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2  Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 

tarkentaminen raideliikenteen osalta – menetelmän 

soveltaminen Uudenmaan kehityskuvatyössä 
 Uudenmaan liiton julkaisuja E 100:2008 

 

 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallien 

2035 UrbanZone liikkumisvyöhykkeet ja 

henkilöliikenteen vaikutusten arviointi 
Uudenmaan liiton julkaisuja E 107:2010 

 

 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 

yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja 

liikenteelliset vaikutukset 2035 
Uudenmaan liiton julkaisuja E 123:2012 
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Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava 

suunnittelualueena 28 kuntaa 

 Nykyisin: Vuonna 2035: 

Väestö  n. 1,5 milj. n. 2 milj. 

Työpaikat  n. 750 000  n. 1 milj. 

 

maapinta-ala 3 % koko maan pinta-alasta 

osuus Suomen BKT:sta 37,4 %    
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Urban Zone kaavoituksen lähtötietona 

 

Pyritty hyödyntämään parhaita 

liikkumisvyöhykkeitä: 

 

• tiivistettäviä taajamia lähinnä 

jalankulkuvyöhykkeille 

 

• taajamia supistettu etenkin 

autovyöhykkeillä 

 

• vyöhyketietoa hyödynnetty 

myös kaupan sijainnin 

suunnittelussa 
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UZ vyöhyke 

2009 

Kunnan 

kaavavarannot 

Apuna 

taajamarajausten 

muodostamisessa 

Maakuntakaavan 

alustava 

taajamatoimintojen 

rajaus 
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Liikkumisen CO2/g/ asukas/arkivuorokausi v.2009 
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Helsingin 

kantakaupunki  

alle 1 000 g 

Ydinkeskustat: Kerava, 

Järvenpää, Hyvinkää ja 

Kirkkonummi, alle 2000 g 

Ydinkeskustat: Hanko, 

Tammisaari  Loviisa alle 

2000 g 

Autovyöhykkeet, lähes 

4000 g 
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MAAKUNTAKAAVASTA RUUTUKAAVA 

väestö ja työpaikat vuonna 2035 
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Väestön ja työpaikkojen sijoittamisperiaatteet 

400 000 uutta asukasta ja 200 000 työpaikkaa vuoteen 2035 

mennessä sijoitettiin ruutuihin noudattaen kaavaehdotuksen 

periaatteita: 

• kasvun painopisteenä vahvaan joukkoliikenteeseen erityisesti 

raideliikenteeseen tukeutuvat nykyiset taajamat ja taajamien 

tiivistämisalueet 

 

Kasvua ei sijoitettu: 

• kyliin ja kaavan ”valkoiselle alueelle” 

• sellaisille asemanseuduille, joiden toteutus on vasta vuoden 2035 

jälkeen 

 

Kuntakohtaiset kasvuosuudet väestöennusteista, jotka laadittiin kaavaa 

edeltäneen rakennemallityön aikana 
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Maakuntakaavasta ”Ruutukaava” 1/2 

• taajamiin (A), erityisesti tiivistettäville alueille 

• keskustatoimintojen alueelle (C) 

• taajamatoimintojen reservialueille 

• Östersundomin raideliikenteeseen 

 tukeutuvalle taajamatoimintojen kehittämisalueelle 
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Asukkaita ja työpaikkoja sijoitettiin: 

• teollisuusalueille (T) 

• työpaikka-alueille (TP) 

• työpaikka-alue –reserveille 

• Östersundomin raideliikenteeseen tukeutuvalle 

taajamatoimintojen kehittämisalueelle 

Lisäksi työpaikkoja sijoitettiin: 
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Maakuntakaavasta ”Ruutukaava” 2/2 
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• ruutuihin syötettiin asumisen ja työpaikkojen aluevaraukset 

sekä niihin liittyviä osa-aluemerkintöjä 
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Urban Zone 
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Liikkumisvyöhykkeet Alueluokat 

• XY –indeksillä ruutuihin liitettiin tieto Urban Zone –työssä 

laadituista alueluokista ja vyöhykkeistä 

• ne yhdistämällä muodostettiin uusi indeksi  
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YHDYSKUNTARAKENTEEN 

VYÖHYKKEET VUONNA 2035 



Uudenmaan liitto | Nylands förbund 

Urban Zone vyöhykkeiden v.2035 määrittely 

Kaikille vuonna 2035 asutuille ruuduille määriteltiin vyöhyke. 

 

Mikäli kaavaratkaisun seurauksena ruutuun ”riittävää kasvua”, muutettiin 

vyöhykettä parempaan suuntaan 

• useimmiten tiivistettäviä alueita 

• selkeitä raja-arvoja vyöhykkeen muuttamiseksi ei ollut käytettävissä 

• pelkkä väestönkasvu yksin ei perustele vyöhykkeen muuttamista 

 

• Vyöhykkeitä ei huononnettu, koska asutusta/työpaikkoja ei myöskään 

mistään ruudusta vähennetty 

 

• Ei uusia alakeskuksia. 

 

• Alueluokkiin pieniä muutoksia kaavaluonnosvaiheessa. 
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Vyöhykemuutoksia erityisesti 

Raideliikenteen asemanseuduilla 
• PKS raideliikenteen asemanseudut tiivistettävillä alueilla vähintään 

joukkoliikennevyöhykkeeksi (1km säde)  

• metroasemat ja Kehäradan asemanseudut samankaltaisiksi 

• vyöhyke kuten vastaavilla muilla asemanseuduilla, joiden etäisyys 

PKS lta ja oletettu vuorotarjonta samankaltainen 

Taajamissa, joissa seutukeskus 
• etenkin tiivistämisalueet jalankulkuvyöhykkeeksi 

 

   Kun kaikilla asutuilla ruuduilla vyöhyke: 

   laskettiin vyöhyke- ja alueluokkajakaumat 

  ja  liikkumisen tunnusluvut vuodelle 2035 
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Hyvinkää-Purola 
14 

Maakuntakaava n 

tiivistettävä taajama 

Juna-asema  

(1 km säde) 
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Urban Zone vyöhykkeet vuonna 2035 15 
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VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 

VYÖHYKKEILLÄ JA LIIKKUMINEN 

VUONNA 2035 



Uudenmaan liitto | Nylands förbund 

 

 

Väestö vyöhykkeittäin 2009 ja 2035 

 

 
 

Nykytila:  

 

Kolmannes 

uusmaalaisista asuu 

jonkinlaisella 

jalankulkuvyöhykkeellä  

 

Vajaa puolet asuu 

joukkoliikennevyöhykkeellä  

 

Joka neljäs asuu 

autovyöhykkeellä.  
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Väestö vyöhykkeittäin 2009 ja 2035, tulkintaa 

 

Joukkoliikennevyöhykkeillä asuvien osuus pysyy ennallaan 

• mutta ”uusi asutus” sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille aiempaa enemmän 

 

Autovyöhykkeellä asuvien osuus pysyy ennallaan 

• mutta ”uusi asutus” sijoittuu autovyöhykkeelle aiempaa enemmän 

 

Liikenteellisesti parhaiden vyöhykkeiden, jalankulkuvyöhykkeen ja sen 

reunavyöhykkeen, osuus väestöstä laskee 

• ”uusi asutus” sijoittuu jalankulkuvyöhykkeille selvästi aiempaa vähemmän 
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Henkilöautosuorite (km/as/arkivuorokausi)  

 

”Uusi asukas” käyttää 

autoa hieman enemmän 

(18 km) kuin 

nykyinen (17 km). 

 

 Kaavaehdotuksen  

 (17,5 km) mukaisella 

maankäytöllä autoilun 

suoritteet ovat kuitenkin 

pienemmät kuin 

kaavaluonnoksen (19 

km) maankäytöllä.  

 

 

 

 

19 



Uudenmaan liitto | Nylands förbund 

Liikkumisen CO2/as/arkivuorokausi 

 

Maakuntakaavan mukaisella 

maankäytöllä ei saada merkittävää 

muutosta liikkumisen CO 2  päästöihin 

asukasta kohden. Päästöjen kasvu 

saadaan silti hidastumaan.  

 

”Uusi asukas” aiheuttaa 

keskimäärin hieman 

enemmän CO 2 –päästöjä 

kuin nykyinen asukas. 
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Kun Östersundomin 

alueluokka on määritelty 

reunakaupungiksi   
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Miksi uusi asutus sijoittuu nykyistä 

heikommin? 

a) Maakuntakaavalla ei suunnitella paikallista joukkoliikennettä tai 

vuorovälejä eikä määritellä lähipalveluja, vaikka nämä oletettavasti 

kehittyvät väestön ja työpaikkojen määrän kasvaessa 

 

b) Monissa taajamissa on jo ihan keskustojen tuntumassa 

autovyöhykettä 

 

c) Kaikille jäsenkunnille pitää antaa kasvun mahdollisuudet, ei vain 

liikenteellisesti parhaimmille alueille  
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Viestit yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja 

toteutukseen  

 
 Maakuntakaava luo edellytykset, mutta keinovalikoima ei yksin riitä. 

 MAL-suunnittelua ja yhtäaikaista toteutusta tarvitaan. 
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