikutuksia on tarkasteltu 
vertailuvaihtoehtoon, PLJ 1994:an, verrattuna. PLJ 1994:n ymparistovaikutuksia on 
arvioitu nykytilanteeseen verrattuna. 

Toimintalinjojen muodostamisen jalkeen vaikutusten maarittelemisessa on kaytetty 
kirjallisia ja asiantuntijalahteita. ltse vaikutusten arviointi on tehty hankkeiden selvi
tys- ja suunnitelma-aineiston, sidosryhmaseminaarin ja lehdistoanalyysin perusteel
la. Vaikutukset on esitetty laadullisina. 

5.5 Terveysvaikutukset 

llmanlaatu 

Liikenteen piiiistbt on laskettu EMME/2-Iiikenteensijoitteluohjelmiston ja 
matkanopeudesta riippuvien ominaispaastofunktioiden avulla. Paastot on laskettu 
erikseen kevyille ajoneuvoille (jaotuksella katalysaattorittomat seka katalysaattoril
liset 1995 ja 2020) ja raskaille ajoneuvoille (kuorma-autot peravaunun kanssa/ilman, 
linja-autot diesel/kaasu seka nykytilanne/vuosi 2020). Erikseen otettiin huomioon 
kevyiden ajoneuvojen ja kuorma-autojen kylmakaynnistysten ja kylmanaajon vaiku
tukset. Paastot on laskettu olettaen, etta kylmakaynnistyksista runsas kymmenes
osa tapahtuu talvea vastaavissa oloissa ja n. 90 °/o kesaoloissa, mika vastaa suunnil
leen syys-lokakuun olosuhteita. Junaliikenteen paastokertoimet perustuvat lmatran 
Voima Oy:n ja raitiovaunujen seka metron paastokertoimet Helsingin Energian 
ilmoittamiin paastotietoihin. 



llmanlaatuvaikutusten arviointi perustuu pitoisuuksien ja altistumisen osalta raporttiin 
Liikennejarjestelman vaikutukset ilmanlaatuun (PJS B 1997: I I). Mainitussa raportis
sa tutkitut vaihtoehdot olivat nykytilanne, PLJ 1994:n mukainen tilanne, autoliikenne
painotteinen jarjestelma, jossa on hajaantunut maankaytto seka joukkoliiken
nepainotteinen jarjestelma, jossa on tiivis maankaytto. Kaikissa vuodelle 2020 teh
dyissa ennustevaihtoehdoissa paakaupunkiseudun asukasmaara on PLJ 1994:n 
laadintavaiheessa tehdyn arvion mukainen 940 000 eli pienempi kuin uudemmissa 
vaikutustarkasteluissa. Taten pitoisuuksien ja altistumisen perusteella tehdyt 
johtopaatokset eivat ole taysin vertailukelpoisia muiden osioiden johtopaatosten 
kanssa. 

llmansaasteiden pitoisuuksista (ts. kuinka paljon ilmakuutiossa on tiettya ilman
saastetta esim. mikrogrammoissa-J..Lg/m3) on tarkasteltu typpidioksidin (N0

2
) pi

toisuuksia. Typpidioksidi on ilman typpikaasun hapettuessa syntyva kaasu, joka ai
heuttaa mm. hengitysteiden oireita, kasvillisuusvaurioita ja happamoitumista. 
Typpidioksidipitoisuudet on laskettu llmatieteen laitoksen leviamismallilla, joka ot
taa huomioon typen oksidien ilmakemiallisen muutunnan ja hyodyntaa meteorologista 
aineistoa. Aineistona on kaytetty marraskuun 1995 saatietoja, jotka vastaavat tyypil
lista, muttei kuitenkaan huonointa talvikuukautta. Pitoisuudet laskettiin n. 60 000 
ruutuun, joiden koko on I 00 m * I 00 m. 

Altistuminen tarkoittaa ihmisen ja ilmansaasteen kohtaamista, ja se on terveys
haittojen synnyn kannalta olennaisempi suure kuin pelkka pitoisuus. Altistumisen 
suuruus riippuu pitoisuuden lisaksi altistuvien henkiloiden maarasta ja altistuksen 
ajallisesta kestosta. Potentiaalista typpidioksidille altistumista on kuvattu menetel
malla, joka yhdistaa pitoisuustiedot ja arviot ihmisten maarista kussakin tarkastelu
ruudussa vuorokauden eri aikoina. lhmismaarien arviointi perustuu vaesto-, tyo
paikka-, liikenne- ja aktiviteettitutkimusten tuloksiin. Laskentakohteena on ollut 
keskimaarainen, viiteen aikajaksoon jaettu arkivuorokausi. Tuloksena on saatu kul
lekin liikennejarjestelmavaihtoehdolle altistustulo, eli ruutukohtaisten henkilo
maarien, ruudussa vietettyjen aikojen seka ruudun typpidioksidipitoisuuksien tulo
jen keskiarvo (yksikkona henkilotuntia * f..lg NO/m3

). Lisaksi on laskettu koko alu
een ruutukohtaisten, aktiviteetilla (henkilotunneilla) painotettujen pitoisuuksien kes
kiarvo. 

Meluvaikutukset 

Melu on logaritminen suure, mika tarkoittaa, etta esimerkiksi tietyn liikennemaaran 
aiheuttama lisays melutasoon on riippuvainen sita ennen vallitsevasta melutasosta. 
Nyrkkisaantona on, etta liikennemaaran kaksinkertaistuminen lisaa melutasoa 3 
desibelia. Vastaavasti meluvyohykkeen leveys n. I ,5-kertaistuu. 

Meluselvitykset on tehty kayttaen EMME/2-ohjelmistolla laskettuja ajoneuvoliiken
teen teoreettisia 55 dB:n meluvyohykkeita. Raideliikennetta seka maaston ja raken
nusten suojaavaa vaikutusta ei ole otettu huomioon. T eoreettisia meluvyohykkeita 
voidaan strategisella tasolla pitaa tarkkuudeltaan riittavina; ne indikoivat liikenteen 
laheisyydesta johtuvia haittoja (estevaikutus, meluhaitta asunnon laheisyydessa lii
kuttaessa, jne.) yleisemminkin, vaikka itse asuinrakennus todellisuudessa olisikin 
melulta suojassa. 

Meluvyohykkeet on siirretty paikkatieto-ohjelmistoon, jossa meluvyohykkeet on 
yhdistetty rakennuskohtaisiin vaestotietoihin. Lopputuloksena esitetaan 
vaihtoehdoissa teoreettisilla meluvyohykkeilla sijaitsevien asukkaiden maarat. Eten
kin uusien vaylien rakentamisen yhteydessa toteutetaan meluntorjuntatoimia. Niita 
ei ole otettu huomioon . Uusien vaylien tunneliosuudet on kuitenkin poistettu 
laskennasta. 

33 



J4 

Kaikissa laskelmissa on kaytetty vaeston nykyista maaraa ja sijoittumista, mika joh
taa todellista pienempiin melualueilla asuvien maariin ennustetilanteissa. 
Raideliikenteen huomiotta jattaminen johtaa joukkoliikennepainotteisessa toiminta
linjassa niinikaan todellista pienempiin lukuihin. 

5.6 Osallistuminen ja yhteistyon jarjestaminen 

5.6.1 Suunnitelmasta vastaava 

Paakaupunkiseudun liikennepoliittisten toimintalinjojen ymparistovaikutusten arvi
oinnista on vastannut paakaupunkiseudun yhteistyovaltuuskunta YTV. PLJ 1998:n 
tarkistukseen on asetettu johtoryhma, jonka asioiden valmistelusta vastaa erillinen 
tyoryhma. 

5.6.2 Sidosryhmat 

Suunnitelmien ja ohjelmien ymparistovaikutusten arvioinnin tavoitteena on edistaa 
kansalaisten, yhteisojen ja viranomaisten mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun 
seka parantaa edellytyksia sovittaa yhteen ja nostaa esille erilaisia nakokantoja. 

PLJ :n luonnoksen laadintaan liittyvia eri osapuolten valisia nakokantoja on kasitelty 
prosessin kannalta. Yhteistyon ja osallistumisen avulla on saatu tietoa siita, mita eri 
tahot pitavat merkittavana ympariston kannalta seka miten ymparistovaikutukset 
kohdentuvat eri kansalaisryhmiin. 

Taman tyon yhteydessa YTV on jarjestanyt syksylla 1997 kolme sidosryhma
seminaaria, joista 

ensimmaisessa kasiteltiin PLJ n tarkistusta ja siihen liittyvia selvityksia seka niiden 
tuloksia, 

toisessa seminaarissa kasiteltiin PLJ :n luonnoksen lahtokohtia, ja kartoitettiin sidos
ryhmien nakokohdat asiasta ja 

kolmannessa seminaarissa kasiteltiin toimintalinjojen vaikutusten arviointia ja alus
tavia arvioinnin tuloksia. 

Sidosryhmaseminaarien tulokset on esitetty liitteessa 4. 

5.6.3 Lehdistoanalyysi 

Lehdistoanalyysin aineisto on saatu YTV:n vuonna 1997 kokoamista liikennetta, 
maankayttoa ja ymparistoa kasittelevista lehtiartikkeleista. Lehdistoaineistosta (I I 00 
artikkelia) valittiin 140 artikkelia syvallista analysointia varten . Valintakriteerina oli, 
etta artikkelit kasittelivat tavalla tai toisella vaikutusten arviointityossa merkittaviksi 
todettuja teemoja. 

Artikkelianalyysi liikennejarjestelmasuunnittelussa 

Analyysin avulla pyrittiin selvittamaan, millaisia liikennejarjestelman vaikutuksia leh
distossa on tuotu esille, jotta nakemykset voitaisiin huomioida arvioinneissa. Ana
lyysi tarjosi mahdollisuuden saada kasitys koko vuoden aikana kaydysta keskustelus
ta. 

Koska liikenneaiheita kasitellaan paljon julkisuudessa ja ne herattavat usein 
voimakkaitakin reaktioita, voitaisiin suunnittelun julkisuutta lisata jatkossa. Julkisuu
dessa esiintyneiden ristiriitojen lahtokohtia voitaisiin kasitella eksplisiittisesti toiminta
vaihtoehtojen arvioinnissa ja paatosten perusteluissa. 



Artikkelianalyysissa tulee esiin esimerkiksi liikennejarjestelman vaikutusten koke
misen ja maarittelyn taustalla olevien nakokulmien ja arvojen tarkempi analysointi ja 
keskustelun seuranta suunnitteluprosessin aikana. Keskeisimpia keskustelunaiheita 
voitaisiin seurata myos suunnittelukierrosten valilla. 

Kirjoitusten sisaltama asiatieto ei ollut mitenkaan yllattavaa, silla lehdisto kayttaa 
tietolahteenaan mm. suunnittelijoiden tekemia tutkimuksia ja selvityksia. Kiinnosta
vampaa olikin se, mika osa saatavilla olevasta tiedosta on julkaistu ja missa yhteydes
sa. Nain koottu kuva vastaa pitkalti sita informaatiota, jonka on ollut mahdollista 
valittya lehtia aktiivisesti lukevalle kansalaiselle. 

Liikennejarjestelman valillisten vaikutusten katsottiin heijastuvan lahinna yhdyskun
tarakenteen muutosten kautta. Teiden kehittamisen katsottiin hajauttavan 
yhdyskuntarakennetta ja joukkoliikenteen kehittamisen arveltiin vaikuttavan pain
vastaisesti 

Muutamissa kirjoituksissa sivuttiin paatoksenteon perusteita. Talloin vedottiin mm. 
kestavaan kehitykseen ja luonnonsuojeluohjelmiin, kevyen liikenteen asemaan 
perusliikkumismuotona ja inhimillisempaan mittakaavaan suunnittelussa. Liikenteen 
haittojen ehkaisyyn osoitettujen varojen kohdentamisen perusteena esitettiin otet
tavaksi huomioon raja-arvojen ylittymisen lisaksi myos investoinnista hyotyvien ih
misten maaraa. Vuosaaren satamahankkeesta todettiin, etta osa rakentamis
suunnitelmista kohdistuu paradoksaalisesti alueille, jotka suojelullisin perustein on 
jatetty rakentamatta. 

Liikennemuodot 

Suurimman osan liikenteen haitoista katsottiin johtuvan autoilusta. Naita haittoja 
kasiteltiin varsin konkreettisesti eri tutkimustulosten tai hankekuvausten yhteydes
sa. Eniten kasiteltiin ilmansaasteita ja melua seka asuntoalueiden toimivuuden 
hairiytymista. Positiivisina vaikutuksina mainittiin liikenteen sujuvoituminen ja siirty
minen vahemman hairitsevaan paikkaan. Tiehankkeiden vaikutuksia koskevista 
nakemyseroista yleisin oli se, parantaako jonkin tien rakentaminen jalankulkijoiden 
oloja, asuntoalueiden rauhallisuutta ja liikenteen turvallisuutta vai kumoutuvatko nama 
vaikutukset lisaantyvan autoilun vuoksi. 

Joukkoliikenteeseen liitettiin vahemman haittoja. Sen suurimpana hyotyna nahtiin 
tieliikenteen maaran vaheneminen, vaikka asia harvoin ilmaistiin suoraan. Leppa
vaaran lisaraiteen ja bussi-Jokerin yhteydessa pohdittiin rata- tai tiealueen aile jaavia 
alueita ja ymparistolle aiheutuvaa hairiota. Raideliikenteen kehittamisen aiheutta
mista paineista radanvarren rakentamistiheyteen oltiin kahta mielta. Toisaalta tiivis
ta rakentamista pidettiin edullisena siksi, etta sen arveltiin tuovan palvelut lahelle ja 
lisaavan sita kautta sosiaalisuutta. Toisaalta pelattiin viheralueiden ja viihtyisyyden 
vahenemista seka epasosiaalisen kayttaytymisen lisaantymista. 

Vaikutusten kohdentuminen 

Yleisesti ottaen liikennehankkeista hyotyvina pidettiin autoilijoita ja karsijoina 
autottomia seka liikennevaylien varsien asukkaita. Joukkoliikennehankkeiden kat
sottiin hyodyttavan seka joukkoliikenteen kayttajia etta autoilijoita, koska joukko
liikenteen kaytto vahentaa teihin kohdistuvia liikennepaineita. 

Autoiluun keskittyvan liikennejarjestelman valillisena vaikutuksena pidettiin kaupun
kirakenteen hajautumista, jonka nahtiin aiheuttavan haittoja kaikille ryhmille, tosin 
autottomille enemman kuin autoilijoille. Erityisesti liikuntaesteisten itsenaisten 
asiointimahdollisuuksien uskottiin vahenevan ja kuljetuspalvelujen tarpeen vastaa
vasti kasvavan. 
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Liikennehankkeiden valittomien vaikutusten kohdentumista eri asuntoaluetyyppeihin 
ei mainittu kirjoituksissa erikseen . Esimerkiksi melu hairitsee kaikkia yhtalaisesti, 
asuttiinpa millaisella alueella hyvansa. Sen sijaan eri toimintalinjojen katsottiin ole
van valillisesti yhteydessa eri tyyppisten alueiden kehitykseen. 

Ajoneuvoliikennepainotteisen kehityksen nahtiin liittyvan pientaloasumiseen ja alue
keskusten merkityksen vahenemiseen, joukkoliikennepainotteisen kehityksen puo
lestaan kerrostaloasumiseen ja keskustojen merkityksen kasvamiseen. Yleison 
osastoilla valitettiin joukkoliikennepalvelujen puutteellisuuden heikentavan 
autottomien mahdollisuuksia asua pientaloalueilla. 



6. Liikennevaikutukset 

6. 1 Liikenneolosuhteet 

6.1.1 Muutos 1995-2020 vertailuvaihtoehdon (PLJ 1994) mukaan 

T arkeimmat li ikenteen kehittymiseen vaikuttavat tekijat ovat maankaytto, taloudelli
nen kehitys , autojen maara, liikennejarjestelma seka liikennepolitiikka. Lahtokohta
na ennusteissa on ollut vaestoarvio , jonka mukaan seudulla on vuonna 2020 n. I , I 
milj . asukasta. Taloudellisen kehityksen on oletettu olevan vakaata ja BKT:n kasva
van keskimaarin 2 o/o vuodessa. Talouskasvu vaikuttaa autokannan kehitykseen . 
Henkiloautojen maaran I 000 asukasta kohti on oletettu kohoavan nykyisesta 330:sta 
autosta 480 autoon vuoteen 2020 mennessa. Matkan kustannus on tarkea kulku
tavan valintaan vaikuttava tekija. Laskelmissa on oletettu , etta autoilun reaalikustan
nukset nousevat keskimaarin 2 % vuodessa ja joukkoliikennelippujen hinta nousee 
1,3% vuodessa jaksolla 1995- 2020. 

Maankayton, talouden ja liikennejarjestelman muutoksien vaikutuksesta autoliikenne
matkat paakaupunkiseudulla lisaantyvat lahes 50% vuodesta 1990 (kuva I I) . Joukko
liikenteen osuus koko vuorokauden moottoriajoneuvoliikenteen matkoista pysyy 
ennallaan 39 o/o:na. Sita vastoin aamuhuipputunnin aikana joukkoliikenteen osuus 
kasvaa noin 3 prosenttiyksikkoa.Vaeston liikkumistottumusten on oletettu pysyvan 
nykyisellaan siten, etta samantyyppiset ihmiset kayttaytyvat samalla tavalla kuin ny
kyisin . Kuitenkin esim. autokannan lisaantyessa autonkayttajien osuus kasvaa, ja nama 
kayttaytyvat eri tavalla kuin autottomat. 
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Kuva I I. L;ikenteen kehitys piiJkaupunkiseudulla I 966-2020 

Uusi maankaytto sijoittuu yha enemman paakaupunkiseudun reuna-alueille ja ulko
puolelle, minka johdosta henkiloautomatkat pitenevat. Kantakaupungin ja muun paa
kaupunkiseudun valisten matkojen ennustetaan kasvavan noin 35 o/o . Joukkoli ikenteen 
osuuden moottoriajoneuvoliikenteen matkoista arvioidaan kasvavan 2 prosenttiyk
sikkoa. Paakaupunkiseudun poikittaisliikenteen matkojen uloimpien kehateiden vyo
hykkeilla arvioidaan kasvavan kaksinkertaiseksi vuoteen 2020 mennessa. Myos seu
dun poikittaisten matkojen maara Keha l:n vaikutusalueella kasvaa noin 40%. Joukko
liikenteen osuus poikittaisli ikenteessa kasvaa hieman. 
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Henkiloautojen kilometrisuorite paakaupunkiseudulla kasvaa 57 % ja henkiloauto
liikenteessa kuluva aika lisaantyy noin 70 %. Uusista tiehankkeista huolimatta auto
liikenteen keskinopeus paakaupunkiseudulla ruuhka-aikana laskee hieman. Lisaksi 
seka joukkoliikennematkan etta henkiloautomatkan keskimaarainen kesto kasvaa. 
Liikenneonnettomuuksien maara kasvaa noin 37 %. Yhdistettyjen kuljetusten lisaa
minen tavaraliikenteessa vahentaa omalta osaltaan tavaraliikennematkoja paakau
punkiseudulla. 

Lisaantyvan liikenteen takia liikenteen aikakustannukset kasvavat noin 45 % ja hen
kiloautojen ajoneuvokustannukset lisaantyvat noin 52 %. Paastokustannukset ja ta
varaliikenteen kustannukset kasvavat keskimaaraista vahemman. Kokonaisuudessaan 
liikenteen kustannukset kasvavat noin 37 o/o. 

PLJ 1994:n mukaisessa liikennejarjestelmassa ruuhka-ajan suurimmat liikennemaarat 
ennustetaan Lansivaylalle Etela-Espoossa, Keha l:lle Pohjois-Helsingissa seka Lahden
tielle kehamaisten yhteyksien sisapuolella (kuva 12). 

Ennusteen epavarmuustekijoita 

Arviot liikenteen kehittymisesta perustuvat oletuksiin vakaasta taloudellisesta kehityk
sesta ja tietysta liikkumiskustannusten kehittymisesta. Oljyn maailmanmarkkinahinnan 
muutokset, talouden taantumat tai muut tekijat voivat aiheuttaa huomattavia muutoksia 
mm. liikenteen ja maankayton kehittymiseen. PLJ 1994:n laatimisen yhteydessa YTV:ssa 
on tarkasteltu oletettua nopeamman tai hitaamman taloudellisen kehityksen vaikutuksia 
liikkumiseen. Talouskehitys vaikuttaa autonomistukseen ja sita kautta matkojen maa
raan, kulkutapajakaumaan ja liikennemaariin. 
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PLJ:n laskelmissa on oletettu, etta paakaupunkiseudun henkiloautotiheys vuonna 2020 
olisi 480 hal I 000 asukasta. On hyvin mahdollista, etta autotiheys jaa hitaan talouskehi
tyksen takia esim. kymmenisen prosenttia arvioitua alemmaksi eli arvoon 430 hal I 000 
as. YTV:n liikennemalleilla on arvioitu, etta kymmenen prosentin vahennys auton
omistuksessa vahentaisi henkiloautomatkojen maaraa 4 - 5 % ja lisaisi joukkoliikenne
matkojen maaraa kolmisen prosenttia. Autoliikenteen kilometrisuorite jaisi pari pro
senttia perusennusteen arviota alemmaksi. Nama vaikutukset olisivat suuremmat kuin 
toimintalinjoihin sisaltyvien hankkeiden vaikutukset. 

Polttoaineen hintaan liittyy pitkalla aikavalilla suuria epavarmuustekijoita. On arvioitu, 
etta henkiloautoilun kustannusten nousu kymmenella prosentilla vahentaisi valittomasti 
henkiloautomatkojen maaraa ainakin kolme prosenttia ja lisaisi joukkoliikennematkoja 
myos kolme prosenttia. Henkiloautoliikenne ajettuina kilometreina vahenisi 3--4 o/o. Pit
kalla aikavalilla liikkumiskustannusten nousu tiivistaa maankayttoa, ja autonkayttajat pyr
kivat muuttamaan lahelle tyopaikkoja ja palveluita. Tama vahentaa edelleen liikennetta. 

Joukkoliikenteen subvention vahentaminen, arvonlisaveron korotus tai muusta syysta 
johtuva lippujen hinnankorotus on joukkoliikenteen kannalta ongelmallista. On arvioitu, 
etta kymmenen prosentin korotus joukkoliikennelippujen hintaan vahentaa joukko
liikennematkojen maaraa 4 - 5 % ja lisaa henkiloautomatkoja 2-3 o/o. Lipputulot va
henevat samassa suhteessa kuin matkustajamaarat. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus 
laskee 1-2 prosenttiyksikkoa. Henkiloautoliikenne lisaantyy pari prosenttia ja ruuhkat 
saattavat pahentua. 

Liikenteen kehittyminen saattaa poiketa tuntuvasti PLJ:n vertailuennusteen arviosta. Oljyn 
maailmanmarkkinahintojen muutosten , ymparistoverojen, talouskehityksen tai 
liikkumistottumusten tai muiden muutosten takia liikenteen kehittyminen saattaa poi
keta oletetusta viela paljon enemman kuin em. joustotarkasteluissa. 

Suurimmat virheet paakaupunkiseudulla aikaisemmin laadituissa liikenne-ennusteissa ovat 
johtuneet siita, etta vaestonkasvu tai autokannan kehitys on arvioitu vaarin. Esim. 1960-
luvun lopulla laaditussa suunnitelmassa arvioitiin , etta seudulla olisi 1,1 milj . asukasta 
vuonna 2000. 

6.1.2 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset liikenne
olosuhteisiin vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Liikennemaarat 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa kantakaupungin ja muun seudun valiset 
matkat seka joukkoliikenteen osuus nailla matkoilla pysyvat samana kuin vertailu
vaihtoehdossa (53 o/o). Ruuhka-ajan henkiloautomatkat lisaantyvat hieman samalla kun 
kevyen liikenteen matkat vahenevat. Joukkoliikenteen matkat pysyvat lahes ennallaan. 
Joukkoliikenteen osuudessa moottoriajoneuvoliikenteen matkoista ei tapahdu suurta 
muutosta paivaliikenne tai ruuhkaolosuhteissa. Poikittaisliikenteen matkat uloimmilla 
kehamaisilla yhteyksilla vahenevat hieman, mutta kasvavat hieman Keha l:lla (kuva 13) . 
Joukkoliikenteen osuus ulommaisilla kehamaisilla yhteyksilla hieman vahenee, mutta keha 
l:lla ei joukkoliikenteen osuudessa arvioida tapahtuvan muutoksia. 

Henkiloautojen kilometrisuorite ei lisaanny (kuva 14). Henkiloautoliikenteessa ku
luva aika vahenee hieman ja nain ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja saastaa 
hieman liikenteessa kuluvaa aikaa (kuva IS). Henkiloautomatkan keskimaarainen 
kesto ruuhka-aikana vahenee hieman ja autoliikenteen ruuhkanopeudet kasvavat. 
Nain toimintalinja vahentaa hieman autoliikenteen ruuhkia paakaupunkiseudulla. 
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Kuva I 5. Autol!ikenteen keskinopeus aamuruuhkassa 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneonnettomuuksien maara kasvaa hieman ajoneuvoliikennepainotteisessa 
toimintalinjassa, mika johtuu autoliikennemaarien ja -suoritteen lisaantymisesta. 

Energiankulutus 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa liikenteen kokonaisenergiankulutus 
kasvaa hieman ja kasvu kohdistuu erityisesti polttonesteiden kulutukseen . Sita vas
toin raideliikenteen sahkoenergiankulutus laskee selvasti. 

Autonomistajataloudet 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa autonomistajatalouksien maara kas
vaa paakaupunkiseudun ulkopuolella ja paakaupunkiseudulla kehamaisten yhteyksi
en varrella, jossa asuntoalueiden saavutettavuus paranee. 

6.1.3 Joukkoliikennepainotteisen toimlntalinjan valkutukset liikenne
olosuhtelslln vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Liikennemaarat 

Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa kantakaupungin ja muun paakaupun
kiseudun valiset matkat vahenevat hieman maankayton tiivistymisesta johtuen . 
Joukkoliikenteen osuus moottoriajoneuvoliikenteen matkoista kasvaa selvasti (kuva 
16). Ruuhka-ajan henkiloautomatkat vahenevat ruuhkamaksu jarjestelman vaikutuk-
sesta kantakaupungin ja muun PKS:n valilla. Joukkoliikennematkat ja erityisesti 
kevyenliikenteen matkat lisaantyvat kaupunkirakenteen tiivistyessa. Joukkoliikenteen 
osuus moottoriajoneuvoliikenteen matkoista erityisesti ruuhkaolosuhteissa kasvaa 
selvasti . Myos paivaliikenteessa joukkoliikenteen osuuden kasvu on selva (kuva 17). 

Poikittaisliikenteen matkat vahenevat seka ulommilla kehamaisilla yhteyksilla etta 
erityisesti Keha l:lla. Vastaavasti joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessa kas
vaa hieman. 

Henkiloautojen kilometrisuorite vahenee hieman ja raideli ikenteen seka erityisesti 
metrojunien kilometrisuorite kasvaa merkittavasti. Liikenteessa kuluva aika pysyy 
lahes ennallaan . Henkiloautomatkan keskiaika ja -pituus vahenee selvasti ja autolii 
kenteen ruuhkanopeudet kasvavat paakaupunkiseudulla. Siten joukkoliikenne
painotteinen toimintalinja vahentaa liikenteen ruuhkautumista ruuhkamaksujen voi 
massaoloaikana. 
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Liikenneturvallisuus 

Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa liikenneonnettomuuksien maarassa ei 
tapahdu merkittavaa muutosta. 

Energiankulutus 

Joukkoliikennepainotteisessa toim intalinjassa liikenteen energiankulutus laskee hie
man. Vahentyminen kohdistuu tasavertaisesti seka sahkoenergian etta polttonestei
den kulutukseen . 

Autonomistajataloudet 

Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa autonomistajataloudet pyrkivat ruuhka
maksun takia muuttamaan lahelle tyopaikkoja. Taman takia autonomistajatalouksien 
maara kasvaa hieman kantakaupungissa ja joukkoliikennekaytavien varrella mahdol
lisimman lahella keskustaa. Nain henkiloautoilla arvioidaan olevan hieman suurempi 
osuus kantakaupungissa, jolloin myos pysakointitilan tarve saattaa kasvaa. 
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6.2 joukkoliikennejarjestelman palvelutaso 

Joukkoliikenteen palvelutaso on laaja ja moniulotteinen kasite . Palvelun laatu vai
kuttaa joukkoliikenteen houkuttavuuteen. Matkustajan mielikuva laadusta muodos
tuu helposti muutaman yksittaisen tekijan , kuten kuljettajan ystavallisyyden tai ka
luston siisteyden perusteella. Kokonaisuuden kannalta olennaista on vuorovali ja 
vuorojen maara seka kaikkien osatekijoiden riittavyys . 

Jarjestelmatasolla joukkoliikenteen palvelutasoa voidaan lahestya kuvaavasti kahden 
keskeisen muuttujan avulla, jotka ovat lahtojen maara ja kavelyetaisyys pysakille . 
Naiden perusteella voidaan seutu jakaa alueellisesti kolmeen luokkaan: 

A alueet, joilta joukkoliikenneyhteys on enintaan 400 m:n kavelymatkan paassa ja 
lahtoja on vahintaan 24 vuoroa tunnissa. Tallaiset alueet ovat hyvia sijoituskohteita 
kerrostaloalueille ja paljon henkiloliikennetta aiheuttaville toiminnoille. 

B alueet, joilta joukkoliikenneyhteys on enintaan 600 m:n kavelymatkan paassa ja 
lahtoja on vahintaan 16 vuoroa tunnissa. Tallaiset alueet ovat sopivia sijoituskohtei
ta pientalorakentamiselle ja muulle vahemman henkiloliikennetta aiheuttaville toimin
noille. 

C alueet, joilla edella mainitut kriteerit eivat tayty. Tallaisille alueille rakennettavat 
toiminnot ovat ainakin aluksi henkiloautoliikenteen varassa. Toisaalta on mahdollis
ta, etta riittavan tehokas rakentaminen naille alueille vastaavasti lisaa joukkoliikenne
palvelujen kysyntaa niin paljon, etta tarjonnan parantaminen tulee mahdolliseksi. 

Kuvassa 18 esitetaan paakaupunkiseudun jakautuminen A, B ja C-alueisiin vuoden 
1995 tilanteessa ja vastaavasti kuvassa 19 vuonna 2020, jos liikennejarjestelmaa on 
kehitetty PLJ 1994:n mukaisesti . 

Joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutuksesta vertailuvaihtoehtoon (PLJ 
1994) nahden joukkoliikennekaupunki laajenee etenkin Lansi-Vantaalla ja Espoossa. 
Raideliikennehankkeet vaikuttavat voimakkaasti syottoliikenteen lisaantymiseen 
radanvarsialueille . Vantaan alueella joukkoliikenteen lisaantymiseen vaikuttaa Mar
ja-rata ja siihen liittyva maankaytto. 

6.3 Kevyen liikenteen olosuhteet 

Kevyt liikenne on merkittava liikennejarjestelman osa. YTV:n vuonna 1995 tekeman 
seudun asukkaiden liikkumistottumuksia kartoittaneen tutkimuksen mukaan paa
kaupunkiseudulla tehtavista matkoista noin 25 % tehdaan kavellen tai polkupyoral
la. 

Liikennejarjestelmasuunnitelman tarkistuksen yhteydessa on tehty nykytilan 
jalankulkukaupunkianalyysi. Tarkastelussa on kartoitettu sellaiset seudun alueet, joilla 
asukkaat voivat tehda tarkeimmat jokapaivaisen elaman edellyttamat matkat tyo
matkoja lukuunottamatta kohtuullisesti kavellen . Jalankulkukaupunkianalyysissa on 
maaritelty I I erilaista tarkasteltavaa palvelutyyppia (kriteeria), muun muassa 
paivittaistavarakauppa, paivakoti, pankki tai posti, kirjastoja terveyspalvelut. 

Varsinaisella jalankulkukaupunkialueella yhdeksan palvelukriteeria tayttyy aile 500 
metrin etaisyydella, kuitenkin niin etta neljan tarkeimman kriteerin (paivakoti, pe
ruskoulu, pankki/posti ja paivittaistavarakauppa) tulee aina tayttya (Kuva 20). 

Taydentavalla jalankulkukaupunkialueella nelja tarkeinta palvelukriteeria tayttyy 500 
metrin etaisyydella ja lopuista seitsemasta kriteerista viisi aile I 000 metrin etaisyy
della. 

Jalankulkukaupunkianalyysia ei ole pystytty tekemaan vuoden 2020 tilanteessa, kos
ka kaytettavissa ei ole ollut suunnitelmia siita, missa maarittelykriteerien mukaiset 
palvelut sijaitsevat vuonna 2020. 



Varsinainen joukkoltikennekaupunki 
1995· 607 000 as (68%) 
(kavely 400 m, lahl0t8 vah 24 vuoroaih . 
molemmat suunnat yhteensa) 

Tlydentlivil joukkollikennekaupunkl 
1995. 779 000 as (87%) 
(kAW!Iy 600 m. UlhtOjll vah 16 vuoroalh . 
molemmat suunnat yhteensa) 

Kriteerit elvit tiiyty 

Kuva I B. ja I 9. )oukkoltikennekaupunki vuonna I 995 ja 2020 aamuhuipputunnin atkana 
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Kuva 20. Paakaupunkiseudun jalankulkukaupunki vuonna I 995 

Vars.Jnalnen jalankulkukaupunkf 
11 pafveluknteerista loteutuu 500 metnn 
kavetyetalsyydella v8hrnwn 9 

Tilydentivi ja1ankulkukaupunk1 
11 palvetukriteensta toteutuu 500 mebin 
(pllrvakoti. peruskoulu. penkkllposti, 
plltvrttliistavarakauppe) 1a1 1000 melnn 
k3velye!BisyydeiiA vahrntaan 9 
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6.4 Autonomistus paakaupunkiseudulla 

Paakaupunkiseudun autonomistusta on tutkittu vuonna 1995 tehdyn laajan haastat
telututkimuksen yhteydessa. Tutkimuksen mukaan paakaupunkiseudun talouksista 
60 o/o:lla oli kaytossaan vahintaan yksi henkiloauto (kuva 21 ) . 

Kymmenella prosentilla talouksista oli kaksi tai useampia autoja ja 40 % seudun 
talouksista oli autottomia. Autottomuus oli suurinta Helsingin kantakaupungissa, jossa 
talouksista lahes 60 % oli autottomia. Espoossa ja Vantaalla talouksista autottomia 
oli noin 30 o/o. Autolliset ruokakunnat ovat keskimaaraista suurempia ja siten autollisiin 
talouksiin kuuluu noin 70 % seudun vaestosta. 

Yksityisten talouksien kaytossa oli 287 000 henkiloautoa eli noin 320 autoa I 000 
asukasta kohti. Autotiheys vaihtelee paakaupunkiseudun sisalla huomattavasti. Kan
takaupungissa autotiheys oli noin 265 ha/ I 000 as. kun taas Espoossa ja Kauniaisissa 
autotiheys oli noin 360 ha/ I 000 as. Espoossa ja Kauniaisissa oli myos suhteellisesti 
eniten tyosuhdeautoja. Tyosuhdeautoja paakaupunkiseudun henkiloautoista oli noin 
13%. 

.---1 
Ruokakuntien autonomistus I -hallinta 

(sis. tyosuhdeautot) 

Koko seutu 
3083 hava~ntoa 

40% 

10% 
50% 

400 hava1n1oa 

200 hava~ntoa 

0 hava1n1oa 

• 2 ta1 useampia autoJa 

Lallde YTV.n teettama lrenki/Ohaaslaltalu syksy 1995 

Kuva 2 I. Autonomistus paiikaupunkiseudulla vuonna I 99 5 



6.5 Liikkuminen 

Liikkumista on tarkasteltu osana sosiaalisten vaikutusten arviointia ja sen tulokset on 
saatu siina kaytetyilla menetelmilla (katso luku 5.3). Tarkastellut vaihtoehdot ovat 
karrikoituja verrattuna kappaleessa 4 esitettyihin vaihtoehtoihin. Esim. ajoneuvo
liikennepainotteisessa toimintalinjassa maankaytto on hajautunut ja autoliikenteen 
maara on 40 % suurempi kuin joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa. 

6.5.1 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset liikkumiseen 
nykyti lanteeseen verrattu na 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa liikuttaisiin pitkalti autojen ehdoilla. 
Eri liikkujaryhmien valinen tasa-arvo heikkenisi toimintalinjan toteutuessa. Tasa
arvolla tarkoitetaan tassa mm. yhtalaisia liikkumismahdollisuuksia. Tieverkon raken
tamisen hyodyt kohdistuisivat osalle vaestoa - autoilijoita suosittaisiin muihin 
liikkujaryhmiin verrattuna. Autottomien olisi entista vaikeampi liikkua paikasta toi
seen, koska joukkoliikenteen suhteellinen palvelutaso huononisi. Toimintalinjan to
teutuminen vaikuttaisi lasten elinpiirin laajuuteeil ja turvallisuuteen haitallisesti. 
Autottomien ihmisten, joita on paljon vanhuksissa ja nuorisossa, liikkuminen vaikeu
tuisi, kun taas autonomistajien liikkuminen muuttuisi joustavammaksi nyky
tilanteeseen verrattuna. Yha useammat vanhukset pelkaavat joutuvan muuttamaan 
vanhain- ja palvelukoteihin paivittaisten palveluiden siirtyessa heidan ulottumat
tomiinsa. 

Ajoneuvoliikenneliikennepainotteinen toimintalinjan pelataan aiheuttavan painetta 
auton ostamiseen niille, joilla autoa ei ole - autoriippuvuus lisaantyisi. Niiden, joilla 
ei olisi halua tai mahdollisuutta hankkia autoa, olisi vaikeampi liikkua, koska valinnan
mahdollisuuksia olisi vahan. Kevyen liikenteen piiriin lukeutuva liikkuminen (jalan
kulku, pyoraily, rullaluistelu) olisi kasvavan ajoneuvoliikenneliikenteen vuoksi entis
ta turvattomampaa ja melun ja paastojen vuoksi entista epamiellyttavampaa ja 
epaterveellisempaa. Taman vuoksi lyhyille parin kilometrin matkoille valittaisiin yha 
useammin auto kavelyn tai pyorailyn sijasta. Jalankulkijoiden ja pyorailijoiden kulku
reittien monipuolisuus vahenisi ja kevyt liikenne joutuisi siirtymaan enenevassa maarin 
uusille rakennettaville kevyen liikenteen vaylille ja ylikulkusilloille. Nain kevyen lii
kenteen matkoihin tulisi paikka paikoin kiertoteita vanhojen suorempien yhteyksien 
tilalle. Edella mainitussa tapauksessa uusien teiden pelataan aiheuttavan paikallista 
estevai kutusta. 

Liikkumistavat muuttuisivat hajautuvan aluerakenteen seurauksena siten, etta 
liikkumistarve kasvaisi, autoilu lisaantyisi ja liikkumiseen tarvittava aika kasvaisi. 
Hajautuvassa rakenteessa palvelut, tyopaikat ja asuntoalueet olisivat kauempana toi
sistaan ja matkoihin tarvittava aika kasvaisi etaisyyden kasvun seurauksena. T oisaal
ta on todettu ihmisen kulkeman matka-ajan pysyvan vakiona, jolloin hajautuvan ra
kenteen ja parantuneiden tieyhteyksien seurauksena matkojen pituudet voisivat kas
vaa, mutta matka-aika sailyisi samana. 

Kantakau pun ki 

Kantakaupungin erityispiirteena ovat yhden hengen taloudet ja yli 65-vuotiaat. 
Pienituloisista kantakaupungin asukkaista n. 80 % on autottomia. Ajoneuvoliikenne
painotteinen toimintalinja ja hajaantunut rakenne heikentavat kantakaupungin yli 
65-vuotiaiden, yhden hengen ruokakuntien (joita on 55 %) ja pienituloisten liikku
mismahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta. 

Kantakaupungin asukkaiden yleisimmat kulkutavat ovat kevyt liikenne ja joukko
liikenne (yhteensa 65 % matkoista). Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan 
seurauksena kantakaupungin asukkaiden yleisimmat kulkutavat vaikeutuisivat ydin88 
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keskustaa lukuunottamatta, jossa kevyen liikenteen ymparisto voitaisiin rauhoittaa 
autoliikenteelta kavelykatualueen avulla. 

Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan toteuttamisella pelataan olevan haital
linen vaikutus kantakaupungin vahittaiskaupan palveluiden saatavuuteen. Haitallinen 
vaikutus olisi seurausta vahittaispalvelujen mahdollisesta vahenemisesta kantakau
pungissa, joka kohdistuisi autottomaan vaestoon (autottomia ruokakuntia on 58 o/o) 
eli enemmistoon kantakaupungin asukkaista. 

Kerrostaloalueet 

Pienituloisista kerrostaloalueiden ruokakunnista n. 85 % on autottomia. Ajoneuvo
liikennepainotteinen toimintalinja heikentaisi kerrostaloalueiden pienituloisten liik
kumismahdollisuuksia joukkoliikennepalvelujen heiketessa. 

Kerrostaloasukkaiden kulkutavat jakautuvat seuraavasti : kevyt liikenne 25 %, joukko
liikenne 33 % ja henkiloauto 41 %. Ajoneuvoliikennepainotteinen jarjestelma ei 
edistaisi vallitsevaa (kevyt liikenne ja joukkoliikenne 58%) kerrostaloalueiden kulku
tavoista. 

Ajoneuvoliikennepainotteisen liikennejarjestelman toteuttamisella pelataan olevan 
haitallinen vaikutus autottoman vaeston (autottomia ruokakuntia on 47 %) palvelui
den saatavuuteen kerrostaloalueilla. Tama johtuu lahipalveluiden vahenemisesta. 

Pientaloalueet 

Pientaloalueiden erityispiirteena ovat lapsiperheet ja 45-64 -vuotiaat. Pientaloalueilla 
% :11a asukkaista on auto. Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan toteuttami
nen tukee pientaloalueiden enemmiston ja lapsiperheiden liikkumismahdollisuuksia, 
mutta heikentaa lasten itsenaista liikkumista. Pientaloalueiden pienituloisista asuk
kaista autottomia on n. 60 %. Ajoneuvoliikennepainotteinen jarjestelma heikentaa 
heidan liikkumismahdollisuuksiaan. Suurituloisten autollisten asukkaiden (lahes I 00 
% suurituloisista) liikkumismahdollisuudet paranevat tieyhteyksien parantuessa. 

Pientaloalueiden asukkaiden kulkutavat jakautuvat seuraavasti: kevyt liikenne 20 %, 
joukkoliikenne 21 % ja henkiloauto 58 %. Ajoneuvoliikennepainotteisen toiminta
linjan seurauksena pientaloalueiden asukkaiden yleisin kulkutapa paranisi, koska tie

yhteydet paranisivat. 

Pientaloalueiden ruokakunnista 12 % on autottomia. Ajoneuvoliikennepainotteisen 
liikennejarjestelman toteuttamisella olisi voimakas haitallinen vaikutus autottoman 
vaeston palveluiden saatavuuteen. 



6.5.2 Joukkolllkennepalnotteisen tolmlntallnjan valkutukset lilkkumlseen 
nykytllanteeseen verrattu na 

Paakau pun kiseutu 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja tukisi valintamahdollisuuksien parantumis
ta ja siten tasa-arvon toteutumista liikkumismahdollisuuksissa. Sosiaalinen eriarvoi
suus liikkumismahdollisuuksissa vahenisi. Pienituloisten liikkumismahdollisuudet sai
lyisivat. Monipuolinen elama olisi mahdollista ilman autoa, koska autottomien liikku
misen joustavuus lisaantyisi. T oisaalta suorista joukkoliikenneyhteyksista liityntaliiken
teen varaan joutuvat kokisivat liikkumismahdollisuuksiensa heikentyneen. Autotto
mien, vanhusten, lasten ja nuorten liikkumismahdollisuudet pysyisivat ennallaan tai 
paranisivat. Lasten elinpiiri ei pienenisi. Jalankulkijoiden ja pyorailijoiden olosuhteet 
eivat heikkenisi ja joillain alueilla jopa paranisivat. 

Liikkumisen nopeus ja tehokkuus lisaantyisivat joukkoliikenteessa mm. yksityis
autoilun aiheuttamien ruuhkien vahentyessa. T oisaalta matka-ajat saattaisivat lisaantya 
niilla, jotka siirtyvat yksityisautoilusta joukkoliikenteen kayttajiksi. Joukkoliikenne
painotteiseen toimintalinjaan sisaltyva kaupunkirakenteen eheytyminen tarjoaisi mah
dollisuuden liikkumisen vahentamiseen. Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja 
tukee lievasti liikuntaesteisille helpommin kaytettavan kaluston hankintaa. 
Liikkumistavat muuttuisivat siten, etta jalankulku ja pyoraily lisaantyisivat ja auton 
kayton osuus pienenisi. 

Kantakaupunki 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja ja eheytyva kaupunkirakenne parantavat 
kantakaupungin asukkaiden liikkumismahdollisuuksia. Erityisesti heikompien ryhmi
en, kuten pienituloisten ja vanhusten liikkuminen kantakaupungissa (seka kevyessa 
liikenteessa etta joukkoliikenteessa) paranisi. 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja parantaisi useimpien kantakaupungin pie
nituloisten (80 % on autottomia) liikkumismahdollisuuksia. Suurituloisten kanta
kaupunkilaisten (joista 80 %:11a on auto) liikkumismahdollisuudet voisivat hieman 
heikentya autoilun vaikeutumisen vuoksi. Tama aiheutuu autoliikenteen ruuhkautu
misesta kantakaupungissa. 

Joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan seurauksena kantakaupungin asukkaiden 
yleisimpien kulkutapojen kaytto, kevyt liikenne ja joukkoliikenne, helpottuvat, kos
ka joukkoliikenteen palvelutaso paranisi ja kevyt liikenne olisi houkuttelevampi vaih
toehto. 

Joukkoliikennepainotteisen liikennejarjestelman toteuttamisella olisi myonteinen 
vaikutus kantakaupungin vahittaiskaupan palveluiden saatavuuteen, koska lahipalvelut 
sailyisivat pitkalla tahtaimella paremmin kuin ajoneuvoliikennepainotteisessa liikenne
jarjestelmassa. Erityisen myonteinen vaikutus kohdistuisi autottomaan vaestoon (58 
0/o) eli enemmistoon kantakaupungin asukkaista. 
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Kerrostaloalueet 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja parantaisi kerrostaloalueiden pienitulois
ten (85 % on autottomia) liikkumismahdollisuuksia. 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja tukisi kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
edellytyksia. 

joukkoliikennepainotteisen liikennejarjestelman toteuttamisella olisi myonteinen 
vaikutus kerrostaloalueiden kaikkien asukkaiden ja erityisesti autottoman vaeston 
(47 %) palveluiden saatavuuteen. Terminaalit ja parantuneet yhteydet houkuttelisivat 
kerrostaloalueille yha monipuolisemmat palvelut. 

Pientaloalueet 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja parantaisi pientaloalueiden pienituloisten 
enemmiston (60 % autottomia) liikkumismahdollisuuksia. Lisaksi joukkoliikenne
painotteisen liikennejarjestelman toteuttamisella olisi hyodyllinen vaikutus 
autottoman vaeston ( 12 %) palveluiden saatavuuteen pientaloalueilla. 

Joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan seurauksena pientaloalueiden asukkaiden 
yleisinta kulkutapaa autoilua ei edistettaisi yhta voimakkaasti kuin ajoneuvoliikenne
painotteisessa toimintalinjassa. Toisaalta toimintalinja tarjoasi mahdollisuuden auto
ja joukko liikennematkojen ketjuttamiseen liityntapysakoinnin avulla. 

Taulukko 2. Yhteenveto /;ikkumiseen kohdistuvista va;kutuksista 

ToimlntalinJojen vaikutukset liikkumiseen suhteessa nykytilanteeseen 

Ajoneuvoliikennepainotteinen Joukkoliikennepainotteinen 
toimintalinja toimmtalinia 

Liikku- • Tasa-arvo liikkumismahdollisuuks1ssa T asa-arvo liikkumismahdollisuuksissa 
minen heikkenee ja liikkumistarve kasvaa. lisaantyy ja liikkumistarve vahenee. 

• Haittaa erityisesti pienituloisten Jalankulku- 1a pyoriiilyolosuhteet 
liikkumista paramsivat. 

• Heikentaa lasten ja nuorten • Vanhusten, lasten, nuorten ja pie01tulo1sten 
liikkumismahdollisuuks1a asuinalueilla hikkumismahdollisuudet paranisivat. 

• Kantakaupungin ja kerrostaloalue1den Kantakaupungm 1a kerrostaloalue1den 
yleisimmat kulkutavat (kevyt ja yle1simmat kulkutavat helpottUJsivat. 
joukkoliikenne) vaikeutuisivat. Pientaloalue1den yleisin kulkutapa 

• Pientaloalueiden yleisin kulkutapa autoilu e1 kehitty1si. 
yksityisautoilu kehittyisi. 



6.6 Talous 

6.6.1 Muutos 1990-2020 vertailuvaihtoehdon (PLJ 199-l) mukaan 

PLJ 1994:n mukaisessa jarjestelmassa liikenteen aikakustannukset kasvavat 45 %. 
Henkiloajoneuvokustannuksien kasvu (53 %) on myos merkittava. Liikenteen 
onnettomuuskustannukset kasvavat 35% mutta paastokustannukset hieman vahene
vat. Kokonaisuudessaan liikennetaloudelliset kustannukset kasvavat noin 35 o/o PLJ 
1994:n mukaisessa liikennejarjestelmassa nykytilanteeseen verrattuna. 

6.6 .2 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutus liikenne
taloudellisiinkustannuksiin vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa liikenteen aikakustannuksissa ei ta
pahdu merkittavaa muutosta. Sita vastoin henkiloautojen ajoneuvokustannukset li
saantyvat hieman. Samaten liikenteen onnettomuuskustannukset ja paasto
kustannukset kasvavat hieman. Kokonaisuudessaan ajoneuvoliikennepainotteinen toi
mintalinja lisaa liikennetaloudellisia kustannuksia noin I % :n. 

6.6.3 joukkolllkennepalnottetsen tolmlntaltnJan valkutus ltlkenne
taloudentsftn kustannukalln vertalluvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa liikenteen aikakustannukset ja erityi
sesti henkiloautojen ajoneuvokustannukset vahenevat. Joukkoliikenteen kayttokus
tannukset vahenevat samoin paastokustannukset alenevat hieman. Onnettomuus
kustannuksissa ei tapahdu merkittavaa muutosta. Kokonaisuudessaan joukkoliikenne
painotteinen toimintalinja vahentaa liikennetaloudellisia kustannuksia noin 1,5 % . 
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7. Yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu 

7.1 Maankaytto 

Vaeston ja tyopaikkojen sijoittumista on arvioitu Meplan-mallilla, jonka nykytilanne
vuosi on 1990. Paakaupunkiseutu on mallissa jaettu 53:een osa-alueeseen. Mallin 
tarvitsemat rakentamispotentiaalit on arvioitu YTV:n kehitystoimistossa. Niihin las
kettiin nykyisten asema- ja yleiskaavojen mukaisten rakentamismahdollisuuksien li
saksi erilaisia lisarakentamismahdollisuuksia. Naita ovat mm. Helsingissa arvioidut 
tiivistamis- ja taydennysmahdollisuudet seka koko seudulle arvioidut ns. maksimi
alueet, joihin laskettiin mukaan mm. vuonna 1989 valtioneuvoston kutsuman selvi
tysmiehen kartoittamia rakentamismahdollisuuksia (liiteraportti valtioneuvoston 
kutsuman selvitysmies llaskiven ehdotukseen paakaupunkiseudun rakentamis
edellytyksien ja erityisesti asuntotuotannon turvaamisesta; Helsinki 3 I .5.1989) ja 
muita lisarakentamismahdollisuuksia. 

Lisapotentiaalien esittaminen on ollut tarpeen, jotta maankayton sijoittumiselle on 
vertailtavissa vaihtoehdoissa saatu liikkumatilaa, silla vaeston ja asumisvaljyyden suu
resta kasvusta johtuen paakaupunkiseudulle on vuoteen 2020 mennessa tarpeen 
rakentaa yhden nykyisen Helsingin asuntokerrosalan verran uutta asuntokerrosalaa. 
Lisapotentiaalien arvioinnissa kaytettiin myos hyvaksi hanketarkastelujen yhteydes
sa erikseen arvioituja tiivistamismahdollisuuksia uusien ratahankkeiden varsilla (VTT 
1998, Kaupunkirakenteelliset tarkastelut osana PLJ:n tarkistuksen Hanketarkastelut
projektia). 

7.1.1 Muutos 1990-2020 vertailuvaihtoehdon (PLJ 1994) mukaan 

Vaesto ja asuminen 

Paakaupunkiseudun vaestomaara lisaantyy vuosina 1990-2020 kaikkiaan 290 OOO:IIa. 
Tasta on jo vuosina 1990-97 toteutunutta kasvua I I 0 000. Vuoteen 2020 ulottuva 
kasvu on sovitettu paakaupunkiseudun tulevaisuuskuvaprojektin (PKS 2020) vision 
mukaiseksi ( 180 000). Kasvu on suhteellisesti suurinta Espoossa ja Vantaalla (tau
lukko 3). Kaikki Helsingin yleiskaava 92:n mukaiset uudet asuntoalueet tayttyvat. 
Suurin kasvu sijoittuu Helsingin itaosiin seka entisille satama-alueille. Vaestomaara 
kasvaa vision mukaan myos paakaupunkiseudun ulkopuolella (kuva 22). 

1997 2020 II says 1997-2020 
yhteensa vuodessa yhteensa 

Helsinki 539 400 580 000 + 40 600 + 2 000 +8% 
Espoo 200 800 280 000 + 79 200 + 3 500 + 39% 
Vantaa 171 300 230 000 +58 700 + 2 500 + 34% 
Kauniainen 8 500 10 000 + 1 500 + 70 + 18% 
PKS Yhteensa 920 000 1 100 000 + 180 000 + 8 000 + 20% 

Taulukko 3. PKS 2020:n vision mukainen arvio vaestomaarasta paiikaupunkiseudun kun
nissa vuoteen 2020. 



Liikenneyhteyksien parantaminen lisaa saavutettavuutta ja parantaa seudun reuna
alueiden houkuttelevuutta. Kaupunkirakenne laajenee huomattavasti vuoteen 1990 
verrattuna, kun paakaupunkiseudun nykyisten yleiskaavojen mukaiset suuret 
uudisrakentamisalueet on otettu kaytt66n. Naita ovat Helsingissa mm. Ruoholahti
Jatkasaari, Viikki ja Vuosaari, Espoossa koko kaupunkiratavyohyke Leppavaarasta 
Kauklahteen asti seka Vantaalla Marja-radan jatkamisella syntyvat uudet alueet, len
toaseman etelapuoli seka paaradan varren taydennysrakentamisalueet. 

Kantakaupungin ja lantisen Helsingin vaestomaarat nayttaisivat Meplan-tarkastelujen 
mukaan vahenevan suuresta asumisvaljyyden kasvusta johtuen. Mallin laskemat 
asumisvaljyydet eivat kaikilta osin voine toteutua jo nykyisin pienesta asuntokunnan 
ja asuntojen keskikoosta johtuen, mita malli ei ota huomioon. YTV:n kehitystoimiston 
(viela toistaiseksi julkaisematon Markku Lankisen raportti vaeston ja asumisen kehi
tyksesta PKS:IIa vuoteen 2020) arvioiden mukaan esimerkiksi kantakaupungin asumis
valjyyskehitys tulee lahivuosina tasta syysta pysahtymaan. 

Absoluutinen muutos ~ 

Aoooo 
• 5000 

• 1 000 
-1 000 
-5 000 

-10 000 

Suhteell inen muutos ( 

• 50 
25 50 

0,5 ... 25 
-0,5 ... 0,5 

-25 ... -0,5 
• -50 ... -25 
• ... -50 

• 

10 Km 

Kuva 22. Asuntokuntien kokonaismaariin muutos 1990-2020 vertailuvaihtoehdon mu
kaan (vertailuvaihtoehdon !Jil<enneverkko) 
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Tyopaikat ja toimitilarakentaminen 

Tyopaikkojen arvioidaan paakaupunkiseudulla lisaantyvan 140 OOO:IIa vuosina 1990-
2020. Lamakauden aikana 1990-luvun alussa tyopaikkojen maara vaheni, joten koko 
kasvu kohdistuu vuosille 1996-2020. 

Toimitilarakentaminen tulee kasvamaan ratakaytavien aluekeskuksissa seka 
kehamaisten yhteyksien varressa (Kuva 23) . Kantakaupungissa toimitilarakentaminen 
vahenee hieman. Tyopaikkojen maaran arvioidaan kasvavan erityisesti kehamaisten 
yhteyksien varressa seka aluekeskuksissa, mutta myos jonkin verran kantakaupun
gissa. Paakaupunkiseudun ulkopuolella tyopaikkojen maara vahenee kaupunki
keskuksia lukuunottamatta. 

Meplan malli sijoittelee Helsinkiin hieman enemman tyopaikkoja kuin maankaytto
visiossa on ennustettu. Tama johtuu siita, etta malli ei huomioi ikarakenteessa ta
pahtuvaa muutosta (ns . suurien ikaluokkien osuutta tyovoimasta). 

Toimitilavuokrat nousevat kantakaupungissa ja pienenevat aluekeskuksissa. Vahit
taiskaupan tyopaikkojen arvioidaan lisaantyvan uudisrakennusalueilla, joihin suurin 
osa paakaupunkiseudun lisavaestosta sijoittuu. 

Absoluuttinen muutos 

Aoooo 
• 5000 

• 1 000 
-1 000 
-5 000 

-10 000 

Suhteell inen muutos (%) 

• 50 
25 .. . 50 

0,5 ... 25 
-0,5 ... 0,5 

-25 ... -0,5 
• -50 ... -25 
• ... -50 

• • 

0 10 Km 

Kuva 23. JYopatkkojen kokonaismaar/in muutos 1990-2020 vertatluvathtoehdon mukaan 
(vertailuvathtoehdon !tikenneverkko) 



7.1 .2 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset maankayt
toon vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Vaesto ja asuminen 

Asunt orakentamisen sijoittumisen erot ajoneuvol iikennepainotteisessa to im inta
linjassa suhteessa vertailuvaihtoehtoon nakyvat selvimmin Marja-radan jatkeen alu
eella seka Leppavaaran ja Espoon keskuksen valisella ratavyohykkeella (kuva 24) . 
Naiden ratahankkeiden varressa olisi runsaasti nykyisiin maankayttosuunnitelmiin 
sisaltymattomia lisarakentamispotentiaaleja. Ne on kuitenkin vahennetty ajoneuvo
painotteisen toimintalinjan rakentamispotentiaaleista, silla paineiden nykyisten suun
nitelmien ylittavien potentiaalien kayttamiselle on ajateltu syntyvan kyseisten 
ratapaatoksien myota. Ylimaaraisten potentiaalien leikkaaminen on siten kaventa
nut uuden asuntokannan sijoittumismahdollisuuksia keskeisilla alueilla. Tasta syysta 
asutus hakeutuu ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa seudun muille alu
eille paikkoihin, joilla viela on yleiskaavaan sisaltyvia rakentamismahdollisuuksia. 

Aiemmin tehdyn "Liikennehankkeiden kaupunkirakenteelliset vaikutukset" -selvityk
sen mukaan asuntorakentamisen tehokkuuden arvioidaan kasvavan hyvien tie
yhteyksien vaikutuspiirissa, mutta ei kuitenkaan aivan liikennevaylan valittomassa 
laheisyydessa. Lisaksi rakentamistehokkuuden arvioidaan kasvavan lahella kanta
kaupunkia, tiekaytavien laheisyydessa sijaitsevilla asuntoalueilla. 

Kaiken kaikkiaan vaesto ja asuntokanta levittaytyvat ajoneuvoliikennepainotteisessa 
toimintalinjassa vertailuvaihtoehtoa enemman paakaupunkiseudun reuna-alueille, joi
den saavutettavuus voimakkaan ajoneuvoliikennehankkeisiin investoimisen myota 
on parempi kuin vertailuvaihtoehdossa. 

Absoluuttinen muutos 

.000 

.... 2500 
• 500 

-500 
-2 500 
-5 000 

Suhteellinen muutos (% 

•5 
2,5 ... 5 
0,5 ... 2 ,5 

-0,5 ... 0,5 
-2,5 ... -0,5 

• -5 -2,5 
• ... -5 (6 • 

0 IOkm 

• 

VllyiAhankemuutokset: 
a)oneuvoll1kennepamotte1nen to1m1ntal1nJa 
verrattuna verta11uvaihtoehtoon 

- uus1 vAyiA, joka SISAityy va1n a)oneuvolllkenne
pamottelseen t01m1ntallnJaan 

1 1 vliyiAn parannus, JOka s1sattyy va1n 
a)oneuvolilkennepa~nott. toimmtalln)aan 
vilyiA, JOka SISAityy va1n verta•lu
valhtoehtoon 

1 1 1 vayiAn parannus, JOka sisllltyy vain vertaiiU
valhtoehtoon 
vayla, JOka on molemm1ssa va1htoehd01ssa 

Kuva 24. Ajoneuvol!ikennepainotteisen toimintalmjan erot suhteessa vertailuvaihtoehtoon 
asuntokuntien sijoittumisessa vuonna 2020 
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Tyopaikat ja toimitilarakentaminen 

Toimitilakannassa ei arvioida tapahtuvan kovin merkittiivia muutoksia vertailu
vaihtoehtoon verrattuna. Toimitilarakentamisen sijoittumismahdollisuuksien 
kaventuminen nakyy jonkin verran Marja-radan ja Leppavaara-Espoon keskus rata
vyohykkeilla. Kun ratahankkeiden puuttumisen ei oleteta luovan edellytyksia maan
kayton tiivistymiselle, siirtyy toimitilarakentamista ja tyopaikkoja nailta alueilta muille 
alueille. 

Aiemmin tehdyn "Liikennehankkeiden kaupunkirakenteelliset vaikutukset" -selvityk
sen mukaan toimipaikkojen rakentamistehokkuuden kehitys noudattelee paasaan
tolsesti asuntojen rakentamistehokkuutta ja lisaantyy lahella kantakaupunkia, 
ajoneuvoliikennekaytavien laheisyydessa sijaitsevilla tyopaikka-alueilla. 

Tyopaikkojen kokonaismaara lisaantyy hieman seka kantakaupungissa etta paakau
punkiseudun reuna-alueella, joilla on runsaasti rakentamatonta toimitilapotentiaalia 
(kuva 25). Toimitilavaljyys kasvaa eniten kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla. 

Absoluuttinen muutos 

. 000 
. 2500 

• 500 
-500 

-2 500 
-5 000 

Suhteellinen muutos (% .5 
2,5 ... 5 
0,5 ... 2,5 (30 

-0,5 ... 0,5 
-2,5 ... -0,5 

• -5 ... -2,5 (3 
• ... -5 (3 

0 10 lm 

vaylahankemuutokset: 
aJoneuvoli1kennepa1notte1nen tolmlntallnJa 
ve rrattuna vertalluvaihtoehtoon 

uus1 vayla , JOka s1sa1tyy vam aJoneuvolnkenne
palnottelseen to1m1ntahnJaan 

1 1 vaylan parannus. Joka s1saltyy va1n 
SJOneuvolnkennepamott toimintahnjaan 
vayla, JOka s1saltyy vain vertailu
vaihtoehtoon 

1 1 1 vaylan parannus, JOka s1saltyy va1n verta1lu
va1htoehtoon 
vayla , JOka on molemm1ssa va1htoehdo1ssa 

Kuva 25. Ajoneuvoltikennepainotteisen totmintalinjan erot suhteessa vertailuvaihtoehtoon 
tyopatkkojen sijoittumisessa vuonna 2020 



Palvelut 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa vahittaiskaupan tyopaikkamaaran ar
vioidaan hieman lisaantyvan kehamaisten yhteyksien varrella paakaupunkiseudun reu
na-alueilla. Palvelumatkojen pituuden arvioidaan hieman kasvavan johtuen kaupun
kirakenteen hajautumisesta. Yksityisten palvelujen tyopaikkojen kehitys noudatte
lee tyopaikkojen kokonaismaaran kehitysta. Julkisten palvelujen tyopaikkamaaran 
arvioidaan hieman lisaantyvan kantakaupungissa seka aluekeskuksissa. 

On huomattava, etta Meplan-mallilla ei voida arvioida palvelujen piirissa tapahtuvia 
mahdollisesti suuriakin muutoksia esimerkiksi telematiikan nykyista laajemman hy
vaksikayton myota. Malli arvioi muutosta nykyisilla palveluiden kayttotavoilla. 

Kaupunkirakenne 

Ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja parantaa kauempana keskustasta sijait
sevien asuntoalueiden saavutettavuutta. Aiemmin tehdyn "Liikennehankkeiden 
kaupunkirakenteelliset vaikutukset" -selvityksen mukaan moottoritievyohykkeella 
(Lansivayla) rakennuskannan painopiste on etaantynyt keskustasta I 0-20 % nope
ammin kuin ratakaytavissa. Sateittaisten ja kehamaisten vaylien rakentaminen hou
kuttelee asutusta kauemmaksi keskustasta ja on siten omiaan edistamaan kaupunki
rakenteen hajautumista ja kaupunginosien eriytymista. 

7.1.3 joukkolilkennepainottelsen tolmintallnjan vaikutukset maankiyttoon 
vertalluvalhtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Vaesto ja asuminen 

Asuntokannan kysynnan arvioidaan kasvavan niilla ratavyohykkeilla, joille joukko
liikennepainotteisen toimintalinjan investointipaatosten myota syntyy seka paineita 
etta edellytyksia tehostaa maankayttoa. Houkuttelevia ovat ennen kaikkea mahdol
lisimman lahella kantakaupunkia tehokkaiden joukkoliikenneyhteyksien varrella si
jaitsevat alueet (esim. Hinsimetron vaikutusalue)(kuva 26). 

Ruuhkamaksupirjestelma lisaa henkiloautomatkojen kustannuksia erityisesti muual
ta kantakaupunkiin suuntautuvien tyomatkojen osalta. Tama lisaa kantakaupungin 
houkuttelevuutta asuinalueena siella tyoskentelevien osalta. 

Paakaupunkiseudun reuna-alueilla kysynta on hieman pienempaa kuin vertailu
vaihtoehdossa huolimatta siita, etta alueilla on yleiskaavojen mukaan rakentamis
potentiaaleja. Asuntorakentamisen tehokkuuden arvioidaan kasvavan rata
vyohykkeilla, erityisesti uusien ratahankkeiden myota houkutteleviksi tulevissa alue
keskuksissa ja niiden lahialueilla. 

Joukkoliikennepainotteiseen toimintalinjaan sisaltyvan ruuhkamaksujarjestelman 
vuoksi autonomistajatalouksien maara nayttaa kasvavan seka kantakaupungin alu
eella etta ratavyohykkeiden aluekeskuksissa. Tama johtuu siita, etta kantakaupun
gin alueella ei ole tarpeeksi rakentamispotentiaaleja, jolloin vahemman 
maksukykyinen kysynta joutuu siirtymaan kantakaupungin reuna-alueille joukko
liikennekaytavien varteen (erityisesti lansimetron ja Marja-radan varteen). Naiden 
alueiden houkuttelevuutta lisaa se, etta hankkeiden myota on oletettu syntyvan edel
lytyksia tehostaa maankayttoa. 

Vaestomaara vahenee paakaupunkiseudun reuna-alueilla kehamaisten yhteyksien ul
kopuolella huolimatta yleiskaavaan jo sisaltyvista rakentamismahdollisuuksista. Nail Ia 
alueilla ruuhkamaksujarjestelman vaikutukset ovat suurimmat. 
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Absoluuttinen muutos 

Aooo 
.2500 

• 500 
-500 

-2 500 
-5 000 

Suhteellinen muutos (%) 

• 5 (7) 
2,5 ... 5 (3) 
0,5 ... 2,5 (23) 

-0,5 ... 0 ,5 (14) 
-2,5 ... -0,5 (21) 

· -5 ... -2,5 (12) 
• ... -5 ( 1) 

0 10 Km 

vaylahankemuutokset: 
JOUkkolilkepainotteinen tolmintalinJa 
verrattuna vertalluvaihtoehtoon 

- uusi vayla , JOka s1saltyy vam joukkolukenne
pamottelseen tolmintalinjaan 

- vayla, Joka sisaltyy vain vertallu
valhtoehtoon 

- vayla, JOka on molemm1ssa va1htoehdo1ssa 

Kuva 26. joukkol!ikennepainotteisen toimintalinjan erot suhteessa vertat!uvathtoehtoon 
asuntokuntien sijoittumisessa vuonna 2020 

Tyopaikat ja toimitilarakentaminen 

Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa tyopaikkamaaran arvioidaan hieman va
henevan kantakaupungissa ja keskustan reuna-alueilla vertailuvaihtoehtoon verrat
tuna, mutta lisaantyvan lansimetron varren aluekeskuksissa ja lta-Vantaalla, joissa 
on kaavojen mukaan vapaata tyopaikkakerrosalaa seka lisarakentamispotentiaaleja. 
Toimitilat lisaantyvat hieman myos paakaupunkiseudun reuna-alueilla kehamaisten 
yhteyksien varrella (kuva 27). 

Kantakaupungin tyopaikkojen vaheneminen johtuu ruuhkamaksujarjestelman aihe
uttamista kalliimmista tyomatkoista, jolloin tyopaikat hakeutuvat lahemmaksi asunto
alueita. 

Toimitilavuokrien arvioidaan hieman laskevan ratakaytavien varrella sijaitsevissa alue
keskuksissa ja erityisesti lansimetrokaytavan alueella. Toimitilojen rakentamis
tehokkuus on suurempi niissa radanvarren aluekeskuksissa, joissa kaavojen mukai
nen kayttamaton lisarakentamispotentiaali on mahdollistanut rakentamiseen. 



Absoluuttinen muutos 

Aooo 
.2500 

• 500 
-500 

-2 500 
-5 000 

Suhteell inen muutos (%) 

• 5 (6 ) 
2,5 .. . 5 (1 1) 
0,5 ... 2,5 (36) 

-0,5 ... 0,5 (7) 
-2,5 ... -0,5 (15) 

• -5 ... -2,5 (6 ) 
• .. . -5 (0) 

0 IOKm 

Vllyllihankemuutokset: 
JOUkkoliikepamotteinen tolmintalinJa 
verrattuna vertailuvaihtoehtoon 

- uusi vayta, joka sisattyy vain joukkoliikenne
painotteiseen toimintalinjaan 

- vliylll , joka sisliltyy vain vertallu
vaihtoehtoon 

- vaylll , joka on molemmissa va1htoehdoissa 

Kuva 2 7 joukkoltikennepainotteisen toimintalinjan erot suhteessa vertailuvathtoehtoon 
tyopatkkojen sijoittumisessa vuonna 2020 

Palvelut 

Joukkoliikenneliikennepainotteisessa toimintalinjassa vahittaiskaupan ja julkisten pal 
veluiden arvioidaan sijoittuvan enimmakseen joukkoliikennekaytavien solmukohtiin 
ja aluekeskuksiin. Palveluiden arvioidaan hieman kasvavan ratakaytavien alue 
keskuksissa. Palvelumatkojen pituuden ei merkittavasti arvioida kasvavan vertailu 
vaihtoehtoon verrattuna. Yksityisten palvelujen ja jossain maarin myos julkisten pal
velujen kehitys noudattelee tyopaikkojen kokonaismaarien kehityksessa arvioitua 
muutosta. Palveluja siirtyy joukkoliikennekaytavien varrelle seka paakaupunkiseu
dun reuna-alue ille. 

On huomattava, etta Meplan-mallil la ei voida arvioida palvelujen piirissa mahdolli 
sesti tapahtuvia suuriakin muutoksia esimerkiksi telematiikan nykyista laajemman 
hyvaksikayton myota. Malli arvioi muutosta nykyisilla palveluiden kayttotavoilla. 

Kaupunkirakenne 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja parantaa joukkoliikennekaytavien ja erityi
sesti ratakaytavien varressa sijaitsevien asu in- ja tyopaikka-alueiden suhteellista 
saavutettavuutta, mika johtuu osittain ruuhkamaksujarjestelman aiheuttamasta kan
takaupungin saavutettavuuden heikkenemisesta. Joukkol iikenneyhteyksien paranta
minen tukee kaupunkirakenteen tiivistamis- ja taydentamispyrkimyksia ja vastaavas
ti kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa. Joukko
liikennekaytavissa rakennuskannan painopiste sijoittuu lahemmaksi kantakaupunkia 
seka aluekeskuksia, joka edistaa kaupunkirakenteen eheytymista. 
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Taulukko 4. Yhteenveto maankaytt66n kohd1stuvista va1kutuksista 

Muutos vuoslna 1990-2020 vertailuvalhtoehdon (P4 1994) mukaan 

Vaesto • Vaestomaara kasvaa paakaupunkiseudun tulevalsuuskuvaproJektin (PKS 2020) v1sion mukaisesti 
1,1 m1fjoonaan vuonna 2020 . 

• Voimakas vaestonkasvu ja yhta aikaa VISiossa tavoiteltu asumlsvaljyyden kasvu aiheuttavat 
asuntokerrosalan lisatarpeen, joka vastaa suuruudeltaan yhta nyky1sta Helsmkla asuntokerros-
alana mitattuna . 

• Suhteellisestl suurin kasvu kohdlstuu Espooseen f3 Vantaalle ]a nwa erJtySesti radanvarsi-
vyohykkeille. 

• Helsmgm yle1skaavan mukcuset asuntorakentamiSalueet pyrk1vat kaikki tayttymaan. silla 
Helsinkiln kohdistuu suurempia kasvupaineita kuin ne. min alueelle voidaan kohtuulliset 
tiivistam1s- ja taydennysrakentamismahdollisuudet huomioon ottaen SiJOittaa 

• Kantakaupungtn ja liintlsen Helsingm vaestomaara kuitenkin vahenee JOnkln verran Meplan-
rnallin arvioimasta suuresta asum1svaljyyden kasvusta JOhtuen. YTV:n kehitystoimiston arvioiden 
mukaan kantakaupungin valJyyskehitys tulee kwtenkin liihivuos1na pysiihtymaan JOhtuen alueen JO 
nykyisin p1enesta asuntokuntien keskikoosta samoin kuin pienestii asuntojen keskikoosta. 

• On siis mahdollista. etta kantakaupungin vaestomaara saattaa vuonna 2020 sailya vuoden 1990 
tasolla. 

Tyopaikat • Toimitilarakentaminen lisaantyy seka uusia tyopaikkoja syntyy hyvien JOukkoliikenneyhteyksien 
varrelle Ja joukkohikenteen solmukohtiin 

• Paakaupunkiseudun ulkopuolella tyopaikkoJen maara viihenee kaupunkikeskuks1a 
lukuunottamatta. 

Toimintalinjojen vaikutulcset maankiyttOOn suhteessa vertalluvaihtloehtoon WOJWIIl 2020 

Ajoneuvoliikennepainotteinen joukkoliikennepainotteinen 
toimintalinja to1mintalinja 

Vaesto • Vaesto hakeutuu seudun reuna-alueille • Asuntorakentamisen tehokkuuden arvioidaan 
seka seudun ulkopuolelle. kasvavan ratavyohykkeilla, erityisesti uusien 

• Vaestomaara vahenee kantakaupun- ratahankke1den myota houkutteleviksi tulevissa 
g1ssa Ja radanvarsien liihioissa. joissa e1 aluekeskuksissa ja niiden liihialue111a. 
ole edellytyks1a tehostaa maankayttoa • To1mintalinjaan sisaJtyviin ruuhkamaksu-

• Rakentamistehokkuuden arvioidaan jarjestelman vuoksi autonomistajataloukslen 
kasvavan hyvien t1eyhteyksien vaikutus- maara nayttaa Meplan-mallin mukaan hieman 
piirissa. kasvavan kantakaupungin alueella seka 

ratavyohykkeiden aluekeskukslssa 
• Vaestomaara viihenee paakaupunkiseudun reuna-

aluellla kehamalsten yhteyksien ulkopuolella. 

Tyopaikat • Toimitilarakentamisen mahdollisuudet • Toimintalinjaan sisaltyvan ruuhkamaksujarjestel-
kaventuvat jonk1n verran ratavyohyk- man vuoksl yrityksia hakeutuu kantakaupungin ja 
keilla. koska ratahankkeiden puuttues- Keha l:n ulkopuolelle. 
sa ei ole edellytyksia maankayton tiivis- • Tyopaikkamaarat lisaantyvat lansimetron varren 
tymiselle . aluekeskuksissa )a lta-Vantaalla. 

• Toimitilarakentamisen maara seka tyo-
paikkojen kokonaismaara kasvavat kan-
takaupungissa seka paakaupunk1seudun 
reuna-alueella. 

Palvelut • Vahittaiskaupan seka mu1den palvelujen • Vahittiiiskaupan ja julkisten palvelujen arvioidaan 
tyopaikkamaarat lisaantyvat hieman sljoittuvan enemman joukkoliiktmnekaytiiv1en 
paakaupunkiseudun reuna-alueilla. solmukohtiin ja aluekeskuksiin. 

• Palvelumatkojen pituus kasvaa h1eman 
kaupunkirakenteen hajautumisen takia. 

Kaupunk1- • Sateittaisten Ja kehama•sten vaylien • joukkoliikenneyhteyks1en parantamlnen tukee 
rake nne rakentaminen houkuttelee asutusta kaupunkirakenteen eheytt3m1sta. 

kauemmaksi keskustasta ja on s1ten 
omiaan edistamaan kaupunkirakenteen 
hajautumista. 



7.2 Asuntoalueen elinolot 

Asuntoalueen elinoloja on tarkasteltu osana sosiaalisten vaikutusten arviointia ja sen 
tulokset on saatu siina kaytetyilla menetelmilla, joita on kuvattu kohdassa 5.3. 

7.2.1 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset asuntoalu
eiden elinoloihin nykytilanteeseen verrattuna 

Paakaupunkiseutu 

Sosiaalisten vaikutusten arvionnin mukaisesti asuntoalueen muuttuminen tapahtu isi 
tiehankkeiden rakentamisen seurauksena. Alueita pirstoutuisi , mika aiheuttaisi taas 
alueiden eristaytymista naapurialueista, vaikeuttaisi kevytta liikennetta naapuri
alueisiin, rumentaisi asuntoalueita ja voisi lisata asuntoalueiden valista eriarvoisuutta 
pitkalla tahtaimella. Vaikutukset olisivat voimakkaimpia uusien tiehankkeiden koh
dalla, mutta myos vanhojen teiden parantaminen aiheuttaisi merkittavia vaikutuksia 
(esim. estevaikutus) teiden kayttaman pinta-alan ja liikennemaarien kasvaessa. Esi
merkkina pirstoutuvista alueista mainittakoon mm. Keha ll :n varrella oleva Kaaren
maen alue. Aluerakenteen hajautumisen seurauksena voisi syntya lisaa hyvatulois
ten asuntoalueita, mutta myos heikomman statuksen alueita. Asuntoalueet 
hairiintyisivat tiehankkeiden toteuttamisen seurauksena seka niiden rakentamisen 
aikana, etta niiden valmistuttua. Uudet liikennealueet vahentaisivat nykyisten asun
toalueiden viihtyvyytta. Toisaalta uudet tiehankkeet siirtaisivat lapikulkuliikennetta 
pais asuinkaduilta. Tiehankkeiden hairiovaikutukset kohdistuvat lahinna kantakau
pungin ulkopuolisiin asuntoalueisiin. 

Sosiaalisuus ja turva//isuus. Autottomat tai lahes autottomat alueet (torit, kavely
alueet, pikkutiet) vahenisivat ja autoliikenteen maara haitallisine sivuvaikutuksineen 
kasvaisi, mika heikentaisi asuntoalueiden sosiaalisuutta. Liikenteen aiheuttama melu 
ja saasteet vahentaisivat ihmisten halua liikkua ja oleskella ulkona jolloin sosiaalinen 
kanssakayminen vahenisi. 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa liikenneturvallisuus asuntoalueilla 
heikkenisi, kun " kadut muuttuvat teiksi". Pysakointilaitoksien maara kasvaisi , vaikka 
niita ei koeta turvallisiksi liikkumispaikoiksi hamaryyden ja sosiaalisen kontrollin puut

teen vuoksi. 

Kantakaupunki 

Kantakaupunki on tyopaikkojen ja korkeimman asteisten palvelujen keskittyma ja 
sen rakennetta leimaa toimintojen sekoittuneisuus. Nykyinen tilanne saattaa muut
tua, tiettyjen toimintojen siirtyessa kantakaupungin ulkopuolelle. Tama aiheuttaa 
toimintojen yksipuolistumista kantakaupungissa. 

Ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja saattaa haitata kantakaupungin 
kulttuurisuutta ja sosiaalisuutta - esim . kulttuuri - ja viihdetilaisuuksiin ja erilaisiin 
massatapahtumiin kulkeminen voi vaikeutua. Toimintalinja voi toisaalta heikentaa 
ravintola- ja katuelaman viihtyisyytta (erityisesti kesalla) toisaalta se taas voi rau
hoittaa ydinkeskustaa, jos kavelykatualue toteutetaan . 

Ke rrostaloal ueet 

Kerrostaloalueet eroavat kantakaupungista ennen muuta yksipuolisempina asunto
alueina, joissa tyo ja asuminen ovat toiminnallisesti erotettuja. Ajoneuvoliikenne
painotteisesta toimintalinjasta seuraa kerrostaloalueiden sailyminen yksipuolisina 
asuntoalueina, joille ei synny esim . joukkoliikenneterminaaleihin tukeutuvia 
palvelukeskittymia. Toimintalinja tukee kerrostaloalueilla asuvien autollisten asuk
kaiden sosiaalisuutta, koska se helpottaa vapaa-ajan kanssakaymista. 
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Pientaloalueet 

Pientaloasutus on syntynyt paaosin neitseelliselle maalle, mutta myos maankayton 
tehostumisen kautta, jolloin omakotialueita on korvattu rivitalotyyppisella asutuksella. 
Pientaloalueilta puuttuvat monet palvelut ja ne tukeutuvat laheisten kerrostalo
alueiden palveluihin. Ajoneuvoliikennepainotteisesta toimintalinjasta seuraa olemassa 
olevien pientaloalueiden sailyminen nykyisellaan ja uusien pientaloalueiden syntymi
nen. Monet palvelut tulevat edelleen puuttumaan pientaloalueilta. Toimintalinja tu
kee pientaloalueiden fyysisen ja sosiaalisen luonteen sailymista nykyisellaan. 

7.2.2 Joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset asuntoalueiden 
elinoloihin nykytilanteeseen verrattuna 

Paakaupunkiseutu 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin mukaan joukkoliikennepainotteinen toimintalinja 
aiheuttaisi radanvarsialueiden pirstoutumista ja hairiintymista. Myonteiset vaikutuk
set asuntoalueiden elamanlaatuun, tulisivat vahenevan yksityisautoilun myota. Asun
toalueet muuttuisivat rakenteeltaan monipuolisemmiksi - niissa olisi erilaisia toimin
toja ja monipuolisempi palvelurakenne. Syntyisi rivitalo- ja kerrostalovaltaisia aluei
ta. Parantuneiden joukkoliikenneyhteyksien myota autottoman vaeston asuinpaikan 
valintamahdollisuudet kasvaisivat. Asuntoalueet olisivat rakenteeltaan kavely
etaisyyksiin perustuvia ja lapsi- seka vanhusystavallisia. Asuntoalueiden eriarvoisuus 
liikkumismahdollisuuksissa vahenisi. 

Sosiaalisuus ja turval/isuus paranisivat, koska autoliikenteelta lahes vapaat alueet tar
joaisivat mahdollisuuden sosiaalisempaan ulkoelamaan. Syntyisi ehyita ihmislaheisia 
alueita. Toisaalta liian tiiviiden alueiden pelataan aiheuttavan slummiutumista. Joukko
liikennepainotteinen toimintalinja jarruttaisi asuntoalueiden sosiaalista eriarvo
istumista, koska se lisaisi esim. autottomien ja pienituloisten asuinpaikan valinnan
mahdollisuuksia. Vireat monipuoliset asuntoalueet olisivat turvallisemman tuntuisia. 
Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja voisi lisata turvattomuutta, mm maanalais
ten terminaalien (esim. metroasemat) lisaantymisen myota. 

Kantakaupunki 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja tukee toimintojen sekoittuneisuuden sai
lymista kantakaupungissa. Sen toteutuminen edistaa kantakaupungin kulttuurisuutta 
ja sosiaalisuutta, koska kulkeminen helpottuu ja katuelaman viihtyisyys lisaantyy. 

Kerrostaloal ueet 

Joukkoliikennepainotteisesta toimintalinjasta seuraa kerrostaloalueiden monipuolis
tuminen (parantuneet liikenneyhteydet, terminaalit palveluineen yms). Parantuneet 
yhteydet ja uudet terminaalit edistavat aluerakenteen eheytymista ja muun toimin
nan kuten palveluiden syntymista kerrostaloalueille. 

Pientaloalueet 

Joukkoliikennepainotteiseen toimintalinjaan liittyva tiivistyva rakenne luo pientalo
alueille tiivistamispaineita ja voi muuttaa radikaalisti eraiden pientaloalueiden luon
netta kerrostaloalueiden suuntaan . Esimerkiksi Lansimetron rakentaminen vaatisi 
asutuksen tihentamista mm. korvaamalla pientaloalueita kerrostaloalueilla ja 
kaventamalla viheralueita. 



Toimintalinjan toteutuminen tukee pientaloalueiden asukkaiden kulttuurisuutta -
kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin ja erilaisiin massatapahtumiin kulkeminen helpottuu . 
Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja ei tue pientaloalueiden sosiaalisen tai fyy
sisen luonteen sailymista nykyisellaan, koska se voi aiheuttaa alueiden tiivistymista 
ja naapurisosiaalisuuden vahenemista. 

Taulukko 5. Yhteenveto asuinaluetden elino!othin kohdistuvista vaikutuksista 

Asuin
alueiden 
elinolot 

Ajoneuvoliikennepainotteinen 
toimintalinJa 

o Jotkut alueet pirstoutuisivat 
tiehankkeiden seurauksena 

o Asuinalueiden viihtyisyys heikkenisi. 
o Halu liikkua ja oleskella ulkona vahenisi, 

jolloin sosiaalinen kanssakayminen 
o Sosiaalisuus vahenisi erityisesti 

autottomien ryhmien osalta. 
Kiihdyttaisi asuinalueiden 
sosiaalista eriarvoistumista 

o Alueiden toiminnot yksipuolistuisivat 
entisestaan. 

o Kulttuurisuus ja katuelaman viihtyisyys 
heikkenisivat kantakaupungissa. 

...................... ~ 
• ........ aililvailaUiia ......._...,..... 
·~ ..... ........ 
~ ......... ... 

• Alueldlnu; I 1u jalll'lf I u 
pnitvlt ..... wpaiillin 
aluaiden lldlllur, .. .. 

• Sc rl * •• .......,.. autottamleA 
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• Aluliden tolmiiiOt manipualilltuis 
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8. Ymparistovaikutusten tarkastelu 

8. I Luonnon monimuotoisuus 

Luonnonalueiden pieneneminen saattaa vahentaa luonnon monimuotoisuutta eli 
biodiversiteettia. Liikennehankkeiden valittomien vaikutusten lisaksi niiden valilliset 
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen seka rakentamisen aikaiset vaikutukset saat
tavat vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. 

Paakaupunkiseudulla on vahan luonnontilaisia kallio-, metsa- ja suoalueita. Metsat 
ovat useimmiten virkistysalueina olevia puistometsia, minka takia myos viheralueita 
voidaan pitaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkeina erityisesti paakaupun
kiseudulla. Viheralueita on tarkasteltu luonnon monimuotoisuus -luvussa (8. I) elainten 
ja kasvien kannalta, rakennettu ymparisto ja maisema -luvussa (8 .2) taas ihmisen 
kannalta. 

8. 1.1 Muutos 1995-2020 vertailuvaihtoehdon (PLJ 1994) mukaan 

Arvokkaat luontokohteet ja -alueet 

Vuosaaren sataman uudet tieliikennejarjestelyt vaikuttavat jon kin verran ehdotettuun 
Natura 2000-alueeseen . Satamarata ylittaa Porvoonlahden , joka kuuluu ehdotettuun 
Natura 2000-alueeseen. Selvitykset vaikutusten merkittavyydesta ovat viela kesken . 
Keha lll :n jatke muodostaa elaimiston kannalta merkittavan esteen. 

Viheralueet, kallio-, suo- ja metsaalueet 

Metsa- ja viheralueita pirstoutuu Keha ll:n , Jokeri-pikaraitiotien ja Marja-radan vai
kutuksesta. Olemassa olevien vaylien parantamistoimenpiteet pienentavat niita 
ymparoivia metsa- ja viheralueita. 

Uusi vayla muodostaa selkean esteen eraiden elainlajien leviamiselle ja liikkumiselle. 
Teilla sattuvat elainkuolemat saattavat vaikuttaa kohtalokkaasti joihinkin lajeihin. Toi
saalta uudet tiet pientareineen ja luiskineen saattavat muodostaa kokonaan uuden 
kasvuympariston ja leviamisreitin tieymparistoon sopeutuville lajeille. 

T eiden rakentamiseen ei saada yleensa tarpeeksi maa-ainesta rakentamiskohteesta, 
vaan se joudutaan hakemaan muualta. Paakaupunkiseudun hankkeilla on siten valil
lisia vaikutuksia sinne, mista kiviaines haetaan . 

Pinta- ja pohjavedet 

Pinta- ja pohjavesien pilaantumisriski kasvaa teiden ja raiteiden lisaantyessa ennes
taan rakentamattomilla pohjavesialueilla tai niiden laheisyydessa suojauksista huoli
matta. Vaylien rakentaminen voi muuttaa pohjaveden virtausta tai muodostumista 
ja suolaus voi nostaa pohjavesien kloridipitoisuutta. Suolauksen vaikutuksia voidaan 
vahentaa rakentamalla pohjaveden suojauksia tieluiskiin ja ohjaamalla valumavesia 
pois pohjavesialueilta. 

8.1.2 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset luonnon mo
nimuotoisuuteen vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Arvokkaat luontokohteet ja -alueet 

PLJ 1994:an verrattuna uudet kehavaylat, Keha II ja IV, halkaisevat valtakunnallisesti 
ja paikallisesti arvokkaita suojelualueita. Suojelualueiden pieneneminen seka niiden 
valisten etaisyyksien kasvu tai katkeaminen saattavat vaarantaa uhanalaisia ja muita 
vaateliaita lajeja, mika johtaa pahimmassa tapauksessa lajin haviamiseen alueelta. 



Arvokkaita luontokohteita ja -alueita on paakaupunkiseudulla vahan, minka takia niista 
jokaisella on tarkea merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Niiden kulutuskestavyys 
on heikko; vahaisetkin elinympariston muutokset saattavat vaikuttaa voimakkaasti 
alueella menestyviin lajeihin . Elinymparisto saattaa hairiintya merkittavasti mm. 
melun, paastojen, autojen valojen tai tiesuolan takia. 

Viheralueet, kallio-, suo- ja metsaalueet 

Uudet kehavaylat halkaisevat yhtenaisia viheralueita, seudullisesti merkittavia moni
muotoisia Iehto- ja rantakasvillisuusalueita seka paikallisesti merkittavia kallio- ja 
lehtoalueita, paakaupunkiseudulla harvinaista luonnonymparistoa. Luonnon moni
muotoisuus on vaarassa vahentya elinymparistojen ja lajiston yksipuolistuessa. Keha 
IV aiheuttaa runsaasti kallioleikkauksia. Olemassa olevien kehien ja sateittaisten vay
lien parantamistoimenpiteet pienentavat niita ymparoivia metsa- ja viheralueita. 

Pinta- ja pohjavedet 

Pinta- ja pohjavesien pilaantumisriski kasvaa teiden ja raiteiden lisaannyttya ennes
taan rakentamattomilla pohjavesialueilla tai niiden laheisyydessa suojauksista huoli
matta mm. Vantaalla Keha IV:n ymparistossa. 

Liikenteen aiheuttamat ilmansaasteet voivat vaikuttaa pohjaveteen maaperan hap
pamoitumisen kautta. Pintavesissa ne voivat aiheuttaa rehevoitymista. Liikenneon
nettomuuksissa vaarallisia aineita voi paasta pohja- ja pintavesiin. Onnettomuuksia 
tapahtuu harvoin mutta niiden seuraukset saattavat olla erittain vakavat. 

8.1.3 joukkollikennepalnott:elsen tolmlntalln)an valkutukset luonnon moni
muotolsuuteen vertailuvaihtoehtoon verratt:una vuonna 2020 

Arvokkaat luontokohteet ja -alueet 

Verrattuna PLJ 1994:aan joukkoliikennepainotteisella toimintalinjalla ei ole vaiku
tuksia arvokkaisiin luontokohteisiin tai -alueisiin. 

Joukkoliikennepainotteisella toimintalinjalla on lahes samat vaikutukset luonnon mo
nimuotoisuuteen, rakennettuun ymparistoon ja maisemaan kuin PLJ 1994:11a nyky
tilanteeseen, koska toimintalinja eroaa PLJ 1994:sta ainoastaan kahdella tunneli
hankkeella. 

Viheralueet kallio-, suo- ja metsaalueet 

Pienet lahivirkistysalueet voivat vahentya Lansimetron ja sen seurauksena tapahtu
van yhdyskuntarakenteen tiivistymisen myota, mika voi vaikuttaa naiden alueiden 
kasvillisuuteen ja elaimistoon. Laajat viheralueet sailyvat eheina tiiviin rakentamisen 
ulkopuolella. 

Pinta- ja pohjavedet 

Joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan tunnelihankkeet eivat sijaitse pohjavesi
alueilla. Niilla ei pitaisi olla vaikutuksia pintavesiin . 
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Taulukko 6. Yhteenveto luonnon monimuotoisuuteen kohdtstuvista vatkutuksista 

Muutos vuosina 1990-2020 vertailuvaihtoehdon lPLI 1994) mukaan 

Luonnon- • Uudet tleliikennejarjestelyt va1kuttavat ehdotettuun Natura 2000-alueeseen. Selvitykset 
monlmuo- vaikutusten merkittiwyydesta ovat kesken. 
suus • Muutam1a pa~kalhsesn tarkeJta metsa· ta vJheralueJta p1rstoutuu. Olemassa olev1en vayhen 

parantam1stoimenp1teet p1enentavat ni1ta ymparoiv1a alueita 
• Hankke1lla on vahlhsia va1kutuksia sen alueen maa-aineksen ottoon, JOsta kiviainesta haetaan 

paakaupunkiseudun hankke1ta varten. 
• P1nta- 1a pohjaves1en p1laantumJsnsk1 kasvaa te1den Ja raJteiden hsaantyessa 

ToimintalinjoJen vaikutukset luonnon mommuotoisuuteen suhteessa 
vertailuvaihtoehtoon vuonna 2020 

Ajoneuvoliikennepa~notteinen Joukkolilkennepamottemen 
toimintalinja toimintalinja 

Luonnon • Valtakunnallisesti, seudullisesti ta • Laajat luonnon· Ia viheralueet sailyvat 

monimuo- paikallisesti arvokkaita luonnonalueita ehj1na tJiVIin rakentam1sen ulkopuolella. 

tOISUUS seka viheralue1ta p1rstoutuu • Kaupunkien keskella sijaJtsevat alueet 
pfuiasiassa Keha ll:n ja IV:n takia, mika vo1vat jaada uuden rakentamisen talkoihin. 

vaarantaa vaateliaita lajeja niiden 
elinymparistoiden muuttuessa. 

• Elaimille ja lajien leviamiselle tarkeita 
yhteyksia katkeaa. 

• P1nta- ja pohjavesien p1laantumisnsk1 
kasvaa uusien vaylien lisaannyttya 
pohjavesialueilla tal niiden lahe1syydessa. 



8.2 Rakennettu ymparisto ja maisema 

Rakennetun ympariston ja maiseman muutokset vaikuttavat ihmisten viihtyvyyteen 
seka kulttuuriympariston laatuun. Liikennehankkeiden valittomien vaikutusten lisaksi 
niiden rakentamisen aikaiset vaikutukset (esim. lajitykset ja melu) seka valilliset vai
kutukset kaupunkirakenteeseen (tiivistyminen/hajaantuminen) saattavat muuttaa 
voimakkaasti rakennettua ymparistoa, maisemaa ja viihtyisyytta. 

8.2.1 Muutos 1995-2020 vertailuvaihtoehdon mukaan 

Esi- ja kulttuurihistoriallisesti seka maisemallisesti arvokkaat alueet ja koh
teet 

Marja-rata lavistaa valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen ympariston ja 
maisema-alueen Vantaanjokilaaksossa. Paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemia pirs
toutuu Vuosaaressa ja Keha ll:n varrella. 

Uudet vaylat aiheuttavat visuaalista hairiota. Ne rikkovat seka yksittaisia nakymia 
etta arvokkaasta alueesta muodostuvaa kokonaiskuvaa. Uusien teiden tai 
tiejarjestelyiden ongelmana on usein niiden massiivisuus, minka takia niita on vaikea 
sovittaa pienipiirteiseen kulttuurimaisemaan. Ne ovat vieraita elementteja perintei
sessa maisemakuvassa - kulttuurimaisemien arvo ja virkistyskayton houkuttelevuus 
vahenee. 

Kaupunki- ja maisemakuva 

Kehavaylien parantaminen, Keha IJ:n ja Pasilanvaylan rakentaminen muuttavat kau
punki- ja maisemakuvaa liikenteen hallitsemaksi entista leveampien teiden, 
tunneleiden ja eritasoliittymien takia. Keskustassa kaupunkikuva voi parantua ja 
ymparisto muuttua viihtyisammaksi, jos ajoneuvoliikenne vahenee siella keskusta
tunnelin myota. Uusien tunneleiden myota vapautuu liikenne- ja katualueena olevaa 
maata talonrakentamiseen. Uusi rakentaminen saattaa olla kaupunkikuvaa eheyttava 
ja taydentava tekija. 

Viher- ja virkistysalueet 

Uudet vaylat ja olemassa olevien vaylien parantamistoimenpiteet pienentavat viher
ja virkistysalueita eri puolilla paakaupunkiseutua. Vuosaaren uudet tie
liikennejarjestelyt ja Keha II pirstovat paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemia, minka 
seurauksena niiden virkistysarvo vahenee. 

Rakennetut avoimet tilat 

Keskustatunnelin rakentamisen seurauksena Helsingin keskustaymparisto voi paran
tua, jos ajoneuvoliikenne vahenee. Keskustaa on mahdollisuus kehittaa talloin aikai
sempaa paremmin kevyen liikenteen ehdoilla. 

8.2.2 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset rakennettuun 
ymparistoon ja maisemaan vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Esi- ja kulttuurihistoriallisesti seka maisemallisesti arvokkaat alueet ja koh
teet 

PLJ 1994:an verrattuna Keha IV pirstoo valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuri
historiallisen ympariston ja maisema-alueen Vantaanjokilaakson pohjoisosassa. Joki
laaksojen ylitykset ovat haavoittuvimpia kohteita uusia vaylia rakennettaessa. Eten
kin Vantaanjokilaakson pohjoisosa, joka on paakaupunkiseudun yksi tarkeimmista 
luonnonsuojelu- ja kulttuurimaisema-alueista, karsii ja muuttuu taysin uuden tien 
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rakentamisen takia. Vantaanjokilaaksossa Keha IV:n vaikutukset ovat PLJ 1994:n 
Marja-rataa suuremmat, koska talla kohdin pirstoutuva jokilaakso on leveampi . Keha 
IV tuhoaa myos yhden esihistoriallisen kohteen seka sivuaa useita muita 
muinaisjaannoksia. 

Kulttuuriympariston monipuolisuus ja mielenkiintoisten virkistyskohteiden maara 
vahenee, mika vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen. 

Kaupunki- ja maisemakuva 

Keha ll:n ja Keha IV:n seka olemassa olevien kehien ja sateittaisten vaylien parantamis
toimenpiteet muuttavat kaupunki- ja maisemakuvaa liikenteen hallitsemaksi erityi
sesti suurten eritasoliittymien laheisyydessa. Toisaalta uusia tai parannettuja vaylia 
ymparoivien asuntoalueiden liikenne vahenee ja siten viihtyvyys siella parantuu. 

Ajoneuvopainotteinen toimintalinja nakyy hyvin avoimissa kulttuurimaisemissa; tie 
katkaisee arvokkaiden alueiden visuaalisia yhteyksia seka huonontaa niiden maisema
kuvaa. 

Viher- ja virkistysalueet 

Uudet kehavaylat halkaisevat kulttuurimaisema-alueita seka yhtenaisia viher- ja 

virkistysalueita , joita myos olemassa olevien teiden parantamistoimenpiteet naker
tavat . Niiden virkistysarvo laskee uusien teiden rakentamisen myota. 

Uudet ja entista paremmat vaylat parantavat liikkumista, mika lisaa viihtyisyytta. Toi
saalta ne saattavat muodostaa selkean esteen liikkumiselle. Tiheaan asutulla paa

kaupunkiseudulla on suhteellisen vahan laajoja viher- ja virkistysalueita, minka takia 
niiden pirstoutuminen vahentaa viihtyisyytta uusien vaylien estevaikutusten ja mai
seman muutosten ohella. Myos rakentamisen aikaiset hairiot kuten melu hairitsevat 
viher- ja virkistysalueiden viihtyisyytta. 

Rakennetut avoimet tilat 

Kavelykatujen , autottomien torien ja aukioiden syntymisen edellytykset saattavat 
heikentya, koska autoliikenteen kayttama pinta-ala kasvaa hieman . 

8.2.3 joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset rakennettuun 
ymparistoon ja maisemaan vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Esi- ja kulttuurihistoriallisesti seka maisemallisesti arvokkaat alueet ja koh
teet 

Joukkoliikennepainotteisella toimintalinjalla ei ole vaikutusta esi- ja kulttuurihistori
allisesti tai maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin ja kohteisiin PLJ 1994:an verrattuna. 

Kaupunki- ja maisemakuva 

Lansimetro voi vaikuttaa valillisesti kaupunkikuvaan yhdyskuntarakenteen 
tiivistymisen myota. Lehdistoanalyysin mukaan sen pelataan muuttavan ymparistoa 
epaviihtyisaksi ja liian tiheaan rakennetuksi. 

Viher- ja virkistysalueet 

Lansimetro vahentaa valillisesti uuden (kerrostalo)rakentamisen aile jaavia lahiviher
ja virkistysalueita. Laajat viher- ja virkistysalueet sailyvat eheina tiiviin rakentamisen 
ulkopuolella. 



Rakennetut avoimet tilat 

Uusien torien, puistojen ja aukioiden rakentaminen ja sailyttaminen on mahdollista, 
koska joukkoliikennepainotteinen toimintalinja tarvitsee vahemman maanpaallista 
liikennealuetta ja mahdollisesti myos parkkipaikkoja kuin ajoneuvopainotteinen toi
mintalinja . Myos jalankulun lisaantyminen tekee em . ohella aluekeskuksista 
viihtyisampia. 

Taulukko 7 Yhteenveto rakennettuun ympanst66n ja maisemaan kohdistuvista vatku
tuksista 

F'"·~· .. · -~. ~ 
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Rakennet
tllympi
rlstOja 
maisema 

Rakennet-
tu ympa-
rist6 ja 
ma1sema 

• Yaltakunnalllsesti 8NOica5 maisema-alue ja kulttuurihistorialllnen ymparistO 
sekimuucama pailc:lllisesti rnerkittiva kulttuurimaisema-alue pirstoutuu, mik.i 
Yiihendii nflden ...... 

•Kaupl1kl- ja l"flllisemllcwa muuttw ltikenteen haJiitsemaksl entisti leYUmplen 
telden. t:l.lnneleiden ja eritasolllttymi takla. 
Vlher- ja ~ pieAenMt ja pirstoutuvat jonkin verran eri puolilla 
~ 

Ajoneuvoliikennepainotteinen joukkollikennepalnotteinen 
toimintalinJa toimlntalinja 

• Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue • Pienet lahiviher- ja virkistysalueet voivat 
ja kulnuurihistoriallinen ymparisto vihentyi yhclyskuntMakenteen tiivistymlsen 
(Vantaanjokilaakson levein kohta) myOti 
seka muutama paikallisesti arvokas • lJ1kenne- ;a pysakOintialueita 
kulnuurimaisema pirstoutuu, minka tarvitaan vahemman, mild mahdolllstaa 
takia niiden arvo vahenee. torien, aukioiden ja puistojen 

• Uudet ja parannetut vaylat rakentamlsen ja silyttiimisen. 
( erityisesti uudet eritasoliittymat) • Em. ohella jalankulun lisaantyminen tekee 
muunavat kaupunki- ja maisemakuvaa keskuksista vllhtyisampia 
liikenteen hallitsemiksi ja katkaisevat 
avoimien kulttuurimaisemien visuaalisia 
yhteyksia. Toisaalta niita ymparoivien 
asuinalueiden liikenne saanaa vahentya 
ja siten niiden kaupunkikuva ja 
viihtyvyys parantua. 

• Tarkeita viheralueita pirstoutuu. 

~ 
- ~ 
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8.3 Melu 
Melulla on monenlaisia haitallisia vaikutuksia. Se mm. heikentaa viihtyvyytta, hairitsee 
lepoa, vaikeuttaa keskittymista ja puheen ymmartamista seka muuttaa ihmisten kayttay
tymista. Silla on myos todettu olevan alentava vaikutus asuntojen hintoihin. Kaupunki
ymparistossa tarkein melun aiheuttaja on liikenne, erityisesti tieliikenne. Liikennemaaran, 
raskaiden ajoneuvojen osuuden seka nopeuden kasvu ovat melutasoa nostavia tekijoita. 

Valtioneuvoston antamien ohjearvojen mukaan keskimaarainen melutaso ei saisi paival
la (klo 07-22) ylittaa arvoa 55 desibelia taajamien asuin- ja virkistysalueilla. Yolla on vas
taavana ohjearvona SO dB, paitsi uusilla alueilla, joilla on pyrittava 45 dB:iin. 

Melualueilla asuvien maarien arvioinnissa on kaytetty nykyisia asukasmafirifi ja vaeston 
sijoittumista myos vuoden 2020 tilanteessa, mika antaa todellista pienemmat asukas
maarat. Vertailussa nykytilanteeseen tulee tama ottaa huomioon. Vuoden 2020 lukuja 
tulisikin kayttaa lahinna toimintalinjojen ja vertailuvaihtoehdon keskinaiseen vertailuun. 
Kaytetty menetelma kuvaa potentiaalista altistumista melulle asuinalueilla, mutta ei koko
naisaltistumista, joka riippuu kaikkien niiden ymparistojen melutasoista, joissa ihmiset 
oleskelevat. 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on toimintalinjoja verrattu suhteessa nyky
tilanteeseen. 

8.3.1 Muutos 1990-2020 vertailuvaihtoehdon (PLJ 1994) mukaan 

Vertailuvaihtoehdossa PLJ 1994 me/ua/ueil/a asuvien kokonaismaara kasvaa runsaal
la 30 000 n. 202 000 henkiloon. Syyna on liikennesuoritteen kasvusta johtuva melu
alueiden leveneminen, mita kuitenkin hillitsee ruuhkautumisesta johtuva nopeuksien 
aleneminen. 

Maara kasvaa seudun kaikissa kaupungeissa, absoluuttisesti eniten Helsingissa (yli 
I 5 000 hengella). Suhteellisesti suurin lisays tapahtuu kuitenkin Espoossa, ja sen 
osuus paakaupunkiseudun melualueilla asuvasta vaestosta kasvaa hieman. Vantaalla 
kasvu on suhteellisesti suunnilleen sama kuin paakaupunkiseudulla keskimaarin. Kau
niaisten suhteellinen muutos on suurin, mutta sen osuus melualueiden kokonais
vaestosta on vain 0,3 % niin nyky- kuin ennustetilanteessakin . 

8 .3.2 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset melu
tilanteeseen vertailuvaihtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa me/ua/uei/la asuvien koko naismaara 
on n. 6 000 suurempi kuin vertailuvaihtoehdossa eli vajaat 208 000. Kasvu johtuu 
seka liikennesuoritteen etta nopeustasojen noususta vertailuvaihtoehtoon nahden. 
Sateittaisten tieyhteyksien parantaminen ja Pasilanvaylan korkeampi standardi lisaa
vat poikittaista liikennetta taajaan asutuilla alueilla. Todellisuudessa parantamis
toimenpiteisiin sisaltyy normaalisti melutorjuntatoimenpiteita, joita tassa tarkaste
lussa ei ole kyetty ottamaan huomioon. 

Helsingissa melualueiden asukasmaara kasvaa n. 5 000 ja Vantaalla n. I 000 hengella 
vertailuvaihtoehtoon nahden. Espoossa ja Kauniaisissa kasvu on vain vajaat 300 asu
kasta, mika johtuu mm. Keha ll:n jatkeesta, joka siirtaa liikennetta harvaan asutuille 
alueille. Uusia vaylia rakennetaan vuoden 2020 vaihtoehdoista eniten tassa toiminta
linjassa, joten myos meluesteiden vaikutus on suurin. Sen huomiotta jattaminen lii
oittelee jonkin verran toimintalinjan eroa vertailuvaihtoehtoon nahden. 

Sosiaa/isten vaikutusten arvioinnin tulosten mukaan ajoneuvoliikennepainotteinen toi
mintalinja lisaisi altistumista melulle nykytilaan verrattuna, koska teiden maara li
saantyisi. Toisaalta joillain alueilla liikennemelu saattaa vaheta, jos lapiajoliikenne 
siirtyy asuntoalueilta paavaylille. Tutkimusten mukaan ihmiset pelkaavat melun vai-



kuttavan haitallisesti asukkaiden kayttaytymiseen ja suorituskykyyn, harrastus
toimintaan, sosiaalisiin suhteisiin, asunnon rakenteeseen ja asukkaiden yleiseen liik
kumiseen. Melun koetaan heikentavan asuntoalueen elamanlaatua ja alentavan asun
tojen arvoa. Autoistuminen ja kevyen liikenteen alueiden epaviihtyisyys vahentavat 
ihmisten paivittaista liikuntaa ja lisaavat ihmisten stressia. Melun seurauksena 
liikkumismuotojen osuus saattaa muuttua siten, etta autolla liikkuminen lisaantyisi. 
Terveysvaikutukset kohdistuisivat jo ennestaan heikkokuntoisiin asukkaisiin kaik
kein pahimmin ja alentaisivat myos muiden vastustuskykya sairauksia kohtaan . 

8.3.3 joukkolllkennepainottelsen toimintalinjan valkutukset melu
tllanteeseen vertailuvalhtoehtoon verrattuna vuonna 2020 

Joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa ajoneuvoliikenteen me/ua/uei/la asuvi
en kokonaismaara on vajaat 2 000 henkiloa pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa eli 
hieman vajaat 200 000. Joukkoliikennepainotteisessa vaihtoehdossa melualueita pie
nentaa liikennesuoritteen vaheneminen vertailuvaihtoehtoon nahden. Nopeuksien 
kasvu syo osan tasta vaikutuksesta. 

Suurin ero verrattuna vertailuvaihtoehtoon nahden on Espoossa ja Kauniaisissa, jos
sa melualueiden asukkaita on n. I 500 vahemman. Vantaalla heita on n. 800 vahem
man kuin vertailuvaihtoehdossa. Helsingissa eroa ei juuri synny, koska osa 
perustilanteeseen sisaltyvista tunnelihankkeista (Pasilanvayla, keskustatunneli) jaa 
toteuttamatta. Myos kaupunkirakenteen tiivistyminen siirtaa liikenteen painopistet
ta muualta seudulta kantakaupunkiin. 

Joukkoliikennepainotteinen toimintalinja painottuu raskaan raideliikenteen edista
miseen. Raideliikenteen melu ei kuitenkaan ole laskelmissa mukana. Taten ei voida 
tehda lopullisia johtopaatoksia toimintalinjan ja vertailuvaihtoehdon eroista melu
alueiden asukasmaarissa. T odennakoisesti ero ei ole merkittava. 

Sosiaa/isten vaikutuscen arvioinnin tulosten mukaan altistuminen melulle ei joukko
liikennepainotteisessa toimintalinjassa kasvaisi kovin huomattavasti nykytilaan ver
rattuna. Toimintalinjan toteuttaminen lisaisi autottomien liikkumismahdollisuuksia 
ja hidastaisi autoliikenteen haittojen (melu, paastot) kasvua. lhmiset kokevat, etta 
esimerkiksi astma- ja allergiaoireet eivat pahenisi yhta pal jon kuin ajoneuvoliikenne
painotteisessa toimintalinjassa. Eras paakaupunkiseudun asukas toi esille kyselyssa 
mielikuvansa joukkoliikennepainotteisesta toimintalinjasta seuraavasti: "moottori
en, varashalyttimien ja jarrutusaanien sijasta kuuluisi lintujen laulu". lhmiset mielta
vat myos liikennehankkeiden rakentamisesta aiheutuvan melun huomattavaksi, jol
loin joukkoliikennepainotteinen toimintalinjan koetaan aiheuttavan vahemman 
rakentamisaikaista melua kuin ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja. 

Ympariston edellytykset terveelliselle elamalle paranisivat mm. virkistysalueiden 
sailymisen ja meluttomuuden seurauksena. Jalankulku, pyoraily ja joukkoliikenteen 
kaytto lisaantyisivat suhteessa autoiluun, jolloin vaeston terveys kohoaisi. Joukko
liikennepainotteisella jarjestelmalla olisi myonteisia kansanterveydellisia vaikutuk
sia. 

Erityisesti kantakaupungin asukkaat odottavat joukkoliikennepainotteisen jarjestel
man toteuttamisen vahentavan autoilun haittojen (melu, paastot) kokemista. Toi
saalta keskustatunnelin puuttumisen vuoksi ydinkeskustan lapikulkuliikenne olisi 
edelleen haittatekija. 
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Melualueilla asuvien maara 
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Kuva 28. 1'1elualue;/la asuvien kokonaismaarat kaupungeittain vuoden I 990 t!lanteessa 
seka v. 2020 verta;/uva;htoehdossa (PL) I 994) ja toimintalinjoissa 

Taulukko 8. Yhteenveto melun va;kutuksista 

Muutos vuosina 1990-2020 vertailuvaihtoehdon (PLI 1994) mukaan 

Melu • Melualue1den viiesto kasvaa n. 30 000 hengellii (I 5 %). 
• Kasvu on absoluutt1sesti suurinta Helsmg1ssii. 
• Espoo lisaa osuuttaan melualueiden kokona1sviiestostii. 
• Vantaalla kasvu on samaa luokkaa kuin seudulla kesk1maarin. 

Toimintalinjojen vaikutukset meluun suhteessa vertailuvaihtoehtoon vuonna 2020 

AJoneuvoliikennepainotteinen Joukkoliikennepainotteinen 
toimintalinja toimintalinja 

Melu • Melualueilla asuvien kokonaismaarii • Melualueiden vaeston kokonaismaarii 
kasvaa n. 6000 asukkaalla enemman kasvaa n. 2000 asukkaalla vahemman 
kuin PLJ 1994:ssii. kuin PLJ 1994:ssii. 

• Helsingissii melualueiden asukkaita • Helsmg1ssii kasvu on yhta suuri kuin 
n. 5000 enemman kuin vertailuvaihto- PLJ 1994:ssa. 
ehdossa. • Vantaalla kasvu on hieman pienempi 

• Vantaalla kasvu on n. I 000 asukasta kUin PLJ 1994:ssii. 
suuremp1 kuin vertailuvaihtoehdossa. • Espoossa Ja Kauniaisissa melualueiden 

• Espoossa ja Kauniaisissa ero vertailu- asukkaita on n. I 500 vahemmiin kuin 
va1htoehdon hyviiks1 on aile 300 asukasta. vertatluva1htoehdossa. 



8.4 llmanlaatu 

llmanlaatutarkastelussa ovat paastojen osalta mukana seuraavat ilmansaasteet: 

Hiilidioksidi (C02): aiheuttaa maapallon ilmaston lampenemista. 

Hiilimonoksidi (CO) eli haka: syrjayttaa suurina pitoisuuksina hapen veresta. 

Typen oksidit (NO.): merkinta viittaa yhteisesti typpimonoksidiin (NO), jota 
suurin osa paastoista on, ja typpidioksidiin (N0

2
) , joka aiheuttaa oireita hengitysteissa, 

maaperan ja vesistojen happamoitumista seka materiaalivaurioita. NO hapettuu ul
koilmassa vahitellen N0

2
:ksi. 

Hiilivedyt (HC) : merkinta viittaa erittain suureen joukkoon erilaisia yhdistei
ta, jotka mm. arsyttavat hengitysteita ja aiheuttavat mm. paansarkya ja myos syo
paa. 

Hiukkaset (PM): pakokaasujen hiukkaset koostuvat hiilesta, hiilivedyista ja 
metalleista. Ne aiheuttavat mm. tulehduksia ja syopaa hengitysteissa. Suurin osa 
ulkoilman hiukkasista on peraisin katujen ja renkaiden kulumisesta ja hiekoituksesta, 
ei pakokaasuista. Hiukkaset ovat yha selvemmin nousseet ulkoilman merkittavim
maksi terveysriskiksi ja myos Helsingissa tehtyjen tutkimusten mukaan 
hiukkaspitoisuuksilla on selva yhteys paivittaiseen kuolleisuuteen. 

Pitoisuus- ja altistustarkastelussa on keskitytty typpidioksidiin . Hiukkaspitoisuuksien 
laskennallinen ennustaminen luotettavasti ei ole toistaiseksi mahdollista. Typpidioksidi 
on paakaupunkiseudulla hakaa merkittavampi ilmansaaste, koska ha'an pitoisuudet 
ylittavat ohjearvot vain hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Typpidioksidin ohjearvo
ylitykset ovat paljon yleisempia. 

8.-4. I Muutos 1995-2020 vertailuvaihtoehdon (PLJ 199-4) mukaan 

Paakaupunkiseudun liikenteen paastot yhden syysarkivuorokauden aikana nykyti
lanteessa (v. 1995) seka vertailuvaihtoehdossa (PLJ 1994) vuonna 2020 on esitetty 
taulukossa 9. On huomattava, etta syysarkivuorokautta kohden lasketut paastot ei
vat ole vertailukelpoisia yleensa esitettavien vuositason paastojen kanssa. 

Taulukko 9. Ltikenteen p/iastot piiakaupunkiseudulla nykyttlanteessa sekfi vuonna 2020 
vertatluvathtoehdossa (tonnia/syysarkivuorokausi). 

Nyky-
VertailuVE Abs. ero Suht. ero 

tilanne 

Hiilidioksidi (C02) 2 751 2 794 +43 +2% 

Hiilimonoksidi (CO) 97 46 -51 -53% 

Typen oksidit (NOx) 31 15 -16 -52% 

Hiilivedyt (HC) 14 6,8 -6,8 -50% 
Hiukkaset (PM) 1,7 1,3 -0,4 -22% 

Kulkumuotojen nykyiset osuudet paastoista ilmenevat kuvasta 29 . Henkiloautot vas
taavat suurimmasta osasta hiilidioksidi, haka- ja hiilivetypaastoa. Raskas ajoneuvo
liikenne taas tuottaa maaraansa nahden huomattavan suuren osan typen oksidien ja 
hiukkasten paastoista, koska dieselmoottorit tuottavat naita saasteita huomattavasti 
enemman kuin bensiinimoottorit. Raideliikenteen osuus on suurimmillaankin vain 
vajaat 2 % (hiilidioksidi) . 
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Kuva 29. Kulkumuoto;'en osuudet pi:iastoist/:i nykyt!lanteessa (syysarkivuorokausi). 

Taulukko I 0 esittaa kulkumuotokohtaiset paastot vertailuvaihtoehdossa vuonna 2020. 
Eniten vuoteen 2020 mennessa vahenevat hiilimonoksidin eli ha'an, hiilivetyjen ja 
typen oksidien paastot, yli 50 %. Tama johtuu suurimmaksi osaksi autokannan tek
nisesta kehityksesta kuten katalysaattorien yleistymisesta ja parantumisesta. Kehi
tys on suurempaa kevyiden kuin raskaiden ajoneuvojen osalta , mika nakyy 
hiukkaspaaston suhteellisen pienena vahentymisena. Lisaksi on huomattava, ettei
vat ulkoilman hiukkaspitoisuudet alene samassa suhteessa kuin pakokaasujen 
hiukkaspaasto, koska suuri osa ilman hiukkasista on peraisin muualta katujen ja ren
kaiden kulumisesta seka hiekoitushiekasta. 

Hiilidioksidin paasto osoittaa muutaman prosentin kasvua, joka tulee kaytannossa 
kokonaan kevyesta ajoneuvoliikenteesta. Pakokaasujen jalkipuhdistuslaitteilla ei ole 
mahdollista poistaa hiilidioksidia, joka on polttoaineen paaasiallinen palamistuote. 
Vuosille 1990-2020 asetettu hiilidioksidipaaston vahentamistavoite, -20 %, jaa saa
vuttamatta: syysarkivuorokauden paastossa tapahtuu n. 9 %:n alenema talla ajan
jaksolla. 

Taulukko I 0. Kulkumuotokohtaiset pa!istot vertatluvathtoehdossa vuonna 2020 (tonnia/ 
syysarkivuorokausi). 

Hiili- Hiila- Typen Hiili-
Hiukkaset 

dioksidi monoksidi oksidit vedyt 
(PM) (C02) (CO) (NO.) (HC) 

Henkilo- ja pakett1autot 1 930 38 ,6 4 ,67 5 21 0.41 
Kuorma-autot 675 6.0 8,41 1,33 0,82 
Buss it 119 1.0 1,54 0,23 0,09 
Raideliikenne 69 0,067 0,00 
Yht. 2 794 45,6 14,7 6,78 1,32 

Typpidioksidipitoisuudet ylittavat vuorokausiohjearvon nykyisin melko laajoilla alu
eilla paavaylien varsilla ja Helsingin kantakaupungissa, n. I 0 000 laskentaruudussa 
(ks . kappale 5.5). Ennustetilanteessa pitoisuudet laskevat jonkin verran , mutta paas
toja hitaammin typen oksidien monimutkaisen ilmakemian vuoksi . Ohjearvo ylittyy 
edelleen pienehkoilla alueilla, n. 1200 laskentaruudussa (kuvassa 30 on nykytilan
teen ja kuvassa 3 I vertailuvaihtoehdon mukaisen tilanteen typpidioksidipitoisuuksia 
esittava kartta) (YTV, 1997). 



Vuorokauaiohjaarvoon varrannolll .. t 
TYPPIOIOKSIOIPITOISUUOET (~lm1) 

Nykytllanne 

- ·100 (411) 
70 - 100 (&8&3) 

(luomalalnan ohjn.rvo 70 JJ91ml) 

60 • 70 (36485) 
(43428) 

Kuva 30. JYpptdiokstdin vuorokausioh;'earvoon (70 Jlg/ml) verrannol/isten pttoisuuksien 
alueel/inen ;'akauma paakaupunkiseudu//a nykytt!anteessa. Laskettu 1/matieteen /attoksen 
levifjmismallilla marraskuun I 995 saatiedoilla 

Vuorokauaiohjearvoon vamnno111 .. 1 
TYPPIOIOKSIOIPITOISUUDET (IJII!m' ) 

PW 19:84 mukaln•n lllkann.varkko 
vuodella 2020 

- ·100 (58) 
70 -100 (1111) 

(suomalalr..n ohjearvo 70 .,g/m") = 60.70 (11010) 
(70036) 

Kuva J I. JYpptdiokstdin vuorokausioh;'earvoon (70 Jlg/ml) verrannol/isten pitoisuuksien 
alueellinen ;'akauma paakaupunkiseudul/a vertatluvaihtoehdon mukaisessa ttlanteessa v. 
2020. Laskettu 1/matieteen lattoksen leviamismalltl/a marraskuun 199 5 saatiedoil/a 
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Hakaohjearvojen ylitykset ovat epatodennakoisia. Hiilivetyjen pitoisuudet alenevat 
nykyisista, joita niitakaan ei pideta ongelmallisina. Hiukkaspitoisuudet ylittavat oh
jearvot nykyisin vilkkaissa liikenneymparistoissa, ja nain tapahtunee myos ennuste
tilanteessa, koska suorien paastojen merkitys pitoisuuksien kannalta on vahainen . 
Suurin merkitys on liikenteen ilmaan nostattamalla katupolylla. 

Altistusindikaattoreista aktiviteettipainotettu typpidioksidipitoisuus on nykytilanteessa 
keskimaarin 51,8 flg/m 3 ja vertailuvaihtoehdon mukaisessa tilanteessa 39,3 flg/m 3• 

Tilanne siis paranee selvasti , mutta keskimaarainen altistuminen vahenee monimut
kaisen ilmakemian vuoksi vahemman kuin paastovahennyksista voisi paatella. 

8.4.2 Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset ilmanlaatuun 
vertailuvaihtoehtoon (PLJ 1994) verrattuna vuonna 2020 

Taulukko I I esittaa kulkumuotokohtaiset paastot ajoneuvoliikennepainotteisessa 
toimintalinjassa vuonna 2020. Muutokset kulkumuotojen osuuksissa eri paastoista 
ovat erittain pienet vertailuvaihtoehtoon verrattuina. 

Taulukko I I. Kulkumuotokohtaiset paiistot a;oneuvolti'kennepainotteisessa toimintalin;assa 
vuonna 2020 (tonnia/syysarkivuorokausi). 

Hiili- Hiili- Typen Hiili-
Hiukkaset 

dioksidi monoksidi oksidit vedyt 
(PM) 

(C02) (CO) (NOx) (HC) 

Henkilo- ja pakettiautot 1 920 38,4 4,69 5,21 0,40 
Kuorma-autot 671 5,87 8,25 1,30 0,80 
Buss it 129 1,08 1,67 0,25 0,10 
Raideliikenne 61 0,06 0,00 
Yht. 2 782 45,4 14,7 6,76 1,31 

Taulukossa 12 on esitetty vertailuvaihtoehdon ja ajoneuvoliikennepainotteisen 
toimintalinjan paastot ja naiden erot. Paastojen osalta ajoneuvoliikennepainotteisen 
toimintalinjan ero vertailuvaihtoehtoon on hyvin pieni, aile prosentin kaikkien saas
teiden osalta. Hiilidioksidipaaston vahennystavoitetta, -20 % jaksolla 1990-2020 ei 
siten saavuteta myoskaan ajoneuvopainotteisessa toimintalinjassa. Syysarki
vuorokauden paasto alenee n. 9 % kuten vertailuvaihtoehdossakin. Vuoden 1995 
tilanteesta kasvua on noin 2 %, mutta jaksolla 1990-95 paastojen on arvioitu vahen
tyneen no in I 0 %. 

Taulukko I 2 . Piiiistojen maiiriit vertatluvaihtoehdossa ;a a;oneuvolti'kennepainotteisessa 
toimintalinjassa (tonnia/syysarkivuorokausi). 

VertailuVE 
Ajoneuvo-

Abs. ero Suht. ero 
liikenneTL 

Hiilidioksidi (C02 ) 2 794 2 782 -12 0% 

Hiilimonoksidi (CO) 46 45 -0,3 -1% 

Typen oksidit (NOx) 15 15 0,0 0% 

Hiilivedyt (HC) 6,8 6,8 0,0 0% 
Hiukkaset (PM) 1,3 1,3 0,0 -1% 



Typpidioksidin pitoisuusohjearvon ylityksia tapahtuu autoliikennevaihtoehdossa 
enemman kuin vertailuvaihtoehdossa eli n. 1700 laskentaruudussa. Pitoisuudet ovat 
suurempia erityisesti Keha lll :n laheisyydessa. Aktiviteettipainotettu N0

2
-pitoisuus 

on 40, I f-Lg/m 3 eli kaksi prosenttia suurempi kuin vertailuvaihtoehdossa. Ero on hy
vin pieni (YTV, 1997). 

8.4.3 joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutukset ilmanlaatuun 
vertailuvaihtoehtoon verrattuina vuonna 2020 

Taulukko 13 esittaa liikenteen paastot kulkumuodottain joukkoliikennepainotteisessa 
toimintalinjassa vuonna 2020 . Ero vertailuvaihtoehtoon on selvempi kuin 
ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa: kaikki paastot ovat pienempia. Ke
vyen ajoneuvoliikenteen paastot vahenevat selvasti vertailuvaihtoehtoon nahden , 
koska sen suoritekin alenee. Raideliikenteen paastojen kasvu on prosentuaalisesti 
suurehko, mutta ne edustavat silti enimmillaan kolmea prosenttia liikenteen 
paastoista. Hiilidioksidipaaston vahennystavoitetta, -20 % jaksolla 1990-2020 ei ai
van saavuteta: syysarkivuorokauden paasto on n. 16% pienempi kuin vuonna 1990. 

Taulukko I J. Kulkumuotokohtaiset piiast6t joukkoltikennepainotteisessa toimintalinjassa 
vuonna 2020 (tonnia/syysarkivuorokausi). 

Hiili- Hiili- Typen Hi iii-
Hiukkaset dioksidi monoksidi oksidit vedyt 

(PM) (C02) (CO) (NOx) (HC) 

Henkilo- ja pakettiautot 1 702 34,9 4,23 4,76 0,36 
Kuorma-autot 677 5,94 8,36 1,32 0,81 
Buss it 114 0,96 1,48 0,22 0,09 
Raideliikenne 76 0,08 0,00 
Yht. 2 570 41,8 14,2 6,30 1,27 

Taulukossa 14 on verrattu vertailuvaihtoehdon ja joukkoliikennepainotteisen 
toimintalinjan paastoja. Kaikki paastot ovat toimintalinjassa 4 ... 8 prosenttia pienem
mat kuin vertailuvaihtoehdossa. 

Taulukko I 4. Piifist6jen maiirfit vertatluvaihtoehdossa ja joukko!tikennepainotteisessa 
toimintalinjassa (tonnia/syysarkivuorokausi). 

VertailuVE 
Joukkolii-

Abs. ero Suht. ero 
kenneTL 

Hiilidioksidi (C02) 2 794 2 570 -224 -8% 

Hiilimonoksidi (CO) 46 42 -3,8 -8% 

Typen oksidit (NOx) 15 14 -0,5 -4% 

Hiilivedyt (HC) 6,8 6,3 -0 ,5 -7% 
Hiukkaset (PM) 1,3 1,3 -0,1 -4 % 

Typpidioksidin pitoisuusohjearvon ylityksia tapahtuu joukkoliikennevaihtoehdossa 
saman verran kuin vertailuvaihtoehdossa eli n. I 200 laskentaruudussa. Aktiviteetti 
painotettu N0

2
-pitoisuus on 39,8 f-Lg/m 3 eli runsaan prosentin suurempi kuin vertailu

vaihtoehdossa. Ero on hyvin pieni (YTV, 1997) . 

77 



78 

Nykytlianne 
(1995) 

Ajoneuvo
lilkenne TL 

VertailuVE 
(PLJ 1994) 

Joukko
llikenne TL 

NyKylllanne 
(1995) 

Ajoneuvo
lilkenne TL 

Verta1luVE 
(PLJ 1994) 

Joukko
lnkenne TL 

NyKyt1lanne 
(1995) 

AJoneuvo
llikenne TL 

VertailuVE 
(PLJ 1994) 

Joukko
liikenne TL 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Tonnia/vrk 

0 5 10 15 20 25 30 35 
Tonn1alvrk 

Liikenteen hiukkaspatistot 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 1,2 1,4 1,6 1,8 
Tonnia/vrk 

Nykytilanne 
(1995) 

Ajoneuvo
liikenne TL 

VertalluVE 
(PLJ 1994) 

Joukko
lnkenne TL 

NyKylllanne 
(1995) 

Ajoneuvo
liikenne TL 

VertailuVE 
(PLJ 1994) 

Joukko

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 00 
Tonnia/vrk 

Liikenteen hiilivetypaastot (HC) 

lnkenne TL r------
0 2 4 6 8 10 12 

Tonnia/vrk 

Raideliikenne 

Buss1t 

I Kuorma
autot 

Hen kilO- Ja 
pakettiautot 

Raideliikenteen CO- ja HC-paastot oval 
v~haisia eika niiden maaraa ole arvio1tu 

14 

Kuva 32. Ltlkennemuotojen p/i/istot nykytt!anteessa ;a vertat!uvaihtoehdossa sekii 
ajoneuvo!tikenne- ;a joukkoltikennepainotteisissa toimintalinjoissa (tonma/syysarki
vuorokausi). 
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• KokonaispiiastOt vB!eneviit voimakkaasti teknisen kehityksen ansiosta hiilidioksidia 
• luklJUI'10ttamalta 
• Hiuldalspitoisuuden ohjWvon ~ edelleen villdcaimmissa liikenneymparisti)lssa 
• Typpidtoksldin oh~ tapahtuu nykyisti paiJOO pHNlelllmilla alueilla. 
• Potentiaalinen altistumlnen typpidloksidille vihenee selviisti. 
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Ajoneuvoliikennepainotteinen joukkoiJJkennepamotteinen 
toimintalinja toimintallnja 

Paastot • Kaikki paastomaarat limes samat • Paast:Ot: 4-8 % alemmat 
kuin PLJ 1994:ssa ku1n PLJ 1994:ssa 

Pitoisuudet • Typpidioksidin ohjearvoylityksia • "Ffppidioksidin ohjearvoylityksia 
selvasti enemman kuin PLJ 1994:ssa. saman verran kuin PLJ 1994:ssa 

Altistumi- • Potentiaalinen altistus typpidioksidille • Potentiaalinen altistus typpidiok.sidille 
nen samalla tasolla kuin PLJ 1994:ssa samalla tasolla kuin PLJ 1994:ssa 

Taulukko 15. Yhteenveto pa/ist6jen va1kutuksista 
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9. Toimintalinjojen vertailu 

9.1 Liikenneolosuhteet ja talous 

Ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassaverrattuna vertailuvaihtoehtoon ruuh
ka-ajan henkiloautomatkat lisaantyvat. Samalla kuitenkin ajoneuvoliikenteen nope
udet kasvavat ja siten liikenteessa kuluva aika vahenee. Ruuhkat paakaupunkiseu
dulla vahenevat. Joukkoliikenteen matkoissa ja kulkumuoto-osuudessa ei tapahdu 
suurta muutosta. Autoliikennemaarien ja suoritteiden lisaantyessa seka liikenteen 
kokonaisenergiankulutus etta liikenneonnettomuuksien maara hieman kasvavat. Lii
kenteen kokonaiskustannukset hieman lisaantyvat. Autonomistajaruokakuntien maara 
kasvaa kehamaisten yhteyksien varrella. 

Joukko/iikennepainotteisessa toiminta/injassa verrattuna vertailuvaihtoehtoon ruuh
ka-ajan henkiloautomatkat vahenevat ja joukkoliikennematkat seka kevyen liiken
teen matkat lisaantyvat. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa selvasti ja sen 
kaytto lisaantyy erityisesti kantakaupungin ja muun seudun valisilla matkoilla. Paa
asiassa ruuhkamaksujarjestelman vaikutuksesta ruuhkat paakaupunkiseudulla vahene
vat. Liikenneonnettomuuksien maarassa ei tapahdu suurta muutosta, mutta liiken
teen kokonaisenergiankulutus laskee hieman. Liikenteen kokonaiskustannukset hie
man vahenevat. Autonomistajaruokakuntien maara kasvaa hieman kantakaupungis
sa ja joukkoliiikennekaytavien varrella. 

9.2 Liikkuminen 

Ajoneuvo/iikennepainotteisessa toiminta/injassaverrattuna nykytilanteeseen liikutaan 
autoilijoiden ehdoilla. Eri liikkujaryhmien valinen tasa-arvo heikkenee. Tiehankkeiden 
rakentamisen hyodyt jakautuvat osalle vaestoa - autoilijat hyotyvat. Autottomien, 
jalankulkijoiden, py6railij6iden ja joukkoliikenteen kayttajien liikkumismahdollisuudet 
eivat parane. Tama johtuu mm. tiehankkeiden aiheuttamasta estevaikutuksesta. Hel
singin ydinkeskusta voi olla poikkeus, koska olosuhteet voivat parantua keskusta
tunnelin ja mahdollisen kavelykatualueen myota. Ajoneuvoliikennepainotteisen jar
jestelman toteutuminen heikentaa lasten ja vanhusten liikkumista seka pienentaa 
heidan elinpiiriaan. Heikoimmassa asemassa ovat lapset, autottomat vanhukset, pie
nituloiset seka kantakaupungin, kerrostaloalueiden ja pientaloalueiden autottomat 
ruokakunnat. Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan hyotyna on, etta pientalo
alueiden yleisin kulkutapa (autoilu) helpottuu. 

joukko/iikennepainotteinen toiminta/inja verrattuna nykytilanteeseen tukee tasa-ar
von toteutumista liikkumismahdollisuuksissa. Monipuolinen elama on mahdollista 
autottomillekin. Erityisesti lasten , nuorten ja vanhusten liikkuminen helpottuu. Ja
lankulkijoiden ja py6railij6iden olosuhteet paranevat kaikissa aluetyypeissa. Liikku
misen nopeus ja tehokkuus lisaantyvat joukkoliikenteessa. Toisaalta liikenteessa 
kuluva aika voi lisaantya mm. liityntaliikenteen kasvun seurauksena. 

9.3 Maankaytto 

Ajoneuvo/iikennepainotteisessa toimintalinjassa verrattuna vertailuvaihtoehtoon va
estomaara vahenee kantakaupungissa seka radanvarsien lahioissa. Tama johtuu osit
tain rakentamispotentiaalien eroista. Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan 
maankayton mahdollisuuksista on vahennetty ratojen rakentamisen myota syntyvaksi 
oletetut tiivistymismahdollisuudet. Kun sijoittumismahdollisuudet kaventuvat vaes
tomaara lisaantyy paakaupunkiseudun reuna-alueiden pientaloalueilla, joita 
kehamaiset yhteydet palvelevat ja joihin yleiskaavoissa sisaltyy rakentamis
mahdollisuuksia. Hyvien tieyhteyksien lahialueilla arvioidaan rakentamistehokkuuden 
kasvavan. 



Tyopaikkojen maara lisaantyy kantakaupungissa ja paakaupunkiseudun reuna-alu
eella, jossa on rakentamatonta toimitilapotentiaalia ja joita kehamaiset yhteydet 
palvelevat. Toimipaikkojen rakentamistehokkuus lisaantyy lahella kantakaupunkia 
liikennevaylien laheisyydessa sijaitsevilla tyopaikka-alueilla. Palvelut sijoittuvat lahelle 
uusia asuntoalueita lahinna kehamaisten yhteyksien varteen. Kaupunkirakenteen 
hajautumisesta johtuen palvelumatkojen pituus hieman kasvaa. 

Ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja myotavaikuttaa kaupunkirakenteen 
hajautumiseen ja lisaantyvaan kaupunginosien eriytymiseen. 

joukko/iikennepainotteisessa toiminta/injassa verrattuna vertailuvaihtoehtoon vaes
tomaara lisaantyy kantakaupungissa seka uusilla raideliikennevyohykkeilla erityisesti 
lansimetron ja Marja-radan vyohykkeilla. Tahan vaikuttaa ruuhkamaksujarjestelma 
seka uusien ratahankkeiden myota syntyvaksi oletettu lisarakentamispotentiaali. 
Rakentamistehokkuuden arvioidaan kasvavan ratavyohykkeen aluekeskuksissa ja 
niiden lahialueilla. Vaestomaara vahenee paakaupunkiseudun reuna-alueilla 
kehamaisten yhteyksien ulkopuolella. 

Tyopaikat lisaantyvat kehamaisten yhteyksien varrella Espoossa ja Vantaalla. Tyo
paikat vahenevat kantakaupungissa ja keskustan reuna-alueilla ja siirtyvat erityisesti 
lansimetrokaytavan varren aluekeskuksiin seka paaradan varteen lta-Vantaalle. Toi
mitilojen rakentamistehokkuus on suurempi niissa ratavyohykkeiden aluekeskuksissa, 
joissa voidaan tehostaa kaavoitusta ja siten rakentaa toimipaikkoja. Palvelumatkojen 
pituus ei merkittavasti kasva, silla raideliikennehankkeet seka maankaytto tukevat 
palveluiden sijoittumista ratavyohykkeille. Palvelutyopaikat kasvavat erityisesti rata
vyohykkeiden aluekeskuksissa. 

Joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutuksesta ei tapahdu merkittavaa kau
punkirakenteen hajautumista ja kaupunginosien eriytymista. 

9.4 Asuntoalueiden elinolot 

Ajoneuvo/iikennepainotteinen toimintalinja verrattuna nykytilanteeseen aiheuttaa 
joillain alueilla pirstoutumista ja estevaikutusta tiehankkeiden rakentamisen ja teilla 
olevien liikennemaarien kasvun seurauksena. Pirstoutuminen ja estevaikutus aihe
uttaa alueiden eristaytymista toisistaan ja vaikeuttaa kevyen liikenteen kulkua. Asun
toalueiden viihtyvyys ja sosiaalisuus heikkenee. Liikenteen aiheuttaman hairion pe
lataan vahentavan ulkona oleskelua ja sosiaalista kanssakaymista. Liikkuminen koe
taan entista turvattomammaksi. T oisaalta jotkut tiehankkeet voivat rauhoittaa asuin
katuja (esim. Pasilanvayla). Lisaksi katuelaman viihtyisyys voi lisaantya ydinkeskus
tassa kavelykeskustan myota, jos kavelykeskusta toteutetaan keskustatunnelin rin
nalla. Pientaloalueiden nykyinen autopainotteinen luonne sailyy. 

Joukko/iikennepainotteinen toiminta/injaverrattuna nykytilanteeseen aiheuttaa muu
tamalla asuntoalueella pirstoutumista (esim. Marjaradan ja Jokerin varrella). Joukko
liikennepainotteisella jarjestelmalla on lahinna myonteisia vaikutuksia asuntoaluei
den viihtyisyyteen ja sosiaalisuuteen. Liikenteen aiheuttama hairio vahenee, autoilta 
vapaat alueet lisaantyvat ja ulkona oleskelu koetaan entista miellyttavammaksi. 
Raideliikennejarjestelma johtaa maankayton tiivistymiseen terminaalien laheisyydessa. 
Liiallista tiivistymista ei aina kuitenkaan pideta hyvana, koska se voi heikentaa asun
toalueiden viihtyisyytta. 
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9.5 Luonnon monimuotoisuus 

Ajoneuvo/iikennepainotteisen toiminta/injan hankkeet vertailuvaihtoehtoon verrattu
na halkaisevat arvokkaita luonnonalueita. Uusien vaylien rakentamisen seurauksena 
liikennealueen pinta-ala kasvaa ja viheralueet, kallio-, suo- ja metsaalueet pienene
vat. Ne ovat epayhtenaisempia ja niiden valiset etaisyydet kasvavat, mika vaikeuttaa 
elainten liikkumista. Elaimiston ja kasvillisuuden elinmahdollisuudet saattavat siten 
vaikeutua ja vaateliaat lajit vaarantua. T oisaalta uudet tiet pientareineen ja luiskineen 
saattavat muodostaa kokonaan uuden kasvuympariston ja leviamisreitin tie
ymparistoon sopeutuville lajeille . 

Yaylien lisaantyessa ja nopeuksien kasvaessa pinta- ja pohjavesien pilaantumisriski 
lisaantyy. Luonnon monimuotoisuus vahenee lajiston ja elinymparistojen 
yksipuolistuessa erityisesti uusien vaylien rakentamisen seurauksesta, koska niiden 
ymparistovaikutukset ovat vakavimmat. 

joukko/iikennepainotteisen toimintalinjan hankkeet verrattuna vertailuvaihtoehtoon 
voivat pienentaa paikallisesti tarkeita luonnon- ja viheralueita yhdyskuntarakenteen 
tiivistymisen myota, mika saattaa vaikuttaa naiden alueiden elaimistoon ja kasvilli
suuteen. Toisaalta rakentaminen tiiviistyy yha enemman, mika mahdollistaa laajojen 
viher- ja virkistysalueiden lisaantymisen tiiviin rakentamisen ulkopuolella. 

9.6 Rakennettu ymparisto ja maisema 

Ajoneuvoliikennepainotteinen toimintalinja vertailuvaihtoehtoon verrattuna halkaisee 
tarkeita kulttuurimaisemakokonaisuuksia, joista tarkein on valtakunnallisesti arvo
kas kulttuurihistoriallinen ymparisto ja maisema-alue Yantaanjokilaakson pohjois
osassa ja joka on samalla paakaupunkiseudun laajin peltoaukea. Uusien vaylien mit
takaavaa on vaikea sovittaa pienipiirteiseen kulttuurimaisemaan, mika vahentaa alu
eiden arvoa. Kulttuuriympariston monimuotoisuus ja virkistysarvo vahenevat. 

Uudet tunneli- ja vaylarakenteet muuttavat kaupunki- ja maisemakuvaa liikenteen 
hallitsemaksi. Ajoneuvopainotteinen toimintalinja halkaisee tarkeita viher- ja virkistys
alueita, mika vahentaa viihtyisyytta. Estevaikutus lisaantyy uusien ja entista leveampien 
vaylien myota. Ajoneuvopainotteinen toimintalinja saattaa heikentaa kavelykatujen, 
autottomien torien ja aukioiden syntymisen edellytyksia kantakaupungin ulkopuo
lella, koska autoliikenteen kayttama pinta-ala kasvaa. 

joukkoliikennepainotteisella toimintalinjalla verrattuna vertailuvaihtoehtoon on mm. 
Yantaanjokilaaksossa samat kielteiset vaikutukset. Toimintalinja saattaa lisaksi va
hentaa lahiviher- ja virkistysalueiden maaraa yhdyskuntarakenteen tiivistymisen 
myota. Toisaalta taas laajat viher- ja virkistysalueet sailyvat eheina tiiviin rakentami
sen ulkopuolella. Liikenne- ja pysakointialuetta tarvitaan vahemman, mika mahdol
listaa puistojen, torien ja aukioiden rakentamisen ja sailyttamisen. Aluekeskuksissa 
viihtyisyys ja julkisten tilojen merkittavyys kasvaa. 

9.7 Melu 

Ajoneuvo/iikennepainotteinen toiminta/inja on hieman joukkoliikennepainotteista 
toimintalinjaa huonompi melualueilla asuvien kokonaismaaran suhteen. joukko
liikennepainotteisessa toimintalinjassa ajoneuvoliikenteen meluvyohykkeilla asuvien 
kokonaismaaran kasvu on hienokseltaan pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa, mut
ta raideliikennemelun puuttuessa tarkastelusta lopullisia johtopaatoksia ei voida tehda. 
Kaikissa kolmessa tapauksessa asukasmaaran kasvu melualueilla on suurin absoluut
tisesti Helsingissa ja suhteellisesti Espoossa. 



9.8 llmanlaatu 

Paastomaarien osalta ajoneuvo/iikennepainotteinen toimintalinja ei eroa vertailu
vaihtoehdosta. joukko/iikennepainotteisessa toimintalinjassa kaikki paastot ovat sen 
sijaan hieman alemmat kuin vertailuvaihtoehdossa. Hiilidioksidipaaston vahennys
tavoitetta, -20 % vuosina 1990-2020, ei saavuteta missaan vaihtoehdoista. Seka 
vertailuvaihtoehdossa etta ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa vahenema 
on n. 9%. Selvasti lahimmas paasee joukkoliikennepainotteinen toimintalinja n. 16 
%:n paastovahenemallaan. 

Typpidioksidin ohjearvoylityksia on kummassakin huomattavasti vahemman kuin ny
kyisin, mutta ajoneuvoliikennepainotteisessa toimintalinjassa kuitenkin selvasti enem
man kuin vertailuvaihtoehdossa tai joukkoliikennepainotteisessa toimintalinjassa. 
Potentiaalinen altistus typpidioksidille on kummassakin toimintalinjassa hienoksel
taan suurempi kuin PLJ 1994:ssa. 
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LIITE 1. 

PLJ 1998:n luonnoksen laadinnan lahtokohdat ja periaatteet 

Liikennejarjestelmasuunnitelman tarkistus ja paakaupunkiseudun tulevaisuuskuva 

Paakaupunkiseudun liikennepolitiikan suunta on maaritelty vuonna 1994 hyvaksytyssa 
liikennejarjestelmasuunnitelmassa (PLJ 1994 ). Suunnitelma tarkistetaan neljan vuoden vale in 
ja ensimmaisessa tarkistuksessa (PLJ 1998) kiinnitetaan valtuuskunnan paatoksen mukaisesti 
erityista huomiota niihin liikennejarjestelman kehittamisen muutostarpeisiin , joita joukkoliiken
ne- ja ymparistotavoitteiden toteutuminen aiheuttaa. PLJ:n tarkistus on edennyt YTV:n 
hallituksen hyvaksyman yleisohjelman mukaisesti. Tahan mennessa valmistuneet selvitykset 
on lueteltu taman asiakirjan lopussa. 

PLJ:n tarkistuksessa otetaan huomioon paakaupunkiseudun visio, joka on paakaupunkiseudun 
tulevaisuuskuvaa vuonna 2020 koskeva poliittinen linjaus. Vision pohjalta laaditaan myos 
maankayttoarvio. Maankayttoarviossa kuvataan asukasmaaria ja tyopaikkoja alueille sijoitet
tuina samaan tapaan kuin aiemmissa liikennejarjestelmasuunnitelmissa. Visio ja maankayt
toarvio perustuvat YTV:n ja Uudenmaan liiton kevaalla 1997 yhteistyona tekemaan Uusimaa 
2020-skenaariotyohon ja siina yhteydessa kaytyyn kansalaiskeskusteluun tulevaisuusverstais
sa ja internetissa. 

YTV:n hallitus on 17.10.1997 merkinnyt vision tiedoksi ja hyvaksynyt seuraavat lahtokohdat 
maankayttoarvion laatimiselle: 

Y Paakaupunkiseudun vaestomaara on 1,1 milj . asukasta vuonna 2020 kuitenkin 
varautuen siihen, etta vaestomaara voi olla myos 70 000 asukasta suurempi. 

Y Asumisvaljyys on 40 huoneistoneliometria asukasta kohden vuonna 2020. 

Y Uudisrakentaminen sijoitetaan paakaupunkiseudulla alueille, joilla on hyva 
joukkoliikenteen palvelutaso. 

Seudun asukasluku vuoden 1997 alussa oli 905 000. Vuonna 1994 hyvaksytyssa PLJ:ssa 
oletettiin asukasluvuksi 940 000 vuonna 2020. Vision vaestomaara, 1,1 miljoonaa asukasta, on 
lahes 200 000 asukasta nykyista suurempi ja 160 000 asukasta suurempi kuin PLJ 1994:ssa 
oletettiin . Lisaksi paakaupunkiseudulla tulisi varautua 1,17 miljoonaan asukkaaseen, mika olisi 
230 000 asukasta enemman kuin PLJ 1994:ssa. 

Liikennejarjestelman kehittamistavoitteet 

Luonnoksen laadinnassa pidetaan lahtokohtana YTV:n valtuuskunnan 30.9.1994 hyvaksymia 
liikennejarjestelman kehittamistavoitteita (Paakaupunkiseudun liikennejarjestelma 2020, YTV:n 
julkaisu PJS A 1994:1, s.4-7). 



Maankaytto ja kaupunkirakenne 

Paakaupunkiseudun vision mukaan vaestonkasvu tulee olemaan merkittavasti suurempi kuin 
vuonna 1994 hyvaksytyn liikennejarjestelmasuunnitelman laadinnan lahtokohtana ollut arvio . 
Asukasluvun kasvu 160 000 asukasta aikaisempaa arviota suuremmaksi ja tyopaikkamaaran 
kasvu asettavat uusia vaatimuksia liikennejarjestelman kehittamiselle. 

Maankayttoa sijoitetaan nykyista enemman raideliikenteen ja muiden olemassa tai jarjestet
tavissa olevien hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Tavoitteena on yhdyskuntarakennetta 
eheyttava kaupunkimainen maankaytto. 

Kaupunkirakenteessa ja maankaytossa pyritaan liikkumistarpeen vahentamiseen mm. 
lisaamalla ja tasapainottamalla tyopaikkaomavaraisuutta. 

Alueiden omavaraisuutta edistetaan, jolloin asukkaiden on mahdollista saavuttaa palvelut ka
vellen ja pyoraillen. Tarkeaa on, etta palvelut ja tyopaikka sijaitsevat asunnon kanssa samalla 
alueella, samalla sektorilla tai yleensa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella . 

Ymparisto 

YTV:n valtuuskunnan paatoksen mukaisesti kiinnitetaan erityista huomiota ymparistotavoitteiden 
toteutumiseen. Hiilidioksidipaastojen seka hiukkas- ja typpidioksidipitoisuuksien aiheuttamien 
ilmanlaatuongelmien ratkaisemiseksi hillitaan autoliikenteen kasvua maankayttoratkaisuilla ja 
liikenteen hinnoittelulla seka parantamalla kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksia 
ja kilpailukykya. Uuden ymparistoystavallisen tekniikan kayttoonottoa edistetaan. 

Strategisen tason ymparistovaikutusten arvioinnin tulokset esimerkiksi melusta, luonnon 
monimuotoisuudesta, tilankaytosta ja ympariston viihtyisyydesta otetaan huomioon liikenne
jarjestelman kehittamisen kaikissa vaiheissa. 

Eri liikennemuodot ja kulkumuodon valintaan vaikuttavat tekijat 

Liikennejarjestelmalla parannetaan eri vaestoryhmien ja erilaisia elamantapoja noudattavien 
ihmisten mahdollisuuksia liikkua ja valita kulkumuotonsa. 

Olemassa eleva vayla- ja kalustokapasiteetti hyodynnetaan nykyista paremmin telematiikan, 
tietoyhteiskuntakehityksen, lisaantyvan etatyon ja tyo- ja kouluaikajoustojen avulla seka edullisella 
asuntojen, tyopaikkojen ja palvelujen sijoituksella. 

Liikennejarjestelman kehittamista koskevissa ratkaisuissa tarkastellaan kokonaiskustannuksia. 

YTV:n valtuuskunnan paatoksen mukaisesti kiinnitetaan erityista huomiota niihin muutostarpeisiin, 
joita joukkoliikennetavoitteiden toteutuminen aiheuttaa. Joukkoliikennejarjestelmaa kehitetaan 
siten, etta joukkoliikenteen kilpailukyky suhteessa henkiloautoiluun paranee nykyisestaan. Jouk
koliikenteen palvelutason parantamiseksi ja kulkumuoto-osuuden lisaamiseksi toteutetaan johdon
mukaista ja pitkajanteista suurten ja pienten toimenpiteiden politiikkaa. 

Tarkeana periaatteena joukkoliikennejarjestelman kehittamisessa pidetaan palvelutasoltaan 
hyvan joukkoliikenteen runkoverkon ja -yhteyksien parantamista ja taydentamista siten, etta 
jarjestetaan Helsingin kantakaupunkiin suuntautuvien yhteyksien lisaksi hyvat yhteydet seudun 
aluekeskusten, osaamis- ja yrityskeskusten seka muiden tarkeiden joukkoliikenteen 
solmukohtien valilla. Joukkoliikennejarjestelman parantamistarve liittyy vaestonkasvuun ja kau
punkirakenteen kehittamiseen seka yhdyskuntien omavaraisuuden edistamiseen. 
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Joukkol iikennejarjestelmaa keh itetaan nykyista selkeammaksi ja helppokayttoisemmaksi. 
Joukkoliikenteen terminaaleja , va ihtoyhteyksia ja informaatioj arjestelmia kehitetaan . Joukko
liikennetta nopeutetaan ja sen sujuvuutta seka saannollisyytta parannetaan. Jouk
koliikennepalvelujen kehittamisessa otetaan erityisesti huomioon vaeston ikarakenteen 
muutokset ja liikkumisen lisaantyminen ruuhka-aikojen ulkopuolella . 

Kulkumuodon valintamahdollisuuksia lisataan mm. liikennejarjestelman monipuolisuutta ja eri 
liikkumismuotojen yhteiskayttoa kuten liityntapysakointia edistamalla . 

Liikenneverkon yhteyksien parantaminen kohdistuu liikkumisen kasvun mukaisesti poikittaisyh
teyksiin seka aluekeskusten valille . 

Seutu- ja kaupunkilogistiikkaa kehitetaan ja tavaraliikenteen toimintaedellytyksia parannetaan 
liikenneverkon toimivuutta turvaavin toimenpitein . 

Liikenneturvallisuustavoitteita pidetaan tarkeana lahtokohtana liikennejarjestelman kehit
tamisessa . 

Kevyen liikenteen yhteyksia ja ymparistoa parannetaan seka lisataan kevyen liikenteen osuutta 
liikkumisessa. Helsingin keskustan ja muiden keskustojen kavelyalueiden toteuttamista, 
toimivuutta ja viihtyisyyden parantamista edistetaan. 

Liikennejarjestelman kehittamisen yhteydessa tarkastellaan myos liikenneyhteyksia paakau
punkiseudun ulkopuolelle ja kansainvalisten liikenneyhteyksien kehittamisen vaatimia hank
keita . 

Liikenteen hinnoittelu 

Liikenteen hinnoittelua kaytetaan tavoitteiden toteutumista edistavana liikenteen ohjaus- ja 
saatelykeinona. EU:n liikennepoliittisten tavoitteiden ja ohjelmien mukaisesti selvitetaan 
mahdollisuuksia ottaa kayttoon liikenteen ruuhkamaksut mm. maksujarjestelmien teknisen 
kehittymisen myota. Ruuhkamaksuilla keratyt varat kaytetaan liikennehankkeiden toteutukseen 
ja joukkoliikenteen hoitokustannusten kattamiseen . 

Kehittamishankeohjelma ja rahoitus 

Eri toteuttamisjaksojen toimenpiteita valittaessa tarkein kriteeri on , miten toimenpiteet edistavat 
liikennejarjestelman kehittamistavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa 
kaytetaan vaikutustarkastelujen tuloksia tarkastelemalla mm. nykytilan ja tavoitteiden valista 
eroa. 

Liikennejarjestelman ja sen osajarjestelmien toimenpidekokonaisuuksia muodostettaessa tu
levat tarkasteluun ainakin seuraavat joukkoliikennehankkeet: Leppavaaran kaupunkirata, 
Jokeri-hanke, paaradan raidejarjestelyt, raideyhteys Etela-Espooseen (lansimetro ), raideyhteys 
paaradalta lentoasemalle, kaupunkiradan jatkaminen Keravalle , Martinlaakson radan jatka
minen lentokentalle, kantakaupungin raideliikenneverkon kehittaminen ja kaupunkirata Espoon 
keskukseen seka seuraavat muut liikenneverkon kehittamishankkeet: Keha I, Keha II , Keha 
Ill , Hakamaentie/Pasilanvayla ja Keskustatunneli. Liikennehankkeiden suunnittelussa ja to

teutuksessa pidetaan tarkeana lahtokohtana joukkoliikenteen sujuvuuden ja nopeuksien 
lisaamista. 

Vireilla olevan Vuosaaren satamahankkeen vaatimat maaliikennejarjestelyt toteutetaan hank
keen etenemisen mukaisesti. 

Vuoteen 2020 ulottuva, kolmeen vaiheeseen jaettu kehittamishankeohjelma laaditaan siten , etta 
erillisten joukkoliikennehankkeiden osuus on ohjelmassa vahintaan 60 %. 
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Liikennejarjestelman kehittamiseen liittyvaa paatoksentekojarjestelmaa kehitetaan siten , etta 
voidaan edistaa kehittamistavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. 

Liikennehankkeiden rahoituksessa ja joukkoliikenteen kayttokustannusten kattamisessa kaytetaan 
monipuolisesti eri rahoitusmuotoja. Rahoitus pyritaan ensisijaisesti varmistamaan valtion ja kuntien 
talousarvioiden maararahoilla ja ottamalla niissa kayttoon myos uusia rahoitustapoja kuten valtion 
seudullinen liikennejarjestelmamaararaha. Ruuhkamaksun lisaksi selvitetaan mahdollisuuksia 
kayttaa myos muita uusia rahoitusmuotoja kuten liikennehankkeiden yksityinen rahoitus ja 
kiinteistojen arvonnousuun perustuva rahoitus. Suuren vaestonkasvun takia on perusteltua selvit
taa myos mahdollisuuksia erityisen rakennemuutosrahoituksen saamiseksi paakaupunkiseudulle 
mm. liikennejarjestelman kehittamiseen ottaen huomioon koko infrastruktuurin rakentamisen ra
hoittaminen ja kayttokustannukset. 

PLJ:n tarkistustyossa (PLJ 1998) tahan mennessa valmistuneet raportit: 

PLJ 1994:n toteutumisen arviointi, julkaisu PJS B 1997:9 

Liikenteen nykytilan arviointi, julkaisu PJS B 1997:10 

Liikennejarjestelman vaikutukset ilmanlaatuun, julkaisu PJS B 1997:11 

Liikennepolitiikan tavoitteet ja keinot eraissa kaupungeissa, julkaisu PJS B 1997:13 
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Paakaupunkiseudun tulevaisuuskuva 2020 YTV:n hallitus 9.1.1998 

Maankayttoarvion laadinnan lahtokohtia ja periaatteita 

Maankayttoarvio muodostaa paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunnitelman (PLJ 1998) 
tarkistuksen maankayttoosan. Se on alueellinen kuvaus maankayton peruspiirteista vuonna 
2020 (asukkaat ja tyopaikat). Maankayttoarvion laatii YTV:n kehitystoimisto yhteistyossa 
kuntien yleiskaavayksikoiden kanssa Paakaupunkiseudun kehityskuva 2020-hankkeeseen 
liittyen. 

Maankayttoarvio nojaa Paakaupunkiseudun kehityskuvatyohon , jota varten laadittiin aluksi 
YTV:n ja Uudenmaan liiton yhteistyona skenaarioraportti Uusimaa 2020 - Kurkistuksia 
tulevaisuuteen , joka julkaistiin kevaalla 1997. Skenaarioista edettiin visioon , joka on 
yleispiirteinen verbaalinen kuvaus halutusta muutoskuvasta. Visio perustuu nykytilan 
analyyseihin, skenaarioiden kuvaamien mahdollisuuksien ja uhkien tiedostamiseen seka 
asetettuihin tavoitteisiin. Maankayttoarviossa puolestaan selvitetaan vision toteuttamiseksi 
tarvittavat maankayton muutostarpeet silla tarkkuudella kuin PLJ:n pohjaksi laadittavien 
liikenne-ennustemallien laskenta vaatii. 

Maankayttoarviota laadittaessa toimitaan tiiviissa vuorovaikutuksessa liikennejarjestelman 
suunnittelemisen kanssa. Vuorovaikutus on iteratiivista ja siina kaytetaan hyvaksi mm. Meplan
mallia ja ymparistovaikutusarviointien tuloksia. Lopputuloksena syntyvaa alueellista laskelmaa -
voidaan kayttaa myos suuntaa-antavana tietona arvioitaessa nykyisten kaavavarantojen 
riittavyytta ja kaavoitustarvetta alueittain. 

Maankayttoarvion lahtokohdat 

YTV:n hallitus kasitteli 17.10.1997 PKS 2020- vision, ja hyvaksyi sen lahtokohdaksi seuraavat 
mitoitusluvut ja periaatteet 

paakaupunkiseudun vaestomaara on 1,1 milj . asukasta vuonna 2020 
kuitenkin varautuen siihen, etta vaestomaara voi olla myos 70 000 asukasta 
suurempi . 

keskimaarainen asumisvaljyys on 40 huoneistoneliometria asukasta kohden 
vuonna 2020. 

uudisrakentaminen sijoitetaan paakaupunkiseudulla alueille, joilla on hyva 
joukkoliikenteen palvelutaso. 

Vuoden 2020 vaestomaara ja tyopaikat on maankaytt6arviota varten alustavasti jaettu 
kunnittain (taulukko 1 ). Kuntien yleiskaavapaallik6ista koostuva sijainninsuunnittelutoimikunta 
on hyvaksynyt kunnittaiset luvut alustavina arvioina , jotka tulevat tarkentumaan tyoprosessin 
aikana. 

Paakaupunkiseudulla tulee naiden mitoituslukujen perusteella varautua vuosittain noin 8 
000 ... 11 000 asukkaan kasvuun seka 0,80 .. . 0,96 miljoonan kerrosneli6metrin vuotuiseen 
asuntorakentamiseen vuoteen 2020 mennessa (taulukot 1 ja 2) . Tyopaikkalaskelmassa otetaan 
huomioon arviot vaest6n ikarakenteen, ty6tt6myysasteen ja sukkuloinnin kehityksesta (taulukko 
3). 



Taulukko 1 

Maankayttoarvion vaestomaarat kunnittain 1997 ja 2020 
(alustava laskelma) 

Vaestbn maara 
1.1.1997 20201

) 

HELSINKI 532 500 580 000 
(600 000) 

ESPOO 195 800 280 000 
(305 000) 

VANTAA 169 100 230 000 
(255 000) 

KAUNIAINEN 8 400 10 000 

PKS YHT. 905 800 1100 000 
(1170000) 
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lisays 1997-2020 
yhteensa per vuosi 

+ 47 200 + 2 000 
(+67 500) (+2 800) 

+ 84 000 + 3 500 
(+109 000) (+4 500) 

+ 61 000 + 2 500 
(+86 000) (+3 600) 

+1 600 + 70 

+194 200 + 8 000 
(+264 200) (+11000) 

1
) Ensimmaisella rivilla lukusarja vakimaarasta v. 2020 viittaa vision mitoitukseen, jossa paakaupun

kiseudulla varaudutaan 200 OOO:n asukkaan kasvuun v. 1997-2020 ja toisella rivilla suluissa olevat luvut 
varautumiseen viela suurempaan eli 270 OOO:n asukkaan kasvuun. 

Taulukko 2 
Maankayttoarvion asuntokanta paakaupunkiseudulla 1997 ja 2020 
(alustava laskelma) 

Vaeston kasvuarvio + 200 000 
Huoneistoala 29 milj .m2 

Kerrosala 1
) 

Vaeston kasvuarvio + 270 000 

Huoneistoala 29 milj .m2 

Kerrosala 1
) 

Asuntokanta , milj .m2 

1.1.1997 2020 

44 milj .m2 

36 milj m2 

47 milj .m2 

36 milj m2 

15 milj.m2 

55 milj .m2 

18 milj.m2 

59 milj.m2 

1
) Kerrosala on saatu kertomalla huoneistoala luvulla 1 ,25 

lisaystarve 1997-2020 
yhteensa per vuosi 

0,625 mil!.m2 

19 milj.m 0,8 milj .m2 

0, 75 milj .m2 

23 milj .m2 0,96 milj.m2 

Asuntokantalaskelmassa on otettu huomioon visiossa hyvaksytty asumisvaljyyden keskimaarainen kas
vuarvio nykyisesta 32 huoneistoneliosta keskimaarin 40 nelibbn . Kasvutarve on keskimaarin 0,33 
m2/vuosi. Maankayttoarvion yhteydessa selvitetaan myos vaeston ikaantymisen ja asuntokuntien koon 
pienenemisen vaikutusta valjyyteen. 
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Taulukko 3 
Maankayttoarvion tyopaikkamaarat kunnittain 1995 ja 2020 
(alustava laskelma, vaestbn kasvuarvio + 200 000) 

vuosi 

31 .12.1995 2020 1
) muutos 1995 -2020 

abs. per 

HELSINKI 294 000 346 000 +52 000 + 2 100 

ESPOO 74 000 129 000 +55 000 + 2 200 

VANTAA 66 000 103 500 + 37 500 + 1 500 

KAUNIAINEN 2 200 2 500 + 300 

PKS YHT. 436 200 580 000 +144 000 + 5 800 

1
) 0/etukset v.2020 poikkileikkaustilanteessa: 

Tyoikaiset PKS:n vaestO on 1,1 miljoonaa, josta tyoikaisten (15-74v) osuudeksi 
on arvioitu 76% eli 836 000. Osuus on 1, 2 prosenttiyksikkoa nykyista 
pienempi. Suuri osa muuttajista on nuoria, tyoikaisia ja osa suurista 
ikaluokista kuuluu vie/a tyoikaisiin. 

Tyovoima Tyovoimaosuus alenee nykyisesta 66,4% vajaalla kahdella prosent
tiyksikol/a 64, 6 %:iin, jolloin seudulla asuvan tyovoiman maara on 540 
000. Nuoret muuttajat tasoittava suurten ikaluokkien elakkeelle 
siirtymisesta aiheutuvaa muutosta. 

Tyottomat Tyottomien osuus tyovoimasta noin 7% (35 000). 

Sukku/ointi Sukkuloinnin absoluuttinen maara kasvaa nykyisesta 22 000, mutta 
suhteellinen osuus sailyy nykytasol/a. V. 1995 seudulle sukkuloi 
sisaan 73 ooo henkiloa (16, 7% seudulla tyossakayvista) ja ulos 15 
600 henki/oa (4, 1% seudul/a asuvasta tyovoimasta). Vuonna 2020 
seudul/e sukku/oivia on arvioitu ole van 95 000 (16, 4%) ja seudu/ta 
ulos toihin menevia 22 300 (4,4%). Palvelutyo, jonka osuus on mer
kittava, sijaitsee lahella ihmisten asuinpaikkoja, mika hillitsee sukku
loinnin kasvua. Sukku/ointiarviointia tarkennetaan Meplan-mallilla 
tehUivilla laskelmilla. 

Omavaraisuus Paakaupunkiseudun tyopaikkaomavaraisuus sailyy v. 2020 samalla 
taso/la kuin v. 1995 eli on keskimaarin 115 %. 

Maankayttbarviota varten selvitetaan mybs tybpaikkojen sijoittamismahdollisuuksia keskeisiin joukko
liikenteen solmukohtiin. 



LIITE 3. 

"SOSPLAN" - malli 

J.Juslen 22.12.1997 

AINEISTO 

elinolotutkimuksen tilastot liikkumistilastot, 
kyselyn tulokset, lehdistoanalyysi , ajan merkit, 
tulevaisuusverstaat, hankekartat, -luettelot, -selvitykset, 
sidosryhmaseminaarit, liikennepoliittinen asennetutkimus, 
muut kirjalliset ja suulliset lahteet 

MENETELMA 
ja 
KAAVA 

1 

kysely, haastattelu 

kirjalliset lahteet 

kolmio
menetelma 

osallistuminen 
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tilasto + - tilasto + - kysely + - lehdisto + - verstaat + - ajan merkit + - hankekartat 
+ - sidosryhmasem. + - muu kirjallisuus + - suulliset lahteet = XXX 

TULOKSET 1 
vaikutukset liikkumiseen, alueiden elinoloihin ja terveyteen 
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LIITE 4. SIDOSRYHMASEMINAARIEN TULOKSET 

1. SIDOSRYHMASEMINAARI 8.10.1997 

Aihe: PLJ:n tarkistuksen esittely ja ryhmatyo liikennejarjestelman ongelmista 

Yhteenveto ryhmatyoskentelysta 

Paakaupunkiseudun liikennejarjestelman tarkeimmiksi ongelmiksi ryhmissa nahtiin: 

• Yhdyskuntarakenteen hajoaminen ja siita johtuvat kaupunkirakenteelliset seka liikenteelli
set ongelmat, mm. joukkoliikenteen huono palvelukyky varsinkin poikittaissuunnag;a ja 
ruuhka-ajan ulkopuolella. 

• Henkiloautoliikenteen kasvu, jonka myota ympariston viihtyisyys ja turvallisuus vahenee. 
Myos liikenteen terveysvaikutukset huolestuttivat. 

• Joukkoliikenteen investointeihin ja kayttokustannuksiin on vaikeaa saada rahoitusta ja siksi 
mm. seudun tarkeimmat ratahankkeet eivat etene. 

Lisaksi liikennejarjestelman nykytilanteen ongelmiksi tai tulevaisuuden uhkiksi koettiin mm. : 

o Kevyt liikenne ei saa osuuttaan vastaavaa huomiota. Kevyen liikenteen, erityisesti pyoralii
kenteen turvattomuus ja infrastruktuurin (esim. pyoraparkit) puute. 

o Heikkeneva liikenneturvallisuus, erityisesti suurten ikaluokkien vanheneminen ja turvattomuus 
liikenteessa 

o Jos joukkoliikenteen palvelut tulevaisuudessa vahenevat, lisaantyy asukkaiden eriarvoisuus. 

o Rationaalisuus paatoksenteossa puuttuu . Joukkoliikenteen hallinto hajanaista. 

o Liikennesuunnittelussa ei osata varautua elintapojen muutoksiin , esim. tyon olemuksen 
muutoksiin . 

o Kulkutottumuksiin vaikea vaikuttaa 

o Rakennuskannan romahdus, rakentamisen huono laatu 

o Automarkettien lisaantyminen, lahikauppojen kuolema 

o Terveystietoisuuden puute (kevyen liikenteen terveysnakokulma puuttuu) 

o Ajonevojen rakenne, ei tarpeeksi ymparistoystavallisia ajoneuvoja 
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2. SIDOSRYHMASEMINAARI22.10.1997 

Aihe: PLJ 1998:n luonnoksen laadinnan lahtokohdat ja periaatteet 

Yhteenveto 

Maankaytto ja kaupunkirakenne 

Yhdyskuntarakenteen eheyttaminen ja lahipalveluiden turvaaminen on tarkeaa . 

Ymparisto 

Ymparistokysymykset nahtiin yleisesti tarkeana. Liikenteen aiheuttamat terveys- ja luontovai
kutukset tulisi minimoida. Toisten mielesta tavoitteisiin paastaan ainoastaan ajoneu
voliikennetta selkeasti rajoittamalla , toisten mielesta taas ajoneuvoliikenteen raju rajoittaminen 
ei ole valttamatonta mikali ymparistoystavallisempien ajoneuvojen kehitykseen (kaasubussit, 
sahkoautot) panostetaan tarpeeksi. Myos luonnon monimuotoisuus tulisi ottaa huomioon 
suunnittelussa . 

Yleiskeskustelussa esitettiin myos kommentti siita ettei liikkuminen saa olla itseisarvo, vaan on 
muistettava priorisoinnit. Ymparistokysymykset ovat tarkeita , ja ne voidaan ratkaista jos on 
tahtoa. 

Eri liikennemuodot ja kulkumuodon valintaan vaikuttavat tekijat 

Kevyen liikenteen kehittamista pidettiin yksimielisesti tarkeana . Tata perusteltiin mm. 
turvallisuudella (auto- ja kevyen liikenteen erottamisella). Lisaksi korostettiin kevyen liikenteen 
ongelmakohtien ratkaisemista , ja verkoston saattamista valmiiksi . Ongelmina pidettiin mm. 
tunneleiden turvallisuutta , opasteiden heikkoutta . Puheenvuoroissa myos arvioitiin, ettei 
verkosto vastaa nykyista , nopeaa pyorailykulttuuria. 

Telematiikan kehittamisen merkitysta korostettiin . Myos liikenneverkkoa selkeyttamalla ja 
porrastamalla nopeusrajoituksia tulisi ajoneuvoliikenteen paavirrat ohjata entista selkeammin 
paavaylille , pois asuntoalueilta. 

Joukkoliikennetta ja erityisesti raideliikennetta pidetaan tarkeana. Seudulla odotettavissa oleva 
vaestonkasvu nostaa joukkoliikenteen kehittamisen entista tarkeammaksi . Tuotiin esiin myos 
erilaista kasitysta : kaikki liikennemuodot ovat tarkeita ja toisiaan taydentavia eika niita tule 
asettaa vastakkain . Esitettiin huoli joukkoliikenteen mahdollisuuksista tyon luonteen ja koko 
yhteiskunnan muuttuessa. Yleiskeskustelussa muistutettiin , etta toimitilojen rakentajilta 
vaaditaan pysakointipaikkojen rakentamista. Samaan tapaan tulisi vaatia joukkoliikenteen 
jarjestamista. 

lntermodaalisuus, kulkumuotojen valinen yhteistoiminta on tarkea. Aluekeskuksiin tulisi saada 
monipuoliset matkakeskukset, joissa olisi saatavilla hyva liikenneinformaatio. Matkojen linkit
tyminen olisi mahdollista ja helppoa matkakeskuksissa. Kulkumuotojen yhteistyon tarve 
korostuu vapaa-ajan matkoilla ja erityisesti pitkilla vapaa-ajan matkoilla paakaupunkiseudun 
ulkopuolelle . 

Puheenvuoroissa tuotiin esiin myos tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittamisen tarkeys . 
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Liikenteen hinnoittelu 

Liikenteen hinnoittelua toisaalta kannatettiin , toisaalta hinnoittelulla kerattavien varojen kaytosta 
oli epailyja . Puheenvuoroissa korostettiin , etta ruuhkamaksuilla kerattavien varojen saaminen 
paakaupunkiseudulle tulee ehdottomasti varmistaa. Kommenteissa muistutettiin, etta autolii
kenteelta kerataan jo nykyisin hyvin paljon erilaisia maksuja ja etta jos tieliikenteen hinnoittelu 
on oikea , ei tuki joukkoliikenteen hoitokustannuksiin ole enaa tarpeen. Oikea hinnoittelu tar
koittaa , etta liikenteelta kerataan maksuja yhta paljon kuin se aiheuttaa kustannuksia mukaan 
lukien ulkoiset ruuhka- , paasto- yms. kustannukset. Ruuhkamaksun sijasta voisi kayttaa 
nimitysta vaylamaksu. 

Kehittamishankeohjelma ja rahoitus 

Asukasmaaran voimakkaan kasvun myota valtion tulisi panostaa entista enemman paakau
punkiseudun liikennehankkeisiin. 
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3. SIDOSRYHMASEMINAARI19.11.1997 

Aihe: Vaikutusarviot 

Yhteenveto ryhmatoiden tuloksista ja yleiskeskustelusta 

Kolmannessa sidosryhmaseminaarissa keskusteltiin ajoneuvoliikennepainotteisen ja 
joukkoliikennepainotteisen toimintalinjan vaikutuksista. Keskustelu pohjautui paaasiassa 
sidosryhmien omiin arvioihin vaikutuksista. Vaikutuksista keskusteltiin myos ryhmissa. 

Maankaytto 

Autoliikennepainotteisen toimintalinjan arveltiin aiheuttavan yhdyskuntarakenteen hajautumista. 
Joukkoliikennepainotteisella liikennejarjestelmalla voitaisiin vastaavasti saavuttaa 
taloudellisempi ja eheampi kaupunkiymparisto. Joukkoliikennepainotteisen vaihtoehdon 
yhteydessa keskusteltiin mahdollisuuksista kehittaa radan varteen noin 20 000 asukkaan 
asemakylia . Paaradan varren nauhakaupunki-ideaa pidettiin hyvana. Keskustelussa tuotiin 
esille myos ulkomailla kaytetty toimintamalli, jossa radan rakentaminen ja asemaseutujen kehi
tysvastuu on yhdistetty. 

Toiminnallinen rakenne 

Liikennejarjestelman ei toisaalta nahty vaikuttavan vaestorakenteeseen, toisaalta aavisteltiin 
autopainotteisen liikennejarjestelman edistavan asuinalueiden eriarvoistumista . Palveluiden 
saavutettavuus oli tarkea kriteeri. 

Asuinalueen elinolot 

Puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota asuinalueiden turvallisuuteen seka kevyen liikenteen 
olosuhteisiin. Talta pohjalta ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan pelattiin huonontavan 
tilannetta. Autoliikennepainotteisuuteen liitettiin useissa puheenvuoroissa segregaation 
lisaantyminen. 

Liikenne 

Liikenneturvallisuuden heikkeneminen ja liikennesuoritteen kasvu tuotiin puheenvuoroissa esiin 
ajoneuvoliikennepainotteisen vaihtoehdon huonoina puolina. 

Liikkuminen 

Joukkoliikenteen kehittamisen katsottiin parantavan tasa-arvoisuutta liikkumisessa. Kevyen 
liikenteen merkityksesta muistuteltiin. Matkaketju-kasite tuotiin esiin. Joukkoliikenteen matka 
koostuu useista osista. Joukkoliikenteen osalta tulisi kasitella ja kehittaa koko matkaketjua, ei 
vain jotain sen osaa. Matkaketju-ajatuksessa kiteytyy henkiloauto- ja joukkoliikennematkan 
sujuvuuden ero. Vapaa-ajan matkojen kasvu korostaa matkaketju-ajattelun tarkeytta . 
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Luonnonvarojen kaytto 

Ajoneuvoliikennepainotteisen toimintalinjan arveltiin kuluttavan energiaa enemman kuin 
joukkoliikennepainotteisen liikennejarjestelman. 

Yhteiskuntatalous 

Ehea yhdyskuntarakenne todettiin monessa suhteessa edull isemmaksi. Ajoneuvoliikenteen 
kustannuksia ei ole helppo kohdentaa . 

Rakennettu ymparisto ja maisema 

Joukkoliikennehankkeiden todettiin vievan vahemman liikennetilaa kuin ajoneuvoliikenteen 
hankkeiden. Joukkoliikennejarjestelman houkuttelevuutta tukee tasokas kevyen liikenteen ym
paristo, silla joukkoliikennematka sisaltaa usein henkiloautomatkaa enemman myos kavele
mista. 

Luonnon monimuotoisuus 

Luonnon monimuotoisuuden nahtiin sailyvan paremmin , jos tulevaisuudessa painotettaisiin 
joukkoliikenteen kehittamista. Pinta- ja pohjavesikysymykset nahtiin tarkeina. 

Terveys 

Ympariston luomat terveellisen elaman edellytykset nostettiin monessa puheenvuorossa 
tarkeimmaksi vaikutukseksi, kaiken lahtokohdaksi. Joukkoliikennepainotteisuus nahtiin tassa 
suhteessa selkeasti paremmaksi. 

Sidosryhmaseminaareihin osallistujat: 

HYY:n kaupunkiryhma/Dodo 

HELKA 

Enemmisto ry 

Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto 

Liikenneliitto 

Yhteiskuntasuunnittelun Seura ry 

VR 

Helsingin kauppakamari 

Suomen Tieyhdistys 

Espoon kauppakamari 

Suomen luonnonsuojeluliitto I Uudenmaan piiri 

Liikennesuunnittelun Seura ry 

Autoliitto 

Espoon Kotiseutuyhdistysten liitto I Leppavaara-Seura ry 




