
Liikenteen ja yhdyskuntarakenteen 
vuorovaikutus

Miksi liikutaan –
kiinteistö- ja aluetalousnäkökulma

Antero Alku, MAL strateginen suunnittelu 13.10.2010



Yhteiskuntatalous, aluetalous, 
kiinteistötalous

• Liikennehankkeita arvioidaan Suomessa yhteiskuntatalouden kannalta
– Tarkastelualueena Suomen valtio
– Kiinteistötalouden tarkastelu kielletty LVM:n ohjeessa 34/2003
– Tarkastelussa määräävä vaikutus usein matkan nopeutuminen eli ”aikasäästö”

• Aluetalouden kannalta merkittävää ovat:
– Liikenteen kapasiteetti

• Ongelma usein ruuhkautuminen
• Ei kysymys siitä, miten nopeasti pääsee, vaan pääseekö ollenkaan

– Saavutettavuuden laadulliset tekijät
• Luotettavuus, täsmällisyys ja palvelukyky matka-aikaa tärkeämmät

– Vaikutus kiinteistöjen arvoon
• Kiinteistöjen arvon määrää sijainti eli käytännössä saavutettavuus
• Kiinteistöjen arvon nousu usein suurempi kuin hankkeen kustannus

– Rahoitettavuus
• Mahdollisuus rahoittaa liikennehanke kiinteistöjen arvonnousulla
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Liikkumisen nykykuva
• Liikkumista tutkitaan nykyään 

säännöllisesti noin 10 vuoden 
välein
– Valtakunnallinen 

henkilöliikennetutkimus HLT
• www.hlt.fi

– Helsingin seudun 
liikennetutkimus

• http://www.hsl.fi/FI/suunnittelu/t
utkimukset/Sivut/laajaliikennetut
kimus.aspx

• Noin miljoona asukasta, 20.000 
vastausta

– Muiden seutujen 
liikennetutkimukset

Helsinki city centre

Suburban

Urban sprawl
Other survey area

Other survey area
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Liikkumisen nykykuva
• Liikkumistarpeiden 

kolmijako:
– Työmatkat 1/3
– Asiointimatkat 1/3
– Vapaa-ajan matkat 1/3

• Keskimäärin >3 matkaa 
päivässä

• Kulkumuotojen kolmijako:
– Auto 30–60 %
– Joukkoliikenne 10–30 %
– Jalankulku ja pyöräily 30 %

• Liikkumiseen käytetään 1–1,5 
tuntia päivässä

Lähde: HSL LITU 200812.10.2011 4Antero Alku
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Liikenteen tilantarve

• Kävelijä, polkupyörä tai 
joukkoliikenne tarvitsevat 
3–7 m2

• Autoilija tarvitsee 75 m2 – hiljaisella 
nopeudella

• Pysäköity auto tarvitsee 11 m2 –
mutta vähintään kahdessa paikassa
– Kotona, työpaikalla, kaupassa
– Pysäköintilaitoksen kerrosala 

35 m2 autoa kohden
• Ihminen käyttää kerrosalaa 

asumiseen 35 m2 – jotka voivat olla 
myös päällekkäin

Lähde: Knoflacher, 1995



Liikenteen tilantarve

• Esimerkki: Helsingin 
kantakaupungin aamu
– 124.000 työpaikkaa
– 24.600 henkilöautoa 

3 tunnin aikana
– Yhteensä 32.000 autolla 

saapuvaa (26 %)
– 320 km saapuvien 

ajokaistaa
– 2,46 km2 katualaa

Mannerheimintie, Helsinki, 2005
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Liikenteen tilantarve

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Kantakaupunki Esikaupungit Yhteensä

Katuala / kerrosala

Lähde: Helsingin aluetilastot 2004Lähde: HSL LiTu 2008

Autoilu lisää voimakkaasti katualan tarvetta suhteessa 
kerrosalaan.
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Liikenteen tilantarve

• Samankokoiset alueet • Toisella hieman 
monipuolisempi käyttö
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Liikenteen kapasiteetti

• Tehokkain katutason 
liikennemuoto on 
raitiotie, 22.000 hlö/h

• Jalankulku on lähes yhtä 
tehokasta kuin raitiotie, 
19.000 hlö/h, mutta 
hitaampaa

• Autoilun kapasiteetti 
2000 hlö/h on <10 % 
raitiotien kapasiteetista
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Liikenteen kapasiteetti

• Kantakaupungin 
kapasiteetti
– 26 autoa tunnissa / km
– 3600 autoa / h / km2

– Liikkeellä olevaa autoa 
kohden n. 375 m 
kaistapituutta

– 20 % työntekijöistä voi 
saapua autoilla yksin

Mannerheimintie, Helsinki, 2005
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Liikenteen kapasiteetti

• Kantakaupungin 
kapasiteetti
– 26 autoa tunnissa / km
– 3600 autoa / h / km2

– Liikkeellä olevaa autoa 
kohden n. 375 m 
kaistapituutta

– 20 % työntekijöistä voi 
saapua autoilla yksin

• Kantakaupunki perustuu 
joukkoliikenteeseen ja 
kävelyyn (80 %)
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Liikkumisen tarve
• Liikkumisen tarve ei ole sama kuin ihmisen tarpeet
• Liikkumista voidaan välttää ja saada silti tarpeet 

tyydytetyksi
– Työmatka -> etätyö, kotityö, työpaikka kodin läheltä
– Asiointimatka -> lähipalvelut
– Vapaa-ajan matka -> harrastusmahdollisuudet lähellä, 

harrastukset kotona, seurustelu verkossa
• Liikkuminen ei ole itsetarkoitus, vaan keino saavuttaa 

asioita
– Asuminen ja työ eivät voi sijaita vierekkäin -> työmatka
– Erikoisliikkeitä ei voi olla kaikkialla -> asiointimatka
– Harrastus ja asuminen eivät voi sijaita vierekkäin -> vapaa-ajan 

matka
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Liikkumisen tarve

• Liikkuminen ei ole pahasta, vaan liikkumisen 
aiheuttamat haitat
– Päästöt
– Tilantarve
– Onnettomuudet
– Kustannukset

• Liikkumisen haittoja voi vähentää
– Vähentämällä liikkumisen tarvetta
– Vähentämällä haittoja teknisin ratkaisuin
– Tehokkaammilla liikenneratkaisuilla
– Siirtämällä koneellista liikkumista kävelyyn ja pyöräilyyn
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Liikkumisen kehitys
• Autoistumisen aikana:

– Matkojen määrä on kasvanut
– Ostos-, asiointi, ja muut 

vapaa-ajan matkat 
ovat lisääntyneet

– Kuljettu matka on kasvanut
– Päivittäisen liikkumisen 

alue on kasvanut
– Auton tarve on kasvanut

• Mutta matkoihin käytetty aika pysyy ennallaan
– Matkabudjetti: vuorokaudessa on yhä 24 tuntia
– Ei ole olemassa ”aikasäästöjä”, vaan samassa ajassa liikutaan 

enemmän

Helsinki
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Liikenteen vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteelle

• Liikkumisen helppous, 
nopeus ja halpa hinta 
keskittävät palveluita sekä 
työpaikkoja ja hajauttavat 
asumista
– Liikenteen suorite kasvaa
– Liikenteen tilantarve kasvaa
– Matkat pitenevät

• Yhdyskuntarakenteen 
sekoittumisen mittakaava 
kasvaa
– Kaupunkikeskustat ovat 

sekoittuneita kävelyn 
mittakaavassa

– Kaupunkiseudut ovat 
sekoittuneita autoilun 
mittakaavassa

Kävely ja joukkoliikenne R=10 km

Päivittäisen liikkumisen laajuus

Autoilu R=30 km

Pendelöinti R=100 km
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Mitä on tapahtunut 
yhdyskuntarakenteelle

• Hajakeskittyminen
– Maaseutu tyhjenee
– Kaupunkiseudut kasvavat
– Kaupunkikeskustojen 

väkimäärä vähenee
– Kaupunkiseudut hajautuvat, 

urban sprawl

• Tieliikenne ruuhkautuu
– Suurten kaupunkien 

keskustojen katuverkot 
ruuhkautuvat

– Kaupunkitoiminnot siirtyvät 
kaupunkien ulkopuolelle

– Kehätiet ruuhkautuvat
– Autoriippuvuus lisääntyy

Ideapark, Lempäälä, 2007
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Eriytyneen rakenteen syitä
• Funktionalistien lähiöperiaate

– Sekoittunutta kaupunkia pidettiin huonona asuinympäristönä
• Autoistumisen hyödyntäminen

– Kauppa rationalisoi logistiikan asiakkaille
– Teollisuus hakeutui halvalle tonttimaalle

• Normatiivinen kaavoitus
– Kaavoitusjärjestelmä perustuu alueiden toimintojen 

eriyttämiseen: asuminen, teollisuus, liikennealue, puisto, 
keskustatoiminnot

– Normit ja ohjearvot määräävät maankäytön ja liikennetilan 
ratkaisuja, ”vanhanaikaista” kaupunkia tai kylää lähes mahdoton 
tehdä nykyisten normien mukaan
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Tavoitteet

• Tavoitteena on yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen ja eheyttäminen (YM 2010)
– Tiivistäminen = enemmän kerrosalaa maa-alaa kohden
– Eheyttämisestä on useita tulkintoja

• Fyysisesti eheä, yhtenäinen, tiivis
• Toiminnallisesti eheä, jossa toiminnot ovat lähellä, ei 

pirstoutuneina ja eriytyneinä
• Eriytyneen eli segregoituneen rakenteen vastakohta
• Paikallisesti korkea agglomeraatio eli toimintojen 

monipuolisuus
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Tavoitteet
• Luodaan ”edellytykset muun muassa toimivalle 

joukkoliikenteelle, palvelujen saavutettavuudelle 
ja luonnonalueiden ja -varojen säästämiselle” 
(YM 2010)

• Eheä yhdyskuntarakenne on
– toiminnallisesti ensisijaisesti jalankulkuun ja 

joukkoliikenteeseen perustuva
– paikallisesti tiivis
– sisältää virkistys- ja viheralueita
– toiminnot ovat mahdollisimman lähellä asukkaita
– liikenteen tarve on minimoitu
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Tavoitteiden toteuttaminen
Eheä rakenne Eriytynyt rakenne

Palvelut hajautettu kävelyetäisyydelle Palvelut keskitetty kauppakeskuksiin

Alueet toiminnallisesti monipuolisia Asuminen, työpaikat ja palvelut eriytetty

Julkinen tila elää koko päivän ja illan Julkinen tila käytössä vain osa-aikaisesti

Edellytykset menestyvälle 
palveluliiketoiminnalle

Osa-aikaisuuden vuoksi palveluilla heikot 
menestymisen edellytykset

Virkistys- ja viheralueet kävelyetäisyydellä Ulkoilualueet erillisinä urheilupuistoina

Autoton elämä mahdollista Autoton elämä vaikeata tai mahdotonta

Liikenneverkkoa käytetään molempiin 
suuntiin

Liikenneverkossa yksisuuntainen ruuhka-
ajan kuormitus

Katualuetta vähän suhteessa kerrosalaan Katualuetta runsaasti suhteessa 
kerrosalaan

Pysäköintitilan tarpeella ei merkittävää 
vaikutusta rakentamisen tehokkuudelle

Pysäköinti rajoittaa rakentamisen 
tehokkuutta

Esimerkki: Kaupunkikeskustat Esimerkki: Asumalähiöt, teollisuusalueet
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Eheän rakenteen merkitys
• Nostaa kiinteistöjen arvoja

– Hyvät palvelut ja laadukkaan joukkoliikenteen yhteydet  nostavat 
kiinteistöjen arvoja

– Laadukkaan joukkoliikenteen vaikutus Euroopassa 5–15 % (Hass-Klau
ym. 2004)

– Helsingin Kruunuvuorenrannan kiinteistöjen arvonnousu on suurempi 
kuin raitiotien kustannus (Vuonokari 2008)

• Tehokas maankäyttö ja sekoittunut rakenne vähentävät 
infrakustannuksia
– Esimerkiksi Helsingin kantakaupungin kerrosalasta pitäisi vähentää 

75 %, jos liikenteen pitäisi perustua vain autoiluun
– Lähiörakenne vaatii 4-kertaisen liikenneverkon kapasiteetin 

sekoittuneeseen rakenteeseen verrattuna
• Vähentää asukkaiden elinkustannuksia

– Autosta luopuminen säästää 200–400 €/kk
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Toteuttamisen merkitys
Eheä rakenne Vaikutus

Palvelut hajautettu kävelyetäisyydelle Ei erillisiä asiointimatkoja

Alueet toiminnallisesti monipuolisia Agglomeraatioedut, alueiden arvostus

Julkinen tila elävää koko päivän Elävä ympäristö on viihtyisä ja sosiaalisesti 
turvallinen

Edellytykset menestyvälle 
palveluliiketoiminnalle

Palveluiden saatavuus kävelyetäisyydellä

Virkistys- ja viheralueet kävelyetäisyydellä Virkistäytymiseen hyvät mahdollisuudet

Autoton elämä mahdollista Turvallisuus, tasavertaisuus, 
elinkustannusten säästö

Liikenneverkkoa käytetään molempiin 
suuntiin

Vähemmän liikenteen tilaa ja 
kustannuksia sekä ympäristöhaittoja

Katualuetta vähän suhteessa kerrosalaan Pienet infrakustannukset

Pysäköintitilan tarpeella ei merkittävää 
vaikutusta rakentamisen tehokkuudelle

Vapaampi suunnittelu, 
rakentamiskustannusten säästö
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Miten päästään eheään rakenteeseen?

• Päätöksenteossa on mitattava 
eheän rakenteen hyötyjä
– Liikenteen ”aikasäästö” ei 

sovellu elinympäristön arvon 
ja laadun mittaamiseen

• Suunnittelun mittakaavaksi on 
otettava ihminen, ei auto
– Yhdyskuntarakennetta on 

suunniteltu ja tehty 50 vuotta 
auton käyttäjille

– Onko oikeus autoiluun 
tärkeämpi kuin oikeus olla 
ilman autoa?

Itä-Pasila, 2006
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Suunnittelu
• Paras liikenne on poistunut liikenne

– Liikennesuunnittelun lähtökohta on vähentää 
liikennettä

– Liikennesuunnittelija ei kuitenkaan suunnittele 
liikenteen tarvetta

• Voi vain pyrkiä järjestämään liikenteen tuhlailematta 
ja haittoja vähentäen

• Liikenteen määrä päätetään kaavoituksessa
– Yleiskaavassa valitaan autoilu tai joukkoliikenne
– Asemakaavassa valitaan kävely ja pyöräily tai 

konevoimalla toimiva liikenne
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Suunnittelun valinnat

• Voidaanko arjen tarpeet 
hoitaa ilman autoa?
– Kodin saavutettavuus 

suhteessa tarpeisiin
– Mikä kaikki on 

kävelyetäisyydellä 
(5–10 min)

– Liikkuvatko tavarat ja 
informaatio vai ihmiset

• Kenen taloutta optimoidaan
– Yhteiskunnan
– Kunnan
– Elinkeinosektorin
– Perheen / yksilön

Karlsruhe, Saksa, 2005
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Yksilön valinnat

• Itsekäs lähtökohta
– Kuluttaja ei ajattele yhteiskunnan vaan omaa 

etuaan ja mukavuuttaan
– Kaikkea ei voi mitata rahalla

• Yksi haluaa ajaa autolla ja on valmis maksamaan siitä
• Toinen ei halua ajaa autolla ja maksaa mieluummin siitä, 

ettei joudu ajamaan – esim. kalliimpana asumisena
– Kuluttaja ei aina ymmärrä omaa etuaan

• ”Joukkoliikenteen kertamaksu on kalliimpi kuin auton 
bensa”

• Kaupunkijoukkoliikenteen kuukausilippu maksaa 
vähemmän kuin auton pakollinen vakuutus
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Onnistuminen

• Yhteiskunnan ja yksilön edun 
oltava yhteinen
– Ympäristöhaittojen hinnoittelu
– ”Ilmaisten” resurssien 

hinnoittelu
• Tiemaksut, 

pysäköintipaikkojen 
erottaminen asunnon 
hinnasta

– Hyötyjä maksaa –periaate
• Tiiviisti asuvien ei tule 

kustantaa haja-asutusta
– Aiheuttamisperuste

• Joka käyttää paljon maksaa 
myös paljon

Mikonkatu, Helsinki, 2007



Kiitos!
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