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Suurin osa pääkaupunkiseutulaisista asuu korkeintaan 15 minuutin 
pyörämatkan päässä raideliikenteen asemista 
 
Elinvoimaa asemanseudulle (ELIAS) -projektissa on tuotettu uutta tietoa kävelyn ja pyöräilyn reiteistä 
lähimmälle juna- tai metroasemalle. Sen mukaan valtaosasta pääkaupunkiseudun koteja on korkeintaan 
kaksi kilometriä lähimmälle asemalle. 
 
Suurin osa asemista sijaitsee kävely- tai pyörämatkan päässä omasta kodista 
 
Liikkumisen muodoista kaikkien vähiten kasvihuonekaasupäästöjä tuottavat kävelyn, pyöräilyn ja junan 
tai metron yhdistelmät. ELIAS – Elinvoimaa asemanseuduille! -projektissa on muun muassa tarkasteltu 
sitä, kuinka helposti Helsingin seudun juna- ja metroasemat ovat saavutettavissa kävellen tai pyöräillen. 
 

- Karttatarkastelut osoittavat, että valtaosalla pääkaupunkiseudun asukkaista on matkaa 
lähimmälle asemalle korkeintaan kaksi kilometriä. Tämä tarkoittaisi sitä, että suurin osa seudun 
asukkaista pystyisi pyöräilemään asemalle noin 15 minuutissa. Myös pääkaupunkiseudun 
yritysten työpaikoista 68 prosenttia sijaitsee kävelyetäisyydellä asemasta, kertoo HSY:n 
seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen. 

 
Helsingin seudun 14 kunnassa sijaitsee tällä hetkellä 80 asemanseutua. Pääkaupunkiseudulle on 
valmistunut tai on valmistumassa Kehäradan ja Länsimetron myötä useita uusia juna- tai metroasemia, 
ja asemanseutujen kehittäminen on kaupunkikehittämisen keskiössä. HSL:n mukaan HSL-alueella 
noustaan lähijunaan tai metroon noin 330 000 kertaa päivässä. 
 
HSY:ssä tehdyt paikkatietotarkastelut tuovat aivan uudenlaista tietoa asemanseuduista 
kaupunkisuunnittelun pohjaksi. Niiden avulla pystytään muun muassa edistämään kävelyn, pyöräilyn ja 
junan yhteiskäyttöä. Asemanseutujen saavutettavuutta kävellen tai pyöräillen on tarkasteltu sekä 
metreissä että aikaetäisyyksinä. Kävely- ja pyöräilyvyöhykkeiden analyysit pohjautuvat Reittioppaan 
verkostoon ja Digiroad-tietokantaan. ELIAS-projektin tutkimustulokset ja kokemukset antavat arvokasta 
tietoa myös muiden kasvukeskusten asemanseutujen tarkasteluille ja kehittämistyölle. 
 
Tiedot kävely- ja pyöräilyetäisyyksistä asemille saatavissa helmikuussa avoimena datana 
 
Projektissa tuotetut erilaiset asemanseutuvyöhykkeet avataan avoimena datana helmikuun aikana 
HSY:n avoimen datan sivuilla www.hsy.fi/avoindata sekä uudessa avoimen datan karttapalvelussa 
http://kartta.hsy.fi.  
 

- Tietoja kävely- ja pyöräilyetäisyyksistä voi hyödyntää esimerkiksi työmatkan suunnitteluun ja 
vähentää siten omasta liikkumisesta syntyviä ilmastopäästöjä, projektipäällikkö Pia Tynys 
HSY:stä kannustaa. 

 
ELIAS on HSY:n, HSL:n ja Uudenmaan liiton vuoden 2015 alussa käynnistämä projekti. Projektissa on 
mukana myös ympäristöministeriö ja seudun kuntia. Projektin tavoitteena on asemanseutuja koskevan 
tietopohjan vahvistaminen ja tiedon tuottaminen kaupunkien kehittämisen tueksi. Samalla tuetaan 
asemanseutujen nykyistä tehokkaampaa käyttöä ja niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden lisäämistä 
osana uudentyyppistä kaupunkikehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Jotta seudun tavoitteet 
hiilineutraalisuudesta saavutetaan, tarvitaan eri sektoreilta toimenpiteitä olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen muuttamisessa vähähiiliseksi.  
 
Lisätietoja:  
ELIAS-projekti: projektipäällikkö Pia Tynys, HSY, 050 575 6432, pia.tynys@hsy.fi 
Paikkatieto, avoin data ja karttapalvelu: seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen, HSY, puh. 050 322 8715, 
vilja.tahtinen@hsy.fi  
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HSL: liikennesuunnittelija Tuire Valkonen, puh. 040 161 2260, tuire.valkonen@hsl.fi  
Uudenmaan liitto: erityisasiantuntija Maija Stenvall, puh. 040 514 0171, 
maija.stenvall@uudenmaanliitto.fi 
 
www.hsy.fi/elias  
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