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ESIPUHE
SUOMI TARVITSEE MENESTYÄKSEEN vahvan ja elinvoimaisen metropolin.
Metropolialueen kasvu ja laajeneminen tuottaa asumisen, ympäristön
ja liikenteen kannalta haasteita, joihin vastaaminen edellyttää laajaa yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen. Metropolialueen kestävä aluerakenne
(METKA) -hankkeessa on tarkasteltu viiden maakunnan muodostaman
laajemman metropolialueen rakenteen kehitystä ja sen vaikutuksia ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen.
Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja
Päijät-Hämeen liitot sekä Ratahallintokeskus, Tiehallinto ja alueen tiepiirit, ympäristöministeriö, Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskukset,
Hyvinkään-Riihimäen talousalueen aluekeskusohjelma ja Etelä-Suomen
maakuntien liittouma ovat selvittäneet yhdessä, millainen aluerakenne
tukisi kestävää kehitystä Helsingin metropolialueella.
Aluerakenteen kehitystä on ensimmäistä kertaa mallinnettu ja havainnollistettu näin laajalta tietopohjalta. Työssä on ollut mahdollisuus hyödyntää yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) aineistoa,
Strafica Oy:n kehittämää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusanalyysiä, VTT:n uusia ekotehokkuuden arviointimenetelmiä ja tuoreita maakuntakaavoja. Maakuntarajat ylittävällä tarkastelulla on saatu uusia näkökulmia maakuntakaavoitukseen ja liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä
uusia lähtökohtia alueiden yhteistyön toteuttamiseen.
Tämä julkaisu kertoo työn keskeisimmät lähtökohdat ja tulokset.
Hankkeen vaiheita, aluerakennevaihtoehtojen arviointia ja johtopäätöksiä
laajemmin esittelevät taustaraportit on koottu hankkeen internet-sivuille
osoitteessa www.metkaprojekti.info.
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TIIVISTELMÄ

KESTÄVÄ ALUERAKENNE ON TÄRKEÄ
SEKÄ TALOUDELLE ETTÄ YMPÄRISTÖLLE
Kasvavan metropolialueen rakenne muodostuu sitä kestävämmäksi mitä paremmin hyödynnetään nykyistä rakennetta ja raideliikenteen asemia. Metropolialueen kestävää aluerakennetta
selvittäneen METKA-hankkeen tulokset osoittavat, että yhdyskuntarakenteesta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä ei voida vähentää riittävästi pelkästään aluerakennetta kehittämällä.
Kestävän aluerakenteen lisäksi tarvitaan merkittävää muiden toimenpiteiden tukea ja muutosta nykyisiin liikkumis- ja asumistottumuksiin.
Väestömäärän ja talouden kasvun myötä laajenevan ja vahvistuvan metropolin tulee osaltaan täyttää
kestävän kehityksen sitoumukset. Metropolialueen
kestävä aluerakenne (METKA) –hankkeessa on tarkasteltu erilaisia metropolialueen rakenteen kehityssuuntia ja niiden vaikutuksia ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Kehityssuuntien kuvaamisessa on käytetty laskentamenetelmää, joka hyödyntää kattavasti alueelta kerättyä seurantatietoa. Neljä aluerakennemallia
kuvaavat vuoden 2050 keskusten ja niiden välisten yhteyksien erilaisia painotuksia. Aluerakennemallien taustalla on kaksi erilaista yhteiskunnallista skenaariota. Eri aluerakennemalleissa asukas- ja

Keskustaajamat

Nykyrakenne 2005

Asuintaajamat
Tieyhteys
Raideyhteys

Hämeenlinna

Lahti
Kouvola

Kotka

Helsinki

Helsingin metropolialueen aluerakenne vuonna 2005. Viiden maakunnan alueella asuu lähes kaksi miljoonaa ihmistä.



TIIVISTELMÄ

työpaikkamäärien kasvu on sijoitettu eri tavoin painotetun liikenneverkon mukaan. Kestävän kehityksen kriteerien toteutumista on mitattu aluerakennetta kuvaavien indikaattorien avulla.

Kestävän aluerakenteen
kehittämisen periaatteet:
• Mitä kauemmin kasvu pystytään
toteuttamaan nykyrakenteessa,
sen kestävämpää kehitys on.
• Mitä lähempänä nykyrakennetta
laajentuminen saadaan pysymään,
sen kestävämpi aluerakenne on.
• Mitä tiiviimmin keskusten välinen
rakenne suunnataan rata- ja tiekäytäviin,
sitä kestävämpää kasvu on.

Kestävän aluerakenteen kehittämisen periaatteiden pohjalta on muodostettu METKA-malli,
jossa metropolialueen maankäyttöä eheytetään ja
joukkoliikennettä kehitetään voimakkaasti ratakäytävissä pääkaupungin ja muiden alueen kaupunkikeskuksien välillä. Tällaisen aluerakenteen saavuttaminen edellyttää nykykehityksestä poikkeavia,
voimakkaita ohjaavia toimenpiteitä. Mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöihin pelkästään aluerakennetta säätelemällä ovat
kuitenkin rajalliset.
Jotta kestävä aluerakenne saataisiin toteutettua
käytännössä, alueen toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä on vahvistettava. Metropolialueen kehittämistyötä tulee jatkaa tutkimalla erilaisten toimenpiteiden hyödyntämistä yhdyskuntien
kestävyyden parantamisessa. Kestävä aluerakenne
tekee muiden kestävien politiikkojen toteuttamisen
mahdolliseksi.

Keskustaajamat

METKA-malli 2050

Asuintaajamat
Tieyhteys
Raideyhteys
Uusi ratakäytävä
(viitteellinen)

Hämeenlinna

Lahti
Kouvola

Kotka

Helsinki

Liikenteen ja maankäytön dynamiikkaan perustuvalla menetelmällä laskettu “METKA-malli” pyrkii aluerakenteen keinoin
Helsingin metropolialueen kestävään kehitykseen vuoteen 2050 asti, jolloin metropolialueella voi olla 2,7 miljoonaa asukasta.
Kartalla esitetyt uudet ratayhteydet ovat viittellisiä.



LÄHTÖKOHDAT

KASVAVA METROPOLIALUE
Helsinki lähikaupunkeineen muodostaa kahden miljoonan asukkaan metropolialueen, joka on
kilpailukykyinen osa eurooppalaista kaupunkiverkostoa. Se on elinkeinoelämän, kulttuurin,
tutkimuksen ja koulutuksen kansallinen keskus sekä kansainvälisten ja valtakunnallisten yhteyksien solmukohta. Metropolialue on vahvistumassa, kun sen ydintä ympäröivien itsenäisten
kaupunkien ja pääkaupungin kanssakäyminen tiivistyy.
Helsingin metropolialue on toiminnallisena kokonaisuutena laajenemassa. Pääkaupunkiseudulle sukkuloivien työssäkävijöiden määrä on kasvanut
ja työmatkat ovat viime vuosikymmeninä pidentyneet. METKA-hankkeessa metropolialueeseen kuuluvat Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat, joiden
yhteenlaskettu väkiluku ylitti kaksi miljoonaa vuonna 2005. Metropolialueen rakennetta tarkastellaan
vuoden 2050 tilanteessa, jolloin maahanmuuton ja
väestön keskittymisen seurauksena alueen väestön
oletetaan kasvaneen yli 2,7 miljoonaan.
METKA-hankkeessa on keskitytty Helsingin
metropolin aluerakenteellisiin kysymyksiin, mutta
tulokset sivuavat karkealla tasolla myös yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Aluerakenteella tarkoitetaan tässä työssä kaupunkien ja muiden toiminnallisten keskittymien keskinäistä sijaintia ja niiden
välisiä yhteyksiä, kun taas yhdyskuntarakenne tarkoittaa yksittäisen työssäkäyntialueen sisäistä rakennetta: asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen toiminnallista kokonaisuutta. Molempien rakenteiden
kehittyminen vaikuttaa asukkaiden ja työpaikkojen
sijoittumiseen.
Helsingin metropolialueella on suuri kansantaloudellinen merkitys. Taloudellisen ja kulttuurisen
vuorovaikutuksen lisääntyminen EU:ssa ja Itämeren alueella on lisännyt kansainvälisten yhteyksien merkitystä Suomelle. Erityisesti Pietarin rooli
Itämeren suurimpana ja nopeasti kehittyvänä met-



Itämeren keskukset vaikutusalueineen.

ropolina vahvistuu. Metropolialueen keskusten
taloudellinen erikoistuminen vaikuttaa sen kasvupaineiden suuntautumiseen.
Helsingin kaupunkiseudulla on metropolialueella keskusrooli muun muassa elinkeinoelämässä,
koulutus- ja tutkimustoiminnassa sekä kansainvälisen ja valtakunnallisen liikenteen solmukohtana.
Nopeisiin liikenneyhteyksiin perustuvalla Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -akselilla sijaitsee Hyvinkään-Riihimäen seudun kone- ja laiteteollisuuden
klusteri. Hämeenlinnassa ja Forssassa on monipuolinen muuta maata palveleva teollisuuskeskittymä
sekä korkeakouluja ja muita koulutuslaitoksia.

LÄHTÖKOHDAT

Metropolialue laajenee kun yhä suurempi osa muiden keskusten asukkaiden työpaikoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Lohjan kaupunkiseudulla toimii useita vahvoja vientialoja ja rakentamisen klusteri. Karkkilassa
hallitsee raskas metalliteollisuus. Raaseporin seutu
muodostaa monipuolisen teollisuuden ja logistiikan keskittymän. Elektroniikkateollisuuden keskus Salo suuntautuu nykyisin Varsinais-Suomeen ja
Turkuun päin. Uuden moottoritien ja mahdollisen
Salon-Lohjan radan myötä kaupunki saattaa suuntautua nykyistä voimakkaammin kohti Helsingin
kaupunkiseutua.
Itä-Uudellamaalla Porvoossa ja Loviisassa sijaitsee vahva kemian teollisuuden ja öljy- sekä
energiateollisuuden klusteri. Lahden ja Heinolan
kaupunkiseutu ja sen vahvat vienti- ja kotimarkkinateollisuuden klusterit, korkeakoulut ja muut koulutuslaitokset sijaitsevat strategisesti Helsingin kaupunkiseudun, Länsi-Suomen, Keski-Suomen ja

Itä-Suomen välisillä liikenneakseleilla. Kymenlaakso on osa kansainvälisesti merkittävää metsäteollisuuden keskittymää, jossa on tuotannon ohella
teknologian kehittämistä. Logistiikkaklusteri on kehittynyt voimakkaasti. Näiden lisäksi Kouvolan ja
Kotka-Haminan seuduilla on omia erikoistumisaloja sekä kolme valtakunnallisesti erikoistunutta varuskuntaa. Kymenlaakso sijaitsee strategisesti edullisesti Venäjän markkinoiden kannalta.
Kaupunkikeskusten rinnalla Helsingin metropolialueen tunnusomaisena piirteenä on kaupunkeja ympäröivä maaseutu, jossa yhdistyvät arvokkaat
kulttuurimaisemat ja monipuoliset elinkeinot. Metropolialueelta löytyy myös eurooppalaisittain poikkeuksellisen laajoja, lähes luonnontilaisia metsä- ja
vesistöalueita.



LÄHTÖKOHDAT

SUURTEN KYSYMYSTEN ÄÄRELLÄ
Helsingin metropolialueen rakenteen kehittämisen keskeisimmät haasteet ovat ilmastonmuutoksen hillintä, erityisesti henkilöautoriippuvuuden vähentäminen, sekä globaalin kilpailukyvyn vahvistaminen ja elinympäristön laadun parantaminen.
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Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kestävän kehityksen mukaisen aluerakenteen kehittämisen haasteisiin, joista suurimmaksi on noussut ilmastonmuutoksen hillintä. Mikään osa maailmasta
ei välty ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Ilmaston lämpenemisen seurauksena mm. merenpinta
nousee, sään ääri-ilmiöt yleistyvät ja luonnon monimuotoisuus on uhattuna. Tulevaisuudessa hyvinvointia on pystyttävä tuottamaan nykyistä selvästi
pienemmillä kasvihuonekaasupäästöillä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi maailman yhteenlasketut
päästöt pitää vähintään puolittaa vuosisadan puoliväliin mennessä. Suomessakin on tehtävä siirtymä
vähähiiliseen yhteiskuntaan. Riittävät päästövähennykset eivät toteudu markkinaehtoisesti, vaan tarvitaan yhteiskunnallista ohjausta. Teknisten muutosten lisäksi tarvitaan uusia toimintatapoja.
Suomessa väestö keskittyy yhä Etelä-Suomeen ja
Helsingin metropolialueelle. Kaupunkiseudut kasvavat nyt erityisesti reuna-alueilla ja kehyskunnissa, jolloin yhdyskuntarakenne hajaantuu ja liikenne
lisääntyy. Alueidenkäytössä on entistä vahvemmin etsittävä ratkaisuja, joilla voidaan vastata kiristyneisiin kansainvälisiin päästövähennysvelvoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hajautunut
yhdyskuntarakenne lisää henkilöautoliikennettä ja heikentää joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia. Viidennes kasvihuonepäästöistä on peräisin liikenteestä, jonka määrään yhdyskuntarakenne
vaikuttaa ratkaisevasti. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen aiheuttaa myös merkittäviä kustannuksia niin kunnille kuin asukkaillekin.
Globalisaatio muokkaa jatkuvasti kilpailukyvyn perusteita. Talouden kansainvälistyessä perinteisen tavaratuotannon ja alkutuotannon työpaikat
vähenevät. Haasteeksi muodostuu uusien työpaikkojen luominen huippuosaamista vaativille aloille

ja palvelusektorille. Osaamisperusteisessa kasvussa
alueiden tulee tarjota luovuutta tukevia elinympäristöjä. Työpaikat keskittyvät alueille, jotka tarjoavat
parhaat kilpailuedut. Kaupunkikoon kasvaessa erikoistumisen sekä mittakaavaetujen ja resurssien yhteiskäytön edellytykset paranevat. Vaikka Helsingin
metropolia pidetään eräänä Euroopan innovatiivisimmista alueista, sen kyky houkutella ulkomaisia investointeja ja yrityksiä ei ole ollut kovin hyvä.
Metropolialueen asemaa tietoyhteiskuntakehityksen eturivissä on siksi tärkeää vahvistaa.
Tulevaisuuden haasteena on houkutella Helsingin metropolialueelle työvoimaa ja auttaa maahanmuuttajia kotiutumaan. Tulijoille tarvitaan
koulutusta ja palveluja. Koko suomalaiselle yhteiskunnalle muutos merkitsee tottumista monikulttuurisempaan elämään. Sekä maahanmuuttajaväestön kasvu että väestön ikääntyminen muokkaavat
voimakkaasti suomalaista yhteiskuntaa tulevien
vuosikymmenten aikana. Muutokset lisäävät yhtäältä perheasuntojen kysyntää ja toisaalta ikääntyvän
väestön siirtymistä keskuksiin. Tästä seuraa kasvavia vaatimuksia kuntien palvelutuotannolle.
Metropolialueen asuinympäristön laadun kehittämiselle ylläkuvatut ilmiöt asettavat erityisiä
haasteita. Jo nyt asuminen Helsingin seudulla on
kalliimpaa ja ahtaasti asuminen yleisempää kuin
muualla maassa. Uhka huono-osaisuuden ja syrjäytymisen alueellisesta keskittymisestä on muuta
maata suurempi. Luontoon kohdistuu paineita kasvavan väestömäärän ja uusien asuinalueiden rakentamisen vuoksi. Rakentaminen uhkaa levitä kaupunkialueiden ulkopuolelle ja pirstoa tai kuluttaa
nykyisiä viheralueita sekä heikentää luonnon monimuotoisuutta. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä
tarve laadukkaaseen virkistysalueverkostoon on erityisen suuri keskuksissa ja niiden läheisyydessä.
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METROPOLIALUEEN
KESTÄVÄÄ KASVUA ETSIMÄSSÄ
Metropolialueen rakennetta on selvitetty yhdistämällä ympäristöhallinnon tuottama yhdyskuntarakenteen seurantatieto maakuntakaavoihin ja tietoihin liikennejärjestelmästä. Aineistoa
on analysoitu METKA-hanketta varten kehitetyllä paikkatietomenetelmällä, jolla on laskettu
vaihtoehtoisia aluerakennemalleja ja niiden vaikutuksia kestävän kehityksen kannalta.
Metropolialueen kasvu voi suuntautua eri tavoin.
Mahdollisten kehityssuuntien suuresta määrästä on
pelkistetty neljä toisistaan selkeästi eroavaa aluerakennemallia, joiden vaikutuksia on tarkasteltu useiden eri tekijöiden suhteen. METKA-hankkeessa on
käsitelty rakentamisen sijoittumista ja keskusten välistä vuorovaikutusta, joka perustuu saavutettavuuteen eli keskusten kokoon ja liikennejärjestelmän
palvelutasoon. Hankkeessa on kehitetty kuvaamismenetelmä, joka hyödyntää laajoja tietoaineistoja metropolialueelta. Työn taustana ovat muun muassa Etelä-Suomen maakuntien liittouman (ELLI)
Aluerakenne 2030 -tavoitteet sekä OECD:n raportin suositukset Helsingin metropolialueelle.
Hankkeessa aluerakenteen kestävyyden mittaamista varten on valittu indikaattoreita, jotka kuvaavat monipuolisesti ja kattavasti aluerakenteen
eri ominaisuuksia. Näillä indikaattoreilla on arvioitu aluerakennemallien vaikutuksia ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja taloudelliseen kehitykseen. Kestävän kehityksen toteutumista on mitattu väestön
ja asumisen, liikenteen, ympäristön sekä talouden,
elinkeinojen ja työvoiman kannalta.
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ALUERAKENTEEN
KESTÄVYYDEN INDIKAATTORIT:
Väestö, asuminen ja palvelut
• Asumisväljyys (m²/as)
• Rakentaminen eri taajamarajauksissa
• Asumisen todellinen hinta
• Huoltosuhde
• Palveluiden saavutettavuus
• Vesistöalueiden saavutettavuus
Liikenne
• Taloudet, joissa on kaksi tai useampi auto
• Autoliikenteen suoritteet
• Edullisten joukkoliikennealueiden määrä
• Kestävien kulkumuotojen osuus matkoista
• Liikennesuorite/asukas
• Työmatkojen pituus
Ympäristö
• Hiilidioksidipäästöt
• Energian, betonin ja veden kulutus
• Rakennetun maa-alan laajeneminen
• Alueiden pirstoutuminen ja kuluminen
• Ekologisesti tärkeiden alueiden riskialueet
Talous, elinkeino ja työvoima
• Elinkeinorakenne
• Kasautuminen (agglomeraatio)
• Työllisyys
• Työpaikkaomavaraisuus
• Asukas- ja työpaikkasaavutettavuus

LÄHTÖKOHDAT

VAIHTOEHTOISTEN ALUERAKENTEIDEN MALLINTAMINEN
VAIHE 1
Kuvataan nykyinen aluerakenne:
Aluerakennemallin lähtökohtina ovat nykyinen aluerakenne ja
alueiden liikenteellinen sijainti. Metropolialue on jaettu yhden
neliökilometrin ruutuihin, joihin on laskettu ruudun asukas- ja
työpaikkamäärät. Asukas- ja työpaikkatiheyden kasvaessa ruutujen väri muuttuu vaaleasta tummaan.

Heinola

Vt4

Uuden rakenteen määrä

Lahti

VAIHE 2 Arvioidaan uuden aluerakenteen sijainti
nykyisen suhteen sijoittumiskäyrän avulla:
Mitä lähempänä ruutu on alueen suurimpia
keskuksia, sitä enemmän sinne sijoittuu uutta maankäyttöä. Jos halutaan tiivis ja keskittyvä rakenne, käytetään jyrkkää käyrää. Loivan
käyrän avulla saadaan lisättyä aluerakenteen
hajautumista. Kuvataan kunkin alueen uusi
aluerakenne ensin ilman nykyrakenteen
rajoittavaa vaikutusta, jolloin rakenne näyttäytyy tasaisena ”mattona”.

Heinola

Vt4

Lahti

Hajautuva rakenne
Keskittyvä rakenne

Liikenteellinen etäisyys nykyisestä rakenteesta

VAIHE 3
Kuvataan rajoitteiden vaikutus uuden aluerakenteen
muodostumiseen:
Nykyinen aluerakenne otetaan huomioon siten, että kasvua rajoitetaan sellaisissa ruuduissa joissa on jo nykyisin paljon asukkaita ja työpaikkoja. Lisäksi maakuntakaavojen virkistys-,
luonnonsuojelu- ja erityisalueille sekä vesi- ja ranta-alueille kohdistuva kasvupaine siirretään sellaisiin läheisiin taajamiin ja keskustoihin, joissa nykyinen tiheys mahdollistaa kasvun. Näin on
saatu uusi aluerakenne, jonka vaikutukset arvioidaan.
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Heinola

Vt4

Lahti
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TULEVAISUUDEN ALUERAKENTEELLE
ON VAIHTOEHTOJA
Helsingin metropolialueen erilaisia mahdollisia kehityssuuntia havainnollistavat vaihtoehtoiset
aluerakennemallit: hajautuva ”Vanhaan malliin”, ratapainotteinen ”Topparoikka”, liikenneväyliin
keskittyvä ”Vahvat verkot” ja monikeskuksinen ”Ykkösketju”. Niiden taustalla on kaksi erilaista
taloudellista skenaariota vuodelle 2050.
Aluerakenteen kehitys on sidoksissa aluetalouden ominaispiirteisiin ja kehitykseen. Aluerakennemallit on laadittu kahden toisistaan poikkeavan
taustaskenaarion pohjalta, joista toinen painottaa
kasautumisetuja ja toinen keskusten erikoistumista. Skenaarioiden perusteella on muodostettu neljä vaihtoehtoista maankäytön ja liikenteen visiota.
Kaikki aluerakennemallit perustuvat kuitenkin nykyiseen maankäyttöön ja infrastruktuuriin.

KAKSI TAUSTASKENAARIOTA
ALUETALOUDEN KEHITYKSESTÄ
Kasautumisetuja painottavan yritystoiminnan
skenaario: Vanhaan malliin, Topparoikka,
Vahvat verkot
Pääkeskussijaintia edellyttävät tai pääkeskusyhteyksiin perustuvat työpaikat kasvavat vahvasti ja niiden
osuus koko metropolialueiden työpaikoista nousee
nopeasti edelleen. Skenaario perustuu pitkälti toteutuneen kehityksen jatkumiseen.
Keskusten erikoistumiseen perustuvan hajakeskittyvän kasvun skenaario: Ykkösketju
Kaupunkikeskusten erikoistumisaloihin perustuvien klustereiden vahva kasvu on metropolialueen talouskehityksen moottori. Jalostusalat ja muut
pääkeskussijainnista riippumattomat erikoistumisalat sekä niihin liittyvät palvelut muodostavat
ykkösketjun keskusten talouden ytimen. Skenaarion toteutuminen merkitsisi muutosta toteutuneeseen kehitykseen esim. ”Kiina-ilmiön” kääntymisen tai Venäjän talouden kasvun ansiosta.
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Taustaskenaarion lähtöoletukset täytyy ottaa
huomioon erityisesti ”Ykkösketjun” osalta. Siinä
Helsingin seutua painottava kasautumisilmiö vaimenee, ja kasvua suuntautuu Helsingin seudun sijasta muihin keskuksiin. “Ykkösketju” ei ole täysin vertailukelpoinen kolmen muun mallin kanssa,
koska toimintaympäristö perustuu erilaiseen käsitykseen tulevaisuudesta ja METKA-alueen ulkopuolisista tekijöistä.
Aluerakennemallit painottavat eri tavoin myös
suunnittelun lähtökohtia, mutta kestävän kehityksen tavoitteet ovat jokaisen neljän mallin taustalla.
Maankäytön painotus mahdollistaa esimerkiksi erilaisia eheyttämisstrategioita joko tiheämmillä raideliikenteeseen perustuvilla alueilla tai pienemmässä
mittakaavassa kylissä. Myös ”Vanhaan malliin” perustuu aktiivisiin toimiin aluerakenteen hajautumisen hillitsemiseksi, joten kyse ei ole suoraan nykykehitystä jatkavasta trendimallista.
Aluerakennemallit kasvavat eri luonteisiksi sen
perusteella, miten liikenneverkon eri osien palvelutaso kehittyy. ”Vanhaan malliin” ja ”Ykkösketju” pyrkivät varmistamaan vähintään nykyisen kaltaisen saavutettavuuden kaikkialle, mikä johtaa
yhdyskuntarakenteen hajautumisen jatkumiseen.
”Topparoikka” ja ”Vahva verkko” puolestaan perustuvat voimakkaaseen tiivistämiseen saavutettavuuden lisäämiseen liikennekäytävissä.
Aluerakennemalleissa keskitytään aluerakenteen ominaisuuksiin liikenteen ja alueidenkäytön
suhteen. Mallien käytännön toteutuminen on osin

MAHDOLLISUUDET

riippuvainen myös muista ohjauskeinoista, kuten
verotuksen ja liikenteen ohjauksen muutoksista,
mutta niitä ei ole tässä yhteydessä tutkittu.
Jotta aluerakennemalleja voidaan verrata toisiinsa ja nykytilanteeseen, yleisten lähtökohtien oletetaan kaikissa malleissa säilyvän pääpiirteissään

nykyisen kaltaisina. Esimerkiksi liikenteen kulkumuotojakauman tai energian hinnan suuret muutokset kääntäisivät kehityksen toisenlaiseksi. Oletettuun väestönkasvuun sisältyy laaja maahanmuutto,
jonka vaikutukset sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Maakuntakaava-aineistoista yleistetty yhdistelmä
Keskusta- ja taajamatoimintojen (asuminen,
palvelut, työpaikat) alueet (C, A, AT, P, TP)
Teollisuusalueet (T, TT)
Virkistys- ja ulkoilualueet (V, MU)
Erityisalueet (E-alueet)
Suojelualueet (S, SL, SM, SR)
NATURA-alueet
Muut tärkeät alueet (MY-alueet,
maisemallisesti, geologisesti ja
kulttuurisesti arvokkaat alueet
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VANHAAN MALLIIN
Helsingin kaupunkiseudun rooli pysyy nykyisellään tai vahvistuu hieman, mutta
seudun kasvun painopiste siirtyy kohti kehysalueita. Työvoiman tarjonta perustuu
entistä enemmän pendelöintiin kehyskunnista ja laajemmalta metropolialueelta. Liikenneinfrastruktuurin ja palvelurakenteen merkittäviä uusia investointeja
ei tehdä. Liikenneverkkojen investoinneilla voidaan ennakoinnin sijaan lähinnä reagoida syntyviin ongelmiin. Haasteena on
kääntää vallitseva maankäytön hajautuminen verkottuviksi kaupunkiseuduiksi, eheytyviksi kaupungeiksi ja tiivistyviksi kyliksi.

Nykyiset keskustaajamat
Uudet keskustaajamat
Nykyiset asuintaajamat
Uudet asuintaajamat
Tieyhteys
Raideyhteys

Lahti

Hämeenlinna

Kouvola

Kotka

Helsinki

TOPPAROIKKA
Kasvu ohjataan nykyisiin ja uusiin asuinja työpaikkakeskittymiin erityisesti ratojen
varsille. Toiminnot sekoitetaan ja integroidaan tiiviiksi, urbaaneiksi, jalankulkupainotteisiksi yhdyskunniksi. Rakentaminen
keskittyy voimakkaasti ja alueet kytkeytyvät nykyistä vahvemmin Helsingin kaupunkiseutuun. Tämä merkitsee nykyisten
raideliikenneyhteyksien entistä tehokkaampaa hyödyntämistä ja varautumista uusien raideyhteyksien kehittämiseen.
Tiiviiden yhdyskuntien haasteena on elinympäristön laadun varmistaminen ja yhteyksien järjestäminen ympäröivään luontoon ja virkistysalueille.

Nykyiset keskustaajamat
Uudet keskustaajamat
Nykyiset asuintaajamat
Uudet asuintaajamat
Tieyhteys
Raideyhteys

Lahti

Hämeenlinna

Kouvola

Kotka

Helsinki
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VAHVAT VERKOT
Kasvu- ja muutospaineet purkautuvat logistisesti vetovoimaisten liikenneyhteykVAHVAT VERKOT
sien varsille ja ympäristöllisesti laadukkaiden liikenteen solmukohtien ympärille.
Mittavampia uusinvestointeja tehdään lähinnä Helsingin kaupunkiseudun poikittaisyhteyksien parantamiseksi. Erikoistuneet, korkeaa koulutusta ja hyviä
yhteyksiä edellyttävät liike-elämän palvelualat siirtyvät kehyskuntiin, sillä hyvät yhteydet mahdollistavat toiminnan nykyistä laajemmalla maantieteellisellä alueella.
Haasteena on, miten saada aikaan jalankulkua edistävää kaupunkiympäristöä laajoilla taajama-alueilla.

Nykyiset keskustaajamat
Uudet keskustaajamat
Nykyiset asuintaajamat
Uudet asuintaajamat
Tieyhteys
Raideyhteys

Lahti

Hämeenlinna

Kouvola

Kotka

Helsinki

YKKÖSKETJU
Suurimpien kaupunkikeskusten maankäytön
vahvistuminen vähentää Helsingin seudulle kohdistuvaa kasvupainetta. “Ykkösketjun”
kaupunkikeskukset hyödyntävät yhteyksiään pääkaupunkiin, muualle Suomeen ja Venäjälle. Metropolialueen kaupunkiseuduille
muodostuu työpaikkatihentymiä, jotka kytkeytyvät toisiinsa nopeiden raide- ja moottoritieyhteyksien avulla. Helsingin rooli pysyy
valtakunnallisesti tärkeimpänä, mutta samalla se selkeyttää rooliaan yhtenä metropolialueen omaleimaisista kaupunkiseuduista.
Haasteena on nykyisen yhdyskuntarakenteen
tehokkaampi käyttö, joukkoliikenteen edistäminen sekä jalankulkuun ja pyöräilyyn perustuvan lähiliikkumisen lisääminen kaupunkikeskuksissa.

Nykyiset keskustaajamat
VERKOT
UudetVAHVAT
keskustaajamat
Nykyiset asuintaajamat
Uudet asuintaajamat
Tieyhteys
Raideyhteys

Lahti

Hämeenlinna

Kouvola

Kotka

Helsinki
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RAIDELIIKENTEEN AVULLA
SAAVUTETAAN KESTÄVIN ALUERAKENNE
Vaihtoehtoisten aluerakennemallien vertailu asumisen, liikenteen, ympäristön ja talouden suhteen osoittaa, että raideliikennettä painottava malli ”Topparoikka” on kestävin. Se edellyttää
kuitenkin erityistä huolellisuutta elinympäristöjen suunnittelussa. ”Ykkösketju” tasaa kasvua
suurimpiin kaupunkikeskuksiin, mutta ongelmana on vähäinen joukkoliikenteen käyttö.

CO2ekv päästöt yhteensä (50 vuotta, disk.%=0)
suhteellinen ero (%) verrattuna ”Vanhaan malliin”
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Asutuksen sijoittumisessa väljemmät vaihtoehdot “Vanhaan malliin” ja “Ykkösketju” ovat
elinympäristön laadun kannalta lähtökohtaisesti nykyisiä asumismieltymyksiä vastaavia, kun taas “Topparoikka” ja “Vahvat verkot” tiiviisti toteutettuna ovat
yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta järkevämpiä.
Tiivis yhdyskuntarakenne on elinympäristöjen suunnittelulle haaste.

2.

”Topparoikka” mahdollistaa kestävimmän liikennejärjestelmän. Myös ”Vahvat verkot” sisältää kestäviä piirteitä. ”Vanhaan malliin” tuottaa selkeitä ongelmia mm. joukkoliikenteen palvelutason
ylläpidolle hajautuvan yhdyskuntarakenteen takia.
”Ykkösketjun” hankalana piirteenä on asukkaiden ja
työpaikkojen kasvun siirtyminen kaupunkiseuduille,
joilla joukkoliikenteen palvelutaso on pääkaupunkiseutuun verrattuna heikko.

-1,0 %
-2,0 %
-3,0 %
-4,0 %

CO2ekv-t
CO2ekv-k
CO2ekv-Liikenne
CO2ekv-Yhteensä

-5,0 %
-6,0 %

1.

Topparoikka

3.

Vahva verkko Ykkösketju

Aluerakennemallien ekotehokkuutta arvioitiin VTT:n selvityksessä, joka perustui aluerakennemallien aluetyyppeihin
ja niiden aluetehokkuuden mukaan arvioituihin rakennustyyppeihin. Mallien hiilidioksidipäästöt (CO2ekv) vaihtelivat
-4,5 %...+1,5 % “Vanhaan malliin” verrattuna. Kaikissa muissa malleissa liikenteen päästöt ovat pienempiä kuin “Vanhassa mallissa”. Koko taustaselvitykseen voi tutustua osoitteessa www.metkaprojekti.info.

METKA-hankkeen ekotehokkuuslaskelmat
osoittavat, että aluerakenteella on merkittävä vaikutus ympäristön kuormitukseen. Aluerakennemallien erot ekotehokkuudessa vaihtelivat tulosten
mukaan -13 % ja +29 % välillä. “Topparoikka” osoittautuu selkeästi ekotehokkaimmaksi rakennusmateriaalien käytön, energiankulutuksen ja päästöjen osalta.
Indikaattorit osoittavat, että hajauttavat aluerakennemallit ovat luontoalueiden yhtenäisyyden ja monimuotoisuuden kannalta erityisen hankalia.

4.

Kasautumisetuja painottavan yritystoiminnan
skenaarion mukaiset aluerakennemallit asettuvat alueellisen kilpailukyvyn suhteen paremmuusjärjestykseen ”Topparoikka” – ”Vahvat verkot” – ”Vanhaan malliin”. Keskusten erikoistumiseen perustuvan
hajakeskittyvän kasvun skenaariossa “Ykkösketju”
toimii talouden kannalta hyvin.
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VAIHTOEHTOISTEN ALUERAKENNEMALLIEN VERTAILU

ASIAKOKONAISUUS

VANHAAN
MALLIIN

TOPPAROIKKA

VAHVA VERKKO

YKKÖSKETJU

Hyvä

Vaatii toimia

Kohtuullinen

Hyvä

Ongelmallista

Onnistuu

Mahdollista

Mahdollista

- Rakenteen täydentämismahdollisuudet ja taloudellisuus

Heikot

Hyvät

Kohtuulliset

Vaatii toimia

- Autoriippuvuuden hallinta

Vaikeaa

Onnistuu

Kohtuullista

Vaatii toimia

- Liikennejärjestelmän kestävyys

Ongelmallinen

Hyvä

Ongelmallinen

Vaatii toimia

- Liikkumistarpeen vähentäminen

Vaikeaa

Onnistuu

Hankalaa

Vaatii toimia

Tehottomin

Tehokas

Melko tehokas

Tehoton

Hyvät

Vaatii toimia

Hyvät

Erittäin hyvät

Suuret riskit

Hallittavissa

Ongelmia

Vaatii toimia

- Yritystoiminnan mahdollisuudet

Huonot

Hyvät

Kohtuulliset

Hyvät

- Työmarkkinoiden toimivuus

Välttävä

Hyvä

Kohtuullinen

Hyvä

- Saavutettavuudet

Heikoin

Hyvä

Vaihteleva

Kohtuullinen

- Syrjäytymisen esto

Ongelmallista

Onnistuu

Mahdollista

Onnistuu

- KRITEERIT

1. Väestö, asuminen ja palvelut
- Asumisen ja elinympäristön laatu
ja kustannukset
- Palveluiden turvaaminen

2. Liikenne

3. Ympäristö
- Ilmastonmuutos ja ekotehokkuus
- Virkistysmahdollisuudet
- Luontoalueiden yhtenäisyys
ja monimuotoisuus

4. Talous, elinkeinot ja työvoima
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RATKAISU
RATKAISU

KOHTI KESTÄVÄÄ ALUERAKENNETTA
Metropolialueen kestävän aluerakenteen mallissa varaudutaan metropolialueen voimakkaaseen kasvuun tehokkaiden ratakäytävien avulla ja tasaamalla kasvua alueen keskuksiin.
Kehityksen kestävää suuntaa kuvataan toteutuspolkuna kohti tiiviimpää raideliikenteeseen
perustuvaa metropolia.
Vertaillut aluerakennemallit on laadittu erilaisista lähtökohdista ja niiden toteutettavuudessa voi olla suuriakin eroja. Esimerkiksi ”Topparoikka” vaatisi toteutuakseen uudenlaisen strategian kuntien
yhteistyön tiivistämiseksi. Vertailun tulosten perusteella luotu METKA-malli on realistisuuteen
pyrkivä ja tavoitteellinen johtopäätös tutkituista vaihtoehdoista ja sijoittuu vaikutuksiltaan niiden
välimaastoon.
METKA-malliin on yhdistetty vertailluista aluerakennemalleista sellaisia piirteitä, joiden katsotaan
indikaattorien perusteella edistävän kestävää kehitystä. Kestävän aluerakenteen muodostamista on
kuvattu kehityspolun avulla. METKA-mallin ja sen
kehityspolun ideana on järjestelmällisesti tasapainottaa kasvun ja kestävän kehityksen välistä ristiriitaa.
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METKA-mallissa kukin ratakäytävä muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, johon sijoittuu
noin 200 000 asukasta työpaikkoineen. Lähes kaikki kasvu on sijoitettu rautatieasemien ympärille
noin 10 000 asukkaan keskuksiksi. Uudet ratakäytävät täydentävät nykyisiä, jolloin ne vaativat uutta
maankäyttöä vähemmän suhteessa toimintojen lisäykseen. Nykyisellä raideliikenteen käytöasteella arvioituna uudet asemapaikat joutuvat kilpailemaan
uusista asukkaista kannattavan raideliikenteen järjestämiseksi, sillä nykyistä aluerakennetta ei kannata tyhjentää. Olemassa olevien moottoritiekäytävien tiivistämisen mahdollisuudet kannattaa selvittää
sellaisilla suunnilla, jonne ratakäytävää ei ole toistaiseksi mahdollista toteuttaa.

RATKAISU
RATKAISU

Toteuttamispolku/asukkaita
asemien
läheisyydessä
Rakentaminen
suuntautuu
ratojen
varteen
1 600 000
1 400 000

48 %

1 200 000

50 %

52 %

54 %
Itäinen korridori
Oikoradan korridori

43 %

Pääradan korrridori

1 000 000
800 000

Kehäradan korridori

40 %

Hyvän joukkoliikenteen tarjonta
toteutuu liikennekäytävien varrella ja
suurimmissa kaupunkikeskuksissa.
Kestävässä aluerakenteessa asukkaita
tulee raideliikenteen ulottuville lisää
niin, että kunkin rautatieaseman vaikutuspiirissä noin 10 000 asukasta.

Klaukkalan korridori
Lohjan korridori

600 000

Rantaradan korridori

400 000

Länsimetron korridori

200 000

Helsingin niemi

0
2005

TIIVISTÄ

TÄYDENNÄ PITÄYDY

VALITSE

VARAUDU

METKA-malli

METKA-malli laajenee verkottumalla
sekä suurimpien kaupunkikeskusten
välillä että hierarkkisesti kohti paikalliskeskuksia. Metropolialueen kaupunkikeskukset kytketään toisiinsa nopeilla
ratayhteyksillä. Kartalla esitetyt uudet
ratayhteydet ovat viittellisiä.

Nykyiset keskustaajamat
Uudet keskustaajamat
Nykyiset asuintaajamat
Uudet asuintaajamat
Tieyhteys
Raideyhteys
Uusi raidekäytävä (viitteellinen)

Hämeenlinna

Lahti
Kouvola

Kotka

Helsinki
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ENSIN TULEE TIIVISTÄÄ
JA TÄYDENTÄÄ NYKYISIÄ KESKUKSIA
Aluerakenne saadaan kestävämmäksi eheyttämällä ja tiivistämällä voimakkaasti nykyrakennetta
ja keskittämällä uusi rakentaminen nykyisen yhteyteen hyvän joukkoliikenteen ulottuville.
Nykyisen aluerakenteen keskuksia kannattaa kasvattaa ja tiivistää, koska asukasmäärien ja talouden
toimintojen keskittyminen parantaa esimerkiksi
palvelujen saavutettavuutta. Nykyrakenteen tiivistäminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää joukkoliikennettä edullisesti, koska uusille asukkaille
tarvittava lisäkapasiteetti parantaa myös nykyisten
käyttäjien palveluita mm. tihentyvinä vuoroina.
Tehokas tapa täydentää nykyisiä suurimpia kaupunkikeskuksia on kehittää niitä raideliikenteen
verkostojen varaan, sillä raideliikenteen edut perustuvat suuriin matkustajamääriin. Mitä tehokkaam-
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maksi maankäyttö saadaan asemien ympärillä, sitä
kannattavampi raideyhteydestä tulee. Rakentamistehokkuudesta huolimatta ympäristön viihtyvyyteen ja virkistysyhteyksiin tulee näillä alueilla kiinnittää erityistä huomiota.
Koko metropolialueen kasvun keskittäminen
Helsingin kaupunkiseudulle vaatii ajan myötä laajojen alueiden uudelleen rakentamista nykyistä tehokkaammaksi. METKA-mallissa kasvupainetta on
suunnattu tasaisemmin kaupunkikeskuksiin.

RATKAISU
RATKAISU
RATKAISU

TIIVISTÄ
Hyödynnetään nykyistä rakennetta

Hämeenlinna

Vaikutustarkastelut osoittavat, että kasvun
haitalliset vaikutukset ovat pienimpiä silloin, kun yhdyskuntarakennetta voidaan
kehittää nykyisen aluerakenteen sisällä eli
olemassa olevissa keskuksissa, joissa palvelut ja joukkoliikenne ovat jo valmiina.
Rakenteen tiivistäminen kohdistuu etenkin suurimpiin kaupunkikeskuksiin.

Lahti
Kouvola

Kotka

Helsinki

TÄYDENNÄ
Rakennetaan nykyisiä taajamia
palvelevat radat
Nykyrakenteen tiivistämisellä on rajansa. Mitä lähemmäs nykyrakennetta toimintoja sijoitetaan, sen kestävämmäksi aluerakenne muodostuu. Nykyistä
aluerakennetta täydentävät uudet radat antavat mahdollisuuden kehittää
nykyisen taajaman tuntumaan täydentävää tiivistä maankäyttöä. Tämä edellyttää investointien riittävää ennakointia ja määrätietoista maapolitiikkaa.

Hämeenlinna

Lahti
Kouvola

Kotka

Helsinki
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SITTEN VOIDAAN LAAJENTAA
NYKYISIIN JA UUSIIN RATAKÄYTÄVIIN
Tiivistäen ja täydentäen keskitetty aluerakenne laajenee kestävään suuntaan nykyisissä
ratakäytävissä. Uusien asemanseutujen saavutettavuutta lisätään erityisesti joukkoliikenteen
palvelutasoa parantamalla. Vasta nykyisten ratakäytävien hyödyntämisen jälkeen kasvu
voidaan suunnata tehokkaasti uusiin ratakäytäviin - yhteen kerrallaan.
Kasvun hajautuminen keskuksista niiden välisille
alueille heikentää kehityksen kestävyyttä, kun uusia alueita joudutaan ottamaan käyttöön. Matkat
pitenevät uuden maankäytön sijaitessa kauempana tärkeimmistä työpaikka- ja palvelukeskuksista.
Joukkoliikenteen käyttöosuus vähenee, jos uusilla
alueilla ei ole kannattavaa järjestää hyvää joukkoliikenteen palvelutasoa.
Tiheiden vuorovälien raideliikenne tulisi ulottaa
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, erityisesti muille kaupunkiseuduille. Raideliikenteen kannattavuus riippuu kuitenkin riittävän suuren kysynnän takaavista asukasmääristä eli tehokkaasta
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maankäytöstä. Ensin tulisi hyödyntää nykyiset ratakäytävät, joissa on nykyisellään vielä runsaasti tilaa
uusille tehokkaille asemapaikoille. Tiiviissä “helminauhakaupungissa” on mahdollista käyttää raideliikennettä työmatkoilla sekä hoitaa lyhyet asiointi- ja
vapaa-ajan matkat hyvin toimivissa palvelutaajamissa useimmiten kävellen tai pyörällä.
METKA-mallin toteutuspolulla tulisi pitäytyä
mahdollisimman pitkään nykyisiin ratakäytäviin ja
vasta sen jälkeen suunnata kasvua tehokkaasti uusiin ratakäytäviin. Raideinvestoinnit ovat kalliita
hankkeita, mutta ne mahdollistavat suuret liikennevirtojen lisäykset pienillä lisäkustannuksilla.

RATKAISU
RATKAISU
RATKAISU

PITÄYDY
Pitäydytään nykyisissä ratakäytävissä
kun laajennetaan
VAHVAT VERKOT

Hämeenlinna

Aluerakenne vahvistuu suurimpien kaupunkikeskusten väliin. Saavutettavuutta tehokkaasti lisäävät säteittäiset kauko- ja lähiliikenteen raide- ja tieliikennekäytävät
korostavat tätä kehitystä kuten HelsinkiHämeenlinna-Tampere -akseli on osoittanut.
Raideliikennekäytävien ulkopuolelle jäävät
alueet tulisi kytkeä tehokkaasti raiteisiin liityntäliikenteen avulla.

Lahti
Kouvola

Kotka

Helsinki

VALITSE
Valitaan ensin yksi uusi ratakäytävä

VAHVAT VERKOT

Kun kasvu ei enää mahdu nykyisiin ratakäytäviin tai on mahdollista toteuttaa uusi ratakäytävä lähempänä olemassa olevia
keskuksia, valitaan mahdollisista ratakäytävistä kestävin ja tehokkain. Ratakäytävän on arvioitu vaativan ympärilleen noin
200 000 asukkaan maankäytön. Ratakäytävän tehokkuus ja kustannukset riippuvat hyvin monista yksityiskohdista.

Hämeenlinna

Lahti
Kouvola

Kotka

Helsinki
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MAANKÄYTTÖ JA LIIKENNE
ON SUUNNITELTAVA YHDESSÄ
Metropolialueen maankäytön ja liikenteen suunnittelun tulee tapahtua samanaikaisesti ja laajassa yhteistyössä. Suunnittelun tulisi perustua kunta- ja maakuntarajoista riippumattomaan
kokonaisnäkemykseen. Toimivan joukkoliikenteen ja kävelykeskustojen täytyy toteutua myös
pienemmissä kaupungeissa. Kehittämisen resurssit tulee suunnata tasapainoisen, moneen
keskukseen verkottuvan osaamis- ja aluerakenteen toteuttamiseen, ei metropolin kuntien
väliseen asukaskilpailuun.
Metropolialueen päätöksenteko- ja suunnittelujärjestelmän tulee kyetä vastaamaan voimakkaisiin
muutostarpeisiin, joita ilmastonmuutos ja sen hillitseminen edellyttävät alue- ja yhdyskuntarakenteelta.
Aluerakenteella on merkittävä vaikutus sekä energiankulutukseen että kasvihuonekaasupäästöihin.
Jos metropolialueen kasvu purkautuu hajautumisena, sen kilpailukyky laskee. Toiminnan ekotehokkuus heikkenee ja yhteiskunnalle aiheutuvat
infrastruktuurin kustannukset nousevat. Joukkoliikenteen asema vaarantuu laajentumisen suuntautuessa ulos metropolialueen keskuksista. Ratayhteyksien suunnittelu ja ajoitus on siksi sidottava
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maankäytön suunnitteluun. Kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen käyttöosuuksien kasvattamiseen
on löydettävä keinoja koko metropolialueella.
Kasvavalla metropolialueella uusien rakentamisalueiden suunnittelua ja vertailua tulisi tehdä nykyiset kunta- ja maakuntarajat ylittäen. Metropolin kehittäminen kokonaisuutena edellyttää merkittäviä
valintoja ja rahoituspäätöksiä. Näihin tarvitaan poliittista rohkeutta ja hallinnollisia innovaatioita, esimerkiksi uusia rahoitus- ja yhteistoimintamalleja.
Valtion tulisi metropolialueen kehittämispolitiikan
pitkäjänteisyyden edistämiseksi sitoutua vastuullaan oleviin aluerakenteellisesti tärkeisiin joukkolii-
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kenneinvestointeihin ja niiden ajoitukseen.
Kehittämistyössä nousee esiin Helsingin työssäkäyntialueen ulkopuolisten keskusten asema metropolialueen kokonaisuudessa. “Ykkösketjuun” kuuluvissa kaupungeissa voisi olla mahdollista hallita
kasvua kestävällä tavalla. Riskinä pääkeskuksen
kasvun jakamisessa metropolialueen muihin suuriin kaupunkikeskuksiin on, että kuntien välisen
kilpailun vuoksi tiivis asemien ympärille keskittyvä yhdyskuntarakenne ei toteudu. Tuloksena saat-

taa olla yhdyskuntarakenteen hajautuminen entistä enemmän muun muassa rantojen ääreen. Tästä
seuraisi asiointimatkakäyttäytymisen muuttuminen
yhä enemmän autopainotteiseksi. Kaupan suuryksiköiden sijoittumisella on myös suuri merkitys kestävän rakenteen saavuttamiselle. Metropolialueen
suurimpien kaupunkikeskuksien kehitystä tulee tukea varmistamalla niihin toimiva koulutus- ja tutkimuslaitosten verkosto.

METKA-malli säästää ympäristöä
Aluerakenteen kestävyyttä havainnollistaa uuden rakentamisen aiheuttama paine yhtenäisten luontoalueiden pirstoutumiselle. Jos kasvu hajauttaa alue- ja yhdyskuntarakennetta, ekologisesti herkät alueet (vihreä väri) ovat vaarassa jäädä taajamien (harmaa) alle.
Nykyisen rakenteen ristiriita-alueet näkyvät sinisellä värillä. METKA -malli aiheuttaa huomattavasti vähemmän riskejä ekologisesti herkille alueille, mutta vaatii silti panostusta
konfliktien hallintaan.

“Vanhaan malliin”

“METKA-malli”
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ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ VAATII
EKOTEHOKASTA ALUERAKENNETTA
Ekotehokkaassa aluerakenteessa aluetehokkuus ja asukastiheys ovat nykyistä korkeammat.
Infrastruktuuri on tehokkaammassa käytössä ja sen ylläpidon kustannukset pienemmät.
Metropolin ekotehokkuuteen tarvitaan myös elintapojen muutoksia sekä nykyistä kestävämpää rakennusteknologiaa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hyvä elinympäristö voivat olla
toisiaan tukevia tavoitteita.
Kestävä aluerakenne edellyttää riittävää aluetehokkuutta (rakennettu kerrosala/maa-ala) ja asukastiheyttä (asukkaita/km2). Nyrkkisääntönä voidaan
pitää, että kaksinkertainen maa-ala asukasta kohti nostaa liikenteen energiakulut ja päästöt puolitoistakertaiseksi. Infrastruktuurin ylläpidon kustannukset voivat kasvaa pirstaleisessa aluerakenteessa
hallitsemattomasti.
Neljän aluerakennemallin välinen ekotehokkuusvertailu osoitti, että alue- ja yhdyskuntarakennetta ohjaamalla voidaan ekotehokkuutta parantaa
“Vanhaan malliin” verrattuna jopa 29 % tai heikentää 13 %. Ekotehokkuudella tarkoitetaan materiaalien ja energian kulutusta sekä päästöjen ja jätteiden
määrää asukasta kohden. Suurin vaikutus on uuden
rakentamisen sijoittamisella lähelle nykyisiä keskuksia ja muita taajamia. Näin kyetään lisäämään
keskimääräistä suuremmalla aluetehokkuudella ra-
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kennettujen alueiden osuutta ja vähentämään infrastruktuurin rakentamistarvetta. Tämä näkyy
selvimmin infrastruktuurin edellyttämien rakennusmateriaalien tarpeen vähentymisenä.
Aluetehokkuudella on perinteisesti ollut melko kiinteä yhteys eri talotyyppien yleisyyteen ja sitä
kautta esimerkiksi puun ja betonin käyttömääriin.
Kerrostalojen rakentaminen nykyisillä rakentamiskäytännöillä tarkoittaa, että betonia kuluu enemmän ja puuta vähemmän. Jos ekotehokkuuden ja
erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen
vuoksi halutaan suosia puun käyttöä, tulee rakentaa
matalahkoja mutta tiiviitä kerrostaloalueita siten,
että puun käyttö on rakenneteknisesti ja paloturvallisuusmääräysten mukaan mahdollista.
Aluerakenteen kehittämissuunnalla on merkittävä vaikutus sekä energiankulutuksen että kasvihuonekaasupäästöjen kokonaistasoon. Jos ekote-
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hokkaimmiksi havaittuja keinoja aletaan hyödyntää
täysimittaisesti, metropolialueen aluerakenteen
ekotehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi –
todennäköisesti jopa 20 % verrattuna “Vanhaan
malliin”. Vahvistamalla näitä aluerakenteen muutoksia uusilla rakennus- ja energiatekniikoilla, liikennejärjestelmillä ja erilaisilla ekotehokkuutta lisäävillä määräyksillä ja kannustimilla rakennetun
ympäristön ekotehokkuutta voidaan kasvattaa vielä tästäkin.
Suomen alue- ja yhdyskuntarakenne on kansainvälisesti verrattuna hajautunut ja keskimääräiset aluetehokkuudet ovat alhaisia. Rakennet-

tu infrastruktuuri sisältää merkittävästi tähän asti
hyödyntämätöntä potentiaalia ekotehokkuuden parantamiseksi. Uusia toimintoja voidaan rakentaa
runsaasti entisen infrastruktuurin varaan. Aiempaa ekotehokkaammat alue- ja yhdyskuntarakenteet mahdollistavat ekotehokkaiden teknologioiden
käyttöönoton rakennuskannassa ja verkostoissa.
Rakennetun ympäristön sijainti- ja järjestelmävalinnat ovat niin pitkäikäisiä tai pitkävaikutteisia,
että on syytä arvioida nykyisten valintojen vaikutukset riittävällä tarkkuudella vähintään 50, mielellään jopa 100 vuoden päähän.

Aluerakenne vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin
Vanhan mallin ja METKA-mallin rakennuskannan ja infrastruktuurin
elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen vertailu. Sininen väri kertoo
päästöjen vähenemisestä, punainen niiden lisääntymisestä. Vaikka
päästöt keskittyvät raideyhteyksien varsien tiiviisiin taajamiin, laskennalliset kokonaispäästöt vähenevät vuosittain 163 miljoonaa kiloa.
-17 000 000 − -1 000 000
-1 000 000 − -50 000
-50 000 − 0
0 − 50 000
50 000 − 1 000 000
1 000 000 − 12 100 000

METKA -mallin rakennuskannan ja infrastruktuurin tuottamisen ja käytön sekä liikenteen 50 vuoden elinkaaren mukaiset, asukasta kohti lasketut hiilidioksidipäästöt verrattuna “Vanhaan malliin”. Väriskaala kertoo, millä tavoin METKA -mallin laskennalliset päästöt eroavat “Vanhaan malliin” -visiosta. Sinisillä alueilla päästöt ovat pienemmät kuin Vanhassa mallissa, punaisilla taas suuremmat. Metropolialueen kokonaispäästöt asukasta kohti ovat METKA -mallissa noin 4,1 tonnia
alhaisemmat kuin “Vanhaan malliin” -visiossa.
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JATKOSSA KESKITYTTÄVÄ KEINOIHIN
Aluerakenteen vaikutus yhdyskuntien kokonaiskestävyyteen jää riittämättömäksi ellei myös
muita keinoja oteta käyttöön. Aluerakenne on kuitenkin edellytys muille kestäville valinnoille.
Siksi työtä tulisi jatkaa siten, että tunnistetaan tehokkaat keinot kestävän alueidenkäytön
toteuttamiseksi ja pohditaan aluerakenteen suhdetta niihin.
Aluerakenteen vaihtoehtojen ja METKA -mallin
vaikutukset on arvioitu nykyisten toimintatapojen
ja tottumusten perusteella. Vertailtavuus nykytilanteen suhteen haluttiin säilyttää. Siksi mallinnuksen
lähtökohtana oletettiin, että uusia ekotehokkuuteen
vaikuttavia ohjaus- tai muita keinoja ei oteta käyttöön. Tavoitteena oli myös selvittää yksinomaan
aluerakenteen merkitys kestävän kehityksen kannalta, jolloin muita kuin aluerakenteellisia vaikutuksia, muun muassa käyttäytymisen muutoksia,
tulotasojen kasvua, toimintatapojen tai ohjauksen
muutoksia, ei analysoitu. Näin saatiin vertailukelpoinen kuva aluerakenteellisten toimenpiteiden vaikutuksista.
Meneillään oleva aluerakenteen hajautuminen
on ongelmallista kestävän kehityksen kannalta. Talouden kasvu saa aikaan tuotannon ja elintason
kasvua. Elintason kasvu puolestaan aiheuttaa asumisväljyyden kasvua. Tämä yhdessä väestönkasvun
kanssa vaatii lisää tilaa aiheuttaen maan arvon nousua, mikä on omiaan edelleen hajauttamaan rakennetta. Hajautunut rakenne pidentää välimatkoja,
lisää liikennettä ja paineita liikennejärjestelmän kapasiteetin kasvattamiseen. Näin kasvun aiheuttama
hajautumiskierre jatkuu. Kehityksen suunta tulee
muuttaa, mikä edellyttää metropolialueelle johdonmukaista alueidenkäyttöstrategiaa. Tästä METKA malli toimii aluerakenteen osalta esimerkkinä.
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Aluerakenteen vaikutus ilman muun keinovalikoiman käyttöönottoa jää tulosten mukaan vähäiseksi. Tulosta ei kuitenkaan voi tulkita siten, ettei
aluerakenteella olisi merkitystä, sillä erilaisten keinojen tehokas käyttö edellyttää niitä tukevaa aluerakennetta. Ilmastotavoitteiden ja kasvun toteutuminen kestävällä tavalla edellyttää, että työpaikkojen
sijoittumista ja liikennejärjestelmän kehitystä ohjataan tehokkaasti. Ohjauskeinoja ei tässä yhteydessä
vielä tarkasteltu.
Kioton pöytäkirjan ja EU:n päätösten asettamiin
päästövähennystavoitteisiin ei päästä vain yhdellä tai muutamalla keinolla. Ekotehokkuuden parantamiseksi on otettava käyttöön kaikki ne mahdollisuudet, joita nykyteknologia sekä rakentamis- ja
suunnittelukäytännöt mahdollistavat. Niiden lisäksi
on syytä tukea aivan uusien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa.
Keinot (ks. laatikko) tulisi nyt kartoittaa, arvioida, rajata ja tasapainottaa kaikkien oleellisten tavoitteiden suhteen. Tällöin voitaisiin kehittää aluerakennetta, joka mahdollistaa kestävän kehityksen
kannalta edulliset muut politiikat, toimivan arjen
yksittäisille ihmisille ja hyvät toimintaedellytykset
elinkeinoelämälle myös siirryttäessä vähähiiliseen
yhteiskuntaan. METKA -malli tarjoaa perusteellisesti tutkitut lähtökohdat tälle työlle.
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Maankäytön ja liikenteen kestävyyttä tulisi
edistää ainakin seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harjoittamalla kestävää maa- ja asuntopolitiikkaa
Eheyttämällä yhdyskuntia
Vaikuttamalla liikkumistottumuksiin
Lisäämällä joukkoliikenteen tarjontaa ja laatua
Tutkimusta ja koulutusta lisäämällä
Seurannalla ja tiedon jakamisella
Verotusta ja maksuja kehittämällä
Kehittämällä ja hyödyntämällä uutta teknologiaa
Liikennettä aiheuttavien toimintojen sijainnin ohjauksella
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