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Esipuhe 

Kehä II Länsiväylän ja Turuntien välillä valmistui vuonna 2000. Kehä II:n 

jatkeesta Turuntieltä koilliseen on laadittu suunnitelmia 90-luvun alusta 

viimepäiviin. 90-luvun suunnitelmissa on jatketta tutkittu pääosin kau-

punkialueen pääväylänä ja myös osin pääkatumaisena yhteytenä. Hank-

keen muoto on 2000-luvulla muuttunut jatkuvasti ”moottoritiemäi-

semmäksi”, ja kustannustaso on noussut lukuisten tunneliratkaisujen ja 

monimutkaisten eritasoliittymäjärjestelyjen vuoksi. Kustannustasonsa ja 

liikenteellisen standardinsa vuoksi hanke uhkaa jäädä vain varaukseksi 

kaavoihin.  

Tien jatkamisesta Hämeenlinnanväylälle on laadittu vuonna 2008 yleis-

suunnitelma, jonka mukaisen moottoriväylän rakennuskustannukset olisi-

vat noin 650 miljoonaa euroa. Suurten rakennuskustannusten vuoksi väy-

lää ei ole toteutettu. 

Uudenmaan maakuntakaavassa ja Espoon eteläosien yleiskaavassa jatke 

on esitetty moottoriväylänä eritasoliittymin kaupungin rajalle ja edelleen 

Hämeenlinnanväylälle asti. Aluevaraus vaikeuttaa – suunnitelmaan sisäl-

tyvistä tunneleista huolimatta - maankäytön suunnittelua alueen lähei-

syydessä. Jatkeesta on vuosien aikana laadittu useita erilaisia vaihtoehtoi-

sia suunnitelmia, mutta mikään niistä ei ole edennyt. 

Tässä työssä on tuotu uudet tavoitteet alueen kehittämiselle sekä laadittu 

näitä tavoitteita vasten yhdyskuntarakennesuunnitelmat ja arviot. Seudul-

liset liikenteelliset vaikutukset on arvioitu suhteessa vuonna 2008 tehtyyn 

yleissuunnitelmaan moottoritiestä. Vaikutukset on arvioitu myös suhtees-

sa ns. 0-vaihtoehtoon, jossa alueen vyöhykkeelle ei tehdä mitään. 

   

Tarkasteltava Kehä II:n jatkeen vyöhyke sijoittuu osittain kolmen kaupun-

gin rajalle. Tästä syystä on tärkeää, että suunnittelusta tiedotetaan avoi-

mesti myös naapurikaupunkien edustajille. Työn eri vaiheissa järjestettiin 

kolme kokousta, joissa työn lähtökohtia ja tavoitteita, menetelmiä sekä 

tuloksia esiteltiin Helsingin ja Vantaan edustajille. Kokouksissa käytiin kes-

kustelua myös etenemisestä tämän asian suhteen työn valmistuttua. 

Toivomme, että työn pohjalta voidaan tehdä päätökset alueen maankäy-

tön tulevaisuuden kehittämisen periaatteista ja tarvittasta kaavamuutok-

sista parhaalla mahdollisella tiedolla. 

Pääkaupunkiseudulla 31.5.2016 
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Kehä II -historia pähkinänkuoressa 

Espoon kaupungistuminen alkoi 1950-luvulla Tapiolasta ja Otaniemestä. 

Samaan aikaan autoilun yleistyminen ja maankäytön kehitys vauhdittui 

myös Espoon monissa kylissä. Ajalle tyypilliseen henkeen nähtiin tarkoi-

tuksenmukaisena ohjata liikennettä asutuksen ulkopuolelle rakennetta-

ville teille, joiden yhteyteen ei rakentamista tulisi osoittaa. Näitä teitä 

alettiin myöhemmin kutsua meriliikenteestä lainatulla termillä ”väylä”.  

Kehä II -tie ilmaantui suunnitelmiin vuonna 1963 ns. välikehänä samaan 

aikaan kun määriteltiin Espoon neljän keskuksen malli vuoden 1968 yleis-

kaavaan. Ajatus oli että maankäyttö irrotetaan päätieverkosta. 1970-

luvun lopun öljykriisin sävyttäminä aikoina keskusteluun tuli idea rakentaa 

kehä II katuna, mutta 1980-luvun nousukaudella ajatus kadusta kuitenkin 

ohitettiin ja palattiin hankkeistamaan valtion rahoittamaa väylää, josta 

osa valmistui vuonna 2000.  

Keskeisin kehitys jatko-osuuden suunnittelussa on sittemmin ollut kus-

tannusten nousu ja uskon loppuminen väylän tarkoituksenmukaisuuteen. 

PLJ 2007 -Turunväylä-Hämeenlinnanväylä 304 Me 

HLJ 2011 - Turunväylä-Hämeenlinnanväylä 565 Me 

HLJ 2015 – ei enää mukana 

HLJ 2011 -suunnitelmassa esillä olleita pitkän aikavälin tiehankkeita, kuten 

Hakamäentien jatkeita ja Kehä II:n jatketta, ei ole nähty tavoitteiden saa-

vuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisena HLJ 20151 -selvityksissä.  

                                                 

1 HLJ = Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Yleiskaava 1968. 
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Yleiskaavojen yhdistelmä 2015. 

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 2014.  

(Uudenmaan liitto) 
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Ote Kehä II -jatkeen yleissuunnitelmasta 2008. 
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1 Työn tavoitteet

1.1 Uusien tavoitteiden tarve 

Toimiva ja tehokas liikennejärjestelmä suhteessa muuhun maankäyt-

töön on keskeinen tekijä yhteiskuntien talouden kasvussa ja sosiaalises-

sa hyvinvoinnissa. Liikennejärjestelmän vaatima tila sekä siitä aiheutuvat 

estevaikutukset vähentävät muun maankäytön edellytyksiä etenkin 

kaupunkialueiden sisällä. Kaupungeissa liikenneratkaisujen tuleekin 

skaalautua siten, että ne eivät päädy vaivihkaisesti vähentämään elämi-

sen laatua. 

Liikennesuunnittelussa ratkaisuja ovat pitkään ohjanneet liikenne-

ennusteiden tulokset. Ajoneuvoliikenteen sujuvuus ja nopeus ennusteen 

mukaisilla liikennemäärillä on ollut tilavarausten lähtökohta. Ajattelu si-

vuuttaa sen tosiasian, että ihmiset toimivat juuri siten kuin ympäristö 

toiminnan heille mahdollistaa. Tällä tavalla ennusteet toteuttavat itseään. 

Luotettavan liikenne-ennusteen laatiminen usean vuosikymmenen ajan-

jaksolle lienee nykyoloissa mm. teknologian nopean kehityksen vuoksi 

mahdotonta. Nykyisin liikenne-ennusteet käyttävät lähtötietoinaan van-

hentuneita tutkimustuloksia sekä varsin rajallista muuttujajoukkoa. Jouk-

koon eivät yleensä sisälly liikennepoliittisista päätöksistä tai esimerkiksi 

ilmastopoliittisista syistä tehtävien ratkaisujen vaikutuksia kuvaavat 

muuttujat, tai muutokset ihmisten asenteissa, joihin lisäksi yritetään vai-

kuttaa mm. kestävän liikkumisen edistämiseksi. Mukana ennusteissa eivät 

myöskään ole nykyisen mobiiliteknologian vaikutukset, joita voidaan 

muutoin jo todistaa mm. työ-, ostos- ja asiointikäyttäytymisessä. Paras 

nykyinen tutkimustieto liikkumisesta on esimerkiksi vuoden 2050 tilan-

teen tarkastelua varten hyvin vanhentunutta ja suunnittelussa käyttökel-

votonta, koska se ei huomioi muutostavoitteita eikä tulevia toimintaym-

päristön muutostrendejä. 

Lisäksi hankkeiden vertailumenetelmiin on sisäänrakennettuna tavoittei-

ta. Keskeisin tällainen tavoite on liikkumisen jatkuvan nopeuttamisen ta-

voite, eli matka-ajan lyheneminen. Kaupunkialueilla se ei kuitenkaan ole 

keskeistä, koska siellä liikkumisella tavoiteltavat kohteet ovat lähellä ja 

niiden lähentyminen edelleen olisi tavoitteiden mukaista. Lisäksi useat 

ennusteiden lähtökohdista muuttuvat merkittävästi ja ongelmiksi koet-

tuihin asioihin on mahdollista puuttua hyvin lukuisilla keinoilla. Toteutu-

neesta ongelman poistamisesta esimerkiksi käy bensiinin lisäaineena ollut 

lyijy, joka oli merkittävä ympäristöongelma. Säädöksillä ja sopimuksilla lyi-

jyn lisääminen bensiiniin loppui 1990-luvulla. Tämä kuvastaa kuinka jolla-

kin hetkellä ongelmallisia asioita pystytään muuttamaan helpostikin. 

Euroopan integraatio, globaali talouskilpa, työllisyyskehitys ja julkistalou-

den rahoitustarpeet ovat tällä hetkellä kuumimmat aiheet, joiden näkö-

kulmista maankäytön läheisyyttä ja siitä syntyvää elinkeinoelämän agglo-

meraatiota peräänkuulutetaan. Agglomeraatiotekijät ovat hyötyjä, joita 

syntyy maankäytön (yritysten, asukkaiden, työntekijöiden ja palveluiden) 

fyysisestä läheisyydestä ja siitä syntyvästä kanssakäymisestä. Läheisyys-

hyötyjä tarvitsee erityisesti ns. uusi talous, eli sellaiset uudet toimialat, 

jotka ovat pääkaupunkiseudun korkeakoulutetun kilpailukyvyn perusta. 

Kilpailukyvyn lisäksi toinen tärkeä tekijä on toimeentulokyvyn tukeminen 

kaupunkisuunnittelulla. Ympäröivän maankäytön läheisyys, eli toisin sa-

noen katuverkon monipuolisuus ja siitä syntyvä aktiivisempi aluetalous, eli 

lähipalvelut ja niiden kysyntä, muodostavat vahvemman palvelusektorin 
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ja sitä kautta paikallisia työllisyysmahdollisuuksia myös matalapalkka-

aloilla. Tällainen kaupunkirakenne synnyttää työpaikkoja, joita ei hajanai-

sessa rakenteessa edes synny, koska sekä työpaikat että palvelut keskitty-

vät harvempaan palveluverkkoon ja kauas asuinalueilta. Työpaikkoja ja 

palveluja synnyttävä kaupunkirakenne edellyttää liikennemuotojen ja 

maankäytön erottelun sijaan niiden yhdistämistä, mikä on viime vuosi-

kymmeninä vallalla olleeseen suunnittelutavoitteeseen vastakkainen. 

 

1.2 Liikennemallien haasteita ja ratkaisutapoja 

Liikenteen mallintamistapa tuo mukanaan tavoitteita, joita ei aina miel-

letä menettelyyn sisältyviksi. Aikasäästöt ovat yleensä ylivoimaisesti 

suurin tekijä liikennehankkeen yhteiskuntataloudellisissa vaikutusarvi-

oissa. Tämä sisäänrakennettu tavoite korostaa nopean ja suuren kapasi-

teetin tarjoavan autoliikenneverkon kehittämistä, mikä osaltaan tukee 

maankäytön hajautumista. Tämän kehityskulun vaikutus on nähtävissä 

Helsingin seudun rakenteessa. 

Helsingin seudun tarkasteluissa käytettävässä HELMET-liikennemallissa 

lähtökohtana ovat tuoreimpien liikennetutkimusten tulokset. Niiden poh-

jalta projisoidaan tulevaisuuteen liikenteen kehittymistä maankäytön ja 

liikenneverkon muutosten mukaan. Asetelma on sikäli virheellinen, että 

esimerkiksi liikenne- ja ilmastopoliittiset tavoitteet tai muutokset liikkumi-

sessa eivät heijastu tarkasteluihin. Tavoitteet nostaa kestävän liikkumisen 

kulkumuoto-osuutta tai vähentää autoliikennettä kaupunkikeskustoissa 

eivät vaikuta prosessiin. Työaikojen joustot, kauppojen aukioloajat, etä-

työ, työn muuttuminen, ajokortin hankkimisen väheneminen, MaaS sekä 

automaattiset autot vaikuttavat liikkumiseen ja sen ajalliseen jakautumi-

seen. Useita näistä on hyvin vaikeaa mallintaa, ja joidenkin osalta muu-

toksen suuruuskin on hyvin epävarma. 

Liikenneverkon toimivuuden kannalta ratkaisevana pidetään usein autolii-

kenteen määriä ns. huipputunteina. Tulevaisuudessa liikenteen kysyntä 

todennäköisesti joustaa nykyistä enemmän tarjolla olevan kapasiteetin 

mukaan. Liitteessä 6.1 on tarkasteltu hieman tarkemmin liikenteen ja liik-

kumisen teknisen kehityksen heikkoja signaaleita. 

Liikenteellisenä pohjana tässä työssä on 14 kunnan alueen kattava HLJ-

suunnitelma. Tämänhetkiseen HLJ 2015 -suunnitelmaan liittyy muutamia 

ristiriitoja, jotka johtuvat suunnitelmien eritahtisesta valmistelusta. HLJ-

prosessin aikana Helsingin kaupunkibulevardeista ei ollut käytettävissä lii-

kenteellisiä suunnitelmia. HLJ 2015 -suunnitelmassa on kuitenkin mukana 

noin 80 % Helsingin kaupunkibulevardeille suunnitellusta maankäytöstä, 

vaikka liikennejärjestelmässä tämän maankäytön edellyttämiä väylä- ja 

katuverkkomuutoksia tai joukkoliikennelinjoja ei ole. 

Edellä kuvastusta aiheutuu väistämättä ristiriitatilanteita. Tässä selvityk-

sessä se tulee esiin Vihdintien kohdalla. Helsingin suunnitelmissa tie on 

muutettu kaupunkibulevardiksi, jolla liikennöi pikaraitiotie. HLJ 2015 -

suunnitelmassa Vihdintietä on edelleen kehitetty päätienä. Tässä työssä 

tarkasteltavalle uudelle maankäytölle pikaraitiotieyhteys Helsinkiin olisi 

merkittävästi vaikuttava tekijä ja Vihdintietä on rakentamisen myötä joka 

tapauksessa muutettava nykyistä katumaisemmaksi. Tässä työssä Vihdin-

tie on muutettu katumaiseksi Kuninkaankolmion kohdalla ja siitä etelään 

Helsingin yleiskaavaehdotuksen mukaisesti. Pikaraitiotietä Helsinkiin ka-

dulla ei kuitenkaan ole, koska sitä ei ole työn pohjana olevassa HLJ-

suunnitelmassa. 

Liikennemalleilla tarkastellaan tällä hetkellä - sopivan menetelmän puut-

tumisen vuoksi - myös koko yhdyskuntarakennetta koskevia muutoksia. 

Ongelmalliseksi tämän tekee se, että liikennehankkeiden ja maankäytön 

suunnittelun tavoitteistot eivät kohtaa. Esimerkiksi moottoriteillä tavoitel-

laan nopeaa autoliikennettä ja kulkumuotojen erottelun kautta hyvää lii-
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kenneturvallisuutta, kun taas kaupunkiympäristön suunnittelussa tavoit-

teena on tiivis, taloudellista toimeliaisuutta synnyttävä ympäristö, jossa 

autoliikenne ei voi olla nopeaa ja kulkumuotoja ei voi erotella. Jälkimmäis-

ten tavoitteiden toteutumista ei pystytä liikennemalilla arvioimaan. Tästä 

syystä olemme soveltaneet työssä myös ns. urbaanin kapasiteetin arvioin-

titapaa kaupunkirakenteen kokonaisarviointiin. 

1.3 Uudet tavoitteet 

Edellä kuvatuista tekijöistä johtuen tähän työhön on määritetty ajankoh-

taisten maankäytön ja liikenteen strategisten tavoitteiden mukaiset 

suunnittelun tavoitteet ja niiden arviointitavat. Olemme käyttäneet 

WSP:n kehittämää YKR-hankeajattelua, jossa maankäyttöä ja liikennettä 

(yhdyskuntarakennetta) suunnittellaan ja arvioidaan kokonaisuutena 

samoja strategisia tavoitteita vasten. 

Tavoitteet suunnittelulle ovat olleet seuraavat: 

 Suunnitelmien tulee tukea paikallisten palveluiden ja työpaikkojen 

syntykehitystä 

 Suunnitelmien tulee lisätä seudun asuntotuotantoa kestävästi 

oikeissa sijainneissa 

 Suunnitelmien tulee yhdistää nykyisiä ja uusia kaupunginosia 

kestävällä tavalla 

Näitä tavoitteita on arvioitu sekä perinteisillä liikennemalleilla sovelutu-

vin osin että WSP:n kehittämillä uusilla kaupunkirakenteen ja liikennera-

kenteen yhdistävillä arviointimalleilla2. Arviointitavat on avattu tarkem-

min kappaleissa 2 ja 4. 

Laadittujen skenaariomallien seudullisia vaikutuksia on liikenteen osalta 

vertailtu vuonna 2008 laadittuun yleissuunnitelmaan Kehä II -väylä-

hankkeesta sekä ns. 0-vaihtoehtoon, joka vastaa suunnittelualueella ny-

kytilannetta. 

                                                 

2 Katso arviointitavan taustoista lisää osoitteesta cityroi.fi 



K2YKR Yhdyskuntarakennetavoitteiden suunnittelu ja arviointi Kehä II vyöhykkeellä välillä Turuntie – Vihdintie / WSP + Trafix / 2016      11 
 

1.4 Tarkastelualue 

Maankäytön muutossuunnittelu kohdistettiin yleiskaavan mukaisille Ke-

hä II -jatkovyöhykkeen kaavavarauksille. Tarkastelualueeseen otettiin li-

säksi mukaan ns. Kuninkaankolmion3  alue, Karamalmi, Karakallio ja osa 

Keran alueesta. 

  

                                                 

3 Kuninkaankolmioksi kutsutaan aluetta, jossa Helsinki, Espoo ja Vantaa koh-

taavat. Kuninkaankolmion aluetta on kehitetty seudullinen aluekehittämispro-

jektin toimesta vuosina 2008–2013. 

Vasemmalla muutossuunnittelun kohdealueet ja niitä koskevat työnimet. Kohdealueet ovat pääosin samat kuin raportissa ”Selvitys Kehä II jatkeen 

suunnitelmaratkaisun keventämismahdollisuuksista.” (2012, A-Konsultit / SITO), josta ote oikealla. 

”Espoonkallio” 

”Kartanonmäki” 

”Kuninkaankolmio” 
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2 Nykytila-analyysi

Työn aluksi laadittiin tarkastelun kohteena olevan maankäyttövyöhyk-

keen nykytila-analyysi uusien tavoitteiden suhteen merkityksillisten piir-

teiden osalta. Tarkastelut toteutettiin paikkatietoanalyysien ja liikenne-

mallien avulla.  

2.1 Urbaani kapasiteetti ja raja-arvot 

Urbaani kapasiteetti (UK) on WSP:n lanseerama käsite, jolla kuvaamme 

yhdyskuntarakenteen (maankäyttö- ja liikenne) tarjoamaa potentiaalia 

tukea paikallisten palveluiden toimintaedellytyksiä ja monipuolista lä-

hisaavutettavuutta. Nämä ovat pääelementit paikallisten uusien työ-

paikkojen syntykehitykselle, tapahtumille ja vetovoimaisille kaupungin-

osille. 

Urbaanin kapasiteetin laskemiseen käytettiin asukkaiden, työpaikkojen ja 

tonttien keskenään tavoitettavissa olevaa määrää. Tavoitettavuudella tar-

koitetaan tonttien ja niiden asukkaiden tai työpaikkojen todellista saavu-

tettavuutta (reach4) paikasta. Tavoitettavuus laskettiin WSP:n ns. naapu-

rustoanalyysillä katuverkkoa pitkin käyttäen 100 x 100 metrin ruudukkoa 

(paikat) ja 700 m katuverkkoetäisyyttä. Tulos kuvaa siis paikkoja (ruudut), 

joiden naapurustosta löytyy tavoiteltavat piirteet 700 m etäisyydellä ka-

tuverkkoa pitkin. Moottoritieväylät sekä kevyenliikenteen metsä- tai puis-

toreitit jätettii pois laskuista, koska niiden kautta ei voi useinkaan kulkea 

tavoitettavuuden kohteena oleville tonteille. 

 

                                                 

4 Massachusetts Institute of Technology:ssä kehitetyissä kaupunkirakenteen 

analyysitavoissa käytetään reach-termiä. 

 

Ote Reach –käsitteen laskukaavaohjeesta. 

“Urban Network Analyst for ArcGIS” 2012, City Form Lab / MIT. 
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Naapurustoanalyysi on perinteisiä ruutukohtaisia tai linnuntie-etäisyyksiin 

perustuvia paikkatietoanalyysejä5 realistisempi tapa kuvata kaupunkira-

kenteen käytettävyyttä. Urbaanin kapasiteetin raja-arvot määritettiin suh-

teessa ympäröivään kaupunkiseutuun ja toteutuneeseen työpaikkakehi-

tykseen vastaavissa liikenteellisissä sijainneissa. Suunnittelualueen lähis-

töllä ei ole merkittäviä urbaanin kapasiteetin alueita, jolloin raja-arvot ke-

hitykselle ovat alemmat kuin tiiviimmillä alueilla, kuten Helsingin kanta-

kaupungin lähialueilla. Tästä syystä raja-arvoiksi osatekijöille määriteltiin 

matalimmat tavoiteltavaa kehitystä synnyttävät arvot. 

Käytetyt raja-arvot: 

 naapurustosssa yli 2000 asukasta 

yleisesti käytetty raja-arvo kioskin tai lähikaupan tarvitsemalle 

väestöpohjalle sekä joukkoliikenteen riittävälle kysynnälle. 

 naapurustossa yli 1000 työpaikkaa 

yleisesti käytetty raja-arvo joukkoliikenteen riittävälle kysynnälle 

työpaikka-alueilla.  

 naapurustossa keskimääräistä enemmän kiinteistöjä 

Korrelaatioarvo naapuruston katuverkon monipuolisuudelle ja 

keskinäiselle lähisaavutettavuudelle6 

                                                 

5 Perinteiset analyysitavat eivät huomioi lähiympäristöä ja tavallaan olettavat 

että ihminen osaa lentää. 

 

6 Kiinteistöjen/tonttien läheltä tavoitettava lukumäärä kuvaa katuverkkoraken-

teen lähisaavutettavuutta. Raja-arvona käytettiin tässä työssä 150 tonttia 700 

m katuverkkoetäisyydellä. Esimerkkinä voidaan mainita, että Leppävaaranka-

dun ja Alberganesplanadin risteyksessä vastaava arvo on 110 tonttia, koska 

alueen tontit ovat suuria ja reittejä on vähän. Suuret tontit vähentävät lähisaa-

  

                                                                                                              

vutettavuutta, koska niitä joutuu kiertämään. Kauppakeskuksen sisäiset reitit 

kompensoivat tilannetta oman tontin osalta aukioloaikoina. Kohde-esimerkkejä 

ja eroja kuvattu liitteessä 6.3. 

Urbaanin kapasiteetin muodostumisperiaate. 
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2.2 UK-vyöhykkeet (nykytila) 

Urbaanin kapasiteetin nykytila -kuva kuvaa suunnittelualueen yhdyskun-

tarakenteen pirstoutuneisuutta. Vyöhykkeen molemmissa päissä, Keras-

sa ja Kuninkaankolmion läheisyydessä on merkittävästi työpaikka-

alueita, mutta ei sellaista kaupunkirakennetta, joka muodostaisi UK-

analyysin mittaamia piirteitä. Kartassa näkyy myös Leppävaaran alue-

keskus, joka on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimpiä työpaikkojen, 

palveluiden ja asumisen keskittymiä. Urbaanin kapasiteetin raja-arvot 

eivät kuitenkaan ylity, koska Leppävaaran kaupunkirakenne ei muodosta 

sellaista rakennetta, jota analyysi tonttien lukumäärällä mittaa. Tämä on 

ymmärrettävää, koska sekä Kuninkaankolmio, Kera ja Leppävaara ovat 

rakentuneet suunnittelutavalla, jossa nyt mitattavat piirteet eivät ole ol-

leet tavoitteena. Tavoitteena on ollut korkea liikenteellinen läpiajokapa-

siteetti ja keskuksen hyvä seudullinen saavutettavuus. 

Kartassa on kuitenkin nähtävissä että sekä Keran että Kuninkaankolmion 

ympäristöt ovat potentiaalisia sijainteja kehittää kaupunkirakennetta si-

ten, että uusi rakentuva kokonaisuus muodostaa myös tässä tavoiteltavia 

piirteitä. Kuninkaankolmion pohjoispuolella raja-arvot osin ylittyvät, koska 

naapurustossa on nykyisinkin sekä työpaikkoja että pienipiirteistä kerros-

taloasumista ja myös pientalotontteja. 

Kehä II -vyöhykkeen toteuttaminen väyläratkaisuna etäännyttäisi vyöhyk-

keen ympärillä olevia kaupunginosia toisistaan, jolloin tällä analyysilla mi-

tattavia piirteitä ei luonnollisesti muodostuisi. Tällöin esimerkiksi asiointi 

kohdistuisi kauas ja tapahtuisi pääosin autolla ja asuinalueet jäisivät to-

dennäköisesti ilman palveluja.  
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NYKYTILA 

Tarkastelualueen urbaanin kapasi-

teetin vyöhykkeet maankäytön ny-

kytilassa. Tasojen päällekkäisyydet 

näkyvät eri sävyinä. Kaikkien tar-

kasteltavien piirteiden päällekkäi-

syydet osoitettu erikseen tumman 

sinisellä. 

Leppävaara 

Myyrmäki 

Kera 
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0

100 000

200 000

300 000

400 000

HA JL KL HA JL KL

Kera Kuninkaankolmio

Saavutettavuus (30 min, aht)
0,95 milj. 1,04 milj.

2.3 Saavutettavuusvyöhykkeet (nykytila) 

Saavutettavuudella kuvataan maankäytön ja liikennejärjestelmän muo-

dostamaa kokonaisuutta, jossa yhdistyvät sekä liikkumisen syyt että 

mahdollisuudet liikkua. Mitä tiiviimpi ja monipuolisempi maankäyttö se-

kä mitä toimivampi ja useampia liikkumisvaihtoehtoja tarjoava liikenne-

järjestelmä, sitä paremmat edellytykset alueella asuvalla tai siellä toimi-

valla on tavoittaa halutut toiminnot tai kohteet.  

Saavutettavuuden kasvu nostaa alueen kysyntää. Maankäyttö tiivistyy 

keskusten lisäksi myös keskusten välisiin kehityskäytäviin, parantuneen 

saavutettavuuden ollessa kaupunkirakenteen tiivistämistä tukeva tekijä. 

Erityisesti tämä koskee raideliikenneyhteyksiä. Saavutettavuus vaikuttaa 

myös keskeisesti siihen millä kulkumuodolla matka tehdään: jos tavoitel-

tava kohde on lähellä, on matka luonnollista tehdä kävellen tai pyöräillen. 

Hyvin toimiva joukkoliikennejärjestelmä mahdollistaa pitkänkin matkan 

tekemisen kilpailukykyisesti auton kanssa. 

Saavutettavuuden laskennalle ei ole yhtä ainoaa, selkeää tapaa. Sen kes-

keiset tekijät maankäyttö ja liikennejärjestelmä ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. Maankäyttö määrittelee liikenteen kysyntää ja liikennejärjes-

telmä puolestaan vaikuttaa yksilöiden mahdollisuuksiin saavuttaa erilaisia 

toimintoja.  

Saavutettavuutta selvitettiin HELMET-liikennemallin avulla. Sen avulla sel-

vitettiin kuinka paljon asukkaita pystyy saapumaan aamuhuipputuntina 

30 minuutissa Keraan ja Kuninkaankolmioon henkilöautolla, joukkoliiken-

teellä tai pyörällä.  

Henkilöautolla saavutettavuus on selkeästi parempi kuin joukkoliikenteel-

lä tai pyörällä. Ero Keran ja Kuninkaankolmion välillä on pieni. Joukkolii-

kenteellä Kera on selkeästi paremmin saavutettavissa mm. rantaradan 

vuoksi. Kuninkaankolmiota palvelevat nykyisin vain Vihdintiellä liikennöi-

vät bussit. Pyörällä Kuninkaankolmion saavuttaa suurempi asukasmäärä 

kuin Keran. Saavutettavuus molemmissa paikoissa on pyörällä moninker-

tainen joukkoliikenteeseen verrattuna.  

Keran ja Kuninkaankolmion aamuhuipputuntina v. 2050 puolessa 

tunnissa saavuttavien asukkaiden määrä kulkumuodoittain  
 

HA = henkilöautoliikenne 

JL = julkinen liikenne 

KL = pyöräily 
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2.4 Kaavavaranto (nykytila) 

Espoon yleiskaavassa Kehä II -jatkovyöhykkeen yhteyteen on osoitettu 

pääosin työpaikka-alueita sekä joitain asumiseen tarkoitettuja alueita 

vuoden 2008 yleissuunnitelman tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. 

Yleissuunnitelmassa vyöhykkeen kerrosalapotentiaali on arvioitu olevan 

480 000 kem². Suurin osa tästä on liittymäalueissa kiinni olevia alueita, 

jotka on osoitettu työpaikkarakentamiselle. Tämä kaavavaranto mahdol-

listaa arvioilta noin 2000 asukkaan kasvun pääosin Uusmäen kaupun-

ginosan läheisyydessä. Vuonna 2012 tehdyssä ”keventämissuunnitel-

massa” on rakentamispotentiaaliksi arvioitu 880 000 kem², josta pääosa 

sijoittuu liittymäalueille toimitilarakentamiselle. 

  

Ote Espoon yleiskaavasta. 
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2.5 Liikenteen nykytila ja tavoitteet 

Espoolaiset tekevät arkisin noin 809 000 matkaa. Lisäksi seudun muut 

asukkaat tekevät noin 64 000 Espooseen suuntautuvaa matkaa. Espoon 

sisäisiä matkoja tehdään arkisin noin 595 000. 

Espoolaisten tekemistä matkoista lähes puolet tehdään henkilöautolla. 

Automatkojen osuus on viime vuosina laskenut. Kävellen ja pyörällä teh-

dään hieman alle kolmannes matkoista. Jalankulun ja pyöräilyn osuus 

matkoista on viime vuosina kasvanut selvästi. 

Espoon asukasmäärä on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana 

kasvanut 17 %. Espoolaisten tekemien matkojen määrä on kasvanut, mut-

ta kasvu on jakautunut eri tavalla kulkutavasta riippuen: henkilöautomat-

kojen määrä on kasvanut 6 %, joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä 

noin 20 %, kävely keskusta-alueilla noin 55 % ja pyöräily keskusten välinen 

noin 70 %. Tätä suuntausta on mahdollista tukea toteuttamalla kaupunki-

rakennetta, jossa matkat ovat lyhyitä ja jossa joukkoliikenne voidaan jär-

jestää tehokkaasti. 

Espoon liikenneverkon kehittämisohjelmassa (luonnos 19.10.2015) on lin-

jattu, että seuraavan 10 vuoden aikana tavoitteena Espoossa liikennever-

kon osalta on seudullisten raideyhteyksien sekä pyöräilyn kehittäminen. 

Liikenneverkon kehittämisellä luodaan edellytyksiä kestävään liikkumi-

seen perustuvien uusien asuin- ja työpaikka-alueiden synnylle. Painopis-

teen siirtymistä autoliikenteestä joukkoliikenteeseen sekä pyöräilyyn ja 

kävelyyn pyritään ohjaamaan myös liikenteen hinnoittelulla.  

Pidemmällä aikajänteellä painopiste liikenneverkon kehittämisessä siirtyy 

kaupungin sisäisten liikenneyhteyksien parantamiseen. Joukkoliikenteen 

runkoyhteyksiä rakennetaan vaiheittain pikaraitioteiksi, ja toisaalta Es-

poon sisäistä tie- ja pääkatuverkkoa kehitetään vastaamaan kasvavan 

maankäytön synnyttämää joukkoliikenteen, pyöräilyn ja autoliikenteen 

kysyntää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espoon liikennekatsaus 2015. 
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Rakennevaihtoehdot YKR ja ULI. 

3 Rakennevaihtoehdot 

Työssä laadittiin kaksi rakennevaihtoehtoa, YKR7 ja ULI8, jotka perustuivat  

 määriteltyihin uusiin tavoitteisiin (kappale 1.3) 

 yhteisiin liikennejärjestelmän kehitysoletuksiin (kappale 3.1).  

YKR- ja ULI-skenaariot on laadittu siten, että Kehä II jatkeen maankäyttö-

varauksia on hyödynnettty katu- ja korttelirakentamiseen väylän ja ramp-

pien rakentamisen sijaan. Maankäytön lisäys sijoittuu skenaarioissa sa-

moille alueille, mutta hieman erisuuruisena. 

Liikennejärjestelmän osalta suurimmaksi eroksi skenaarioiden välillä 

muodostui joukkoliikenteen runkolinjaratkaisut. YKR-skenaariossa runko-

linja perustuu nopeaan pikaraitiotieraitiotiehen ja ULI-skenaariossa kevy-

empään runkobussilinjaan, jolla on vahvat etuusjärjestelyt koko matkalla. 

YKR- ja ULI-skenaariot eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoisia 

”hankkeita”, vaan ne voidaan nähdä Koillis-Espoon kehittämisen eri vai-

heina. 

YKR:n ja ULI:n vertailuvaihtoehtoina olivat NOLLA, jossa Kehä II:n jatketta 

ei rakenneta sekä VÄYLÄ, jossa jatke on toteutettu vuonna 2008 laaditun 

yleissuunnitelman mukaisesti. 

Seuraavan sivun kuvassa on havainnollistettu millaisiin maankäyttöratkai-

suihin ja liikennejärjestelmäratkaisuihin vaihtoehdot perustuvat. 

                                                 

7 YKR = yhdyskuntarakenne-suunnitelma 

8 ULI = urbaani liikennepolitiikka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

YKR 

ULI 
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Vertailuvaihtoehtojen ja rakennevaihtoehtojen yhtäläisyyden ja erot 

 

 

 

 

 

 

  

HLJ 2015 VUODEN 2050 MAANKÄYTTÖ 

YKRVÄYLÄ ULINOLLA

YKR Pikaraitiotie 
Myyrmäki-Kuninkaankolmio-

Kera - Matinkylä

ULI Runkobussilinja
Myyrmäki-Kuninkaankolmio-

Leppävaara-Matinkylä

ULI Linja-autoliikenteen 
tehostaminen tukemaan 

uutta maankäyttöä
Espoonkallio-Kartanonmäki

LISÄMAANKÄYTTÖ YKR, ULI

YKR ULI
24 400 AS                                             18 800 AS
13 600 TP 8 900 TP

YKR, ULI
Liikennejärjestelmän kehitysoletuksia 

HLJ 2015 LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

VÄYLÄ: 
Kehä II jatke 

Turuntie – Vihdintie –
Hämeenlinnanväylä

(yleissuunnitelma 2008)

VÄYLÄ, NOLLA, YKR ja ULI 
• Ruuhkamaksut (HLJ 2015 mukainen 

kilometrimaksumalli)
• Raide-Jokeri
• Kaupunkirata Espoon keskukseen

YKR, ULI
• Maksullinen pysäköinti (Leppävaara, Kera, 

Myyrmäki)
• Pääväylien nopeusrajoituksia on 

laskettu NOPRA-selvityksen mukaisesti
• Autotiheys pysyy nykyisellä tasolla
• Kaupunkipyöräjärjestelmä (ei mallinnettu) 
• Maas (ei mallinnettu)
• Yhteiskäyttöautot, jakamistalous (ei 

mallinnettu)
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3.1 Liikennejärjestelmän kehitysoletus 

Liikennejärjestelmän pohjana on kaikissa vaihtoehdoissa ollut 14 kunnan 

alueen kattava HLJ 2015 -liikennejärjestelmä. Näin ollen Jokaisessa vaih-

toehdossa on ollut mukana HJL 2015 -suunnitelman mukainen ajoneuvo-

liikenteen kilometriperusteinen hinnoittelu, jolla on hyvin voimakkaita 

vaikutuksia auton käyttöön ja koko liikennejärjetelmän toimivuuteen. 

Hinnoittelun ja muiden tekijöiden vaikutuksia on avattu liitteessä 6.6 

(herkkyystarkastelut). 

Muita merkittäviä suunnittelualueella toteutuneita hankkeita ovat Raide-

Jokeri ja Espoon kaupunkirata (Leppävaara-Espoon keskus). Tämän hetki-

seen HLJ 2015 -suunnitelmaan liittyy myös muutamia ristiriitoja, joita on 

käsitelty tarkemmin kappaleessa 1.2 (Liikennemallien haasteita ja ratkai-

sutapoja). 

YKR ja ULI vaihtoehdoissa on liikennejärjestelmän oletettu edellisten li-

säksi kehittyneen seuraavasti:  

 Pysäköinti on maksullista Leppävaarassa, Kerassa ja Myyrmä-

essä. Tällä on vaikutusta sekä autoilun määrään että sen 

suuntautumiseen.  

 Autoliikenteen nopeuksia on alennettu Nopeusrajoituspoli-

tiikka ja liikenteenhallinta (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus, 6/2013) selvityksessä esitetyllä tavalla. 

 Autotiheys (autojen määrä/1000 asukasta) säilyy nykytasolla. 

HLJ 2015 -suunnitelmassa autonomistuksen on seudulla arvi-

oitu kasvavan tulotason kasvun mukaisesti. Tätä ei ole nähty 

tavoitteellisena eikä todennäköisenä kehityksenä. Maas-

ajattelun, yhteiskäyttöautoratkaisujen ja kaupunkipyörien on 

oletettu toteuneen tulevaisuuden tarkastelutilanteessa ja niil-

lä on oletettu olevan auton omistusta hillitsevä vaikutus. 

 Vihdintie on muutettu pääkaduksi Kuninkaankolmion kohdal-

la ja siitä etelään Helsingin yleiskaavaehdotuksen mukaisesti. 

Pikaraitiotietä kadulla ei kuitenkaan ole, koska sitä ei ole työn 

pohjana olevassa HLJ-suunnitelmassa. 

Kehä II:n jatke (Turuntie-Vihdintie-Hämeenlinnaväylä) ei ole toteutunut 

kummassakaan vaihtoehdossa. Työssä tutkittiin myös Espoon kaupunki-

radan junaliikenteen tihentämistä. Tämä edellyttäisi kuitenkin suurempia 

maankäytön lisäyksiä koko radan vaikutusalueella, jotta tihentäminen olisi 

perusteltua. 
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3.2 YKR-rakenne 

YKR-rakennevaihtoehto perustuu yleiskaavojen väylävarausten alueelle 

kehitettyihin kaupunginosiin. Niitä yhdistää väylän suunnassa pikarai-

tiotienä suunniteltu joukkoliikenneyhteys, joka on osa seudullista ns. Jo-

keri 2 -linjausta Vuosaaresta Myyrmäen kautta Matinkylään. Skenaariossa 

Vihdintie on muutettu pääkatumaiseksi Kuninkaankolmiossa ja siitä edel-

leen Helsingin keskustan suuntaan Helsingin yleiskaavaehdotuksen mu-

kaisesti. Yleiskaavasta poiketen Vihdintiellä ei kuitenkaan ole pikarai-

tiotietä Helsingin keskustaan, koska sitä ei ole työn seudullisen liikennejär-

jestelmän lähtökohtana olevassa HLJ-suunnitelmassa. 

YKR-skenaariossa on HLJ 2015 vuoden 2050 tilanteen mukainen maan-

käyttö, jonka lisäksi tarkastelualueelle on mitoitettu 24 400 asukasta ja  

13 600 työpaikkaa skenaarion mukaisen maankäytön ja työpaikkaennus-

teen (luku 4.2) perusteella. Liikennemallinnuksissa todettiin, että nämä 

uudet kaupungiosat eivät kuitenkaan synnytä merkittävää autoliikenne-

tarvetta esitetyn joukkoliikennelinjan suunnassa. Tämän vuoksi katuyhte-

yttä läpi alueen Kehä II -linjauksen mukaisesti ei sisällytetty suunnitel-

maan, vaan kaupunginosia yhdistävät pikaraitiotie ja pyörätie. 

Kuninkaankolmion alueella raitiotie sekä kävely ja pyöräily alittavat Vih-

dintien eritasoratkaisussa, jonka tavoitteena on raitiotien sujuvuus. Tämä 

tarjoaa myös kävelylle ja pyöräilylle hyvän ja turvallisen risteämisen Vih-

dintien kanssa. Keran pohjoispuolella ratikka- ja pyöräväylä ylittää Turun-

tien sillalla. Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa sekä raitiovaunu- että Turunti-

en autoliikennettä sekä luo pyöräliikenteelle turvallisen pääkadun ylityk-

sen ja suoran yhteyden Keran lähijuna-asemalle. 

Korttelirakenne on suunniteltu toteuttamaan työn alussa määritettyjä uu-

sia tavoitteta. Korttelit ovat suhteellisen suuria, jolloin pysäköinnin järjes-

tämiseen jää monipuolisemmin mahdollisuuksia sekä sisäpihoille riittäväs-

ti viheralueita ja puustoa. Pistetaloratkaisuja on vältetty, koska ne eivät 

muodosta niin tehokkaasti liiketiloille soveltuvaa katutilaa eivätkä mah-

dollista rajattuja pihoja. Sisäinen katuverkko kortteleiden ympärillä mah-

dollistaa myös mittavan kadunvarsipysäköinnin määrän. 

Sekä YKR että ULI –skenaarioissa syntyviä uusia kaupunginosia on 

kutsuttu työssä työnimillä Espoonkallio, Kartanonmäki ja 

Kuninkaankolmio. Työnimiä on käytetty, jotta uudet alueet eivät sekoitu 

olemassa oleviin kaupunginosiin, joiden väliin ne sijoittuvat. 
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.  

”Espoonkallio” 

10 900 as 

3 700 tp 

Kera 

”Kartanonmäki” 

2 500 as 

500 tp 

”Kuninkaankolmio” 

11 000 as 

9 400 tp 
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3.3 ULI-rakenne 

ULI-rakennevaihtoehto perustuu nykyisen Kehä II -jatkeen tiealueen va-

rausten kaupunkirakenteen täydennysrakentamiseen siten, että alueen 

liikkumistarpeet toteutuvat pääasiassa kävellen, pyörällä ja joukkoliiken-

teellä. Täydennysrakentaminen on mitoitettu siten, että uutta henkilö-

autoliikenteen väyläkapasiteettia ei tarvita. Kehä II -jatkon varauksen 

suuntaista väylää ei vaihtoehdossa toteutettaisi henkilöautoliikenteellä 

tai joukkoliikenteelle, jolloin myös Leppävaaran puisto voidaan säilyttää 

yhtenäisempänä.  

ULI-skenaariossa on HLJ 2015 vuoden 2050 tilanteen mukainen maan-

käyttö, jonka lisäksi tarkastelualueelle on sijoitettu 18 800 asukasta ja 

8 900 työpaikkaa. ULI-rakenne perustuu joukkoliikenteen poikittaiseen 

runkoyhteyteen Myyrmäen, Kuninkaankolmion, Leppävaaran ja Keran vä-

lillä. Runkobussiyhteys jatkuu aina Matinkylään saakka. Laajamittaiset 

bussikaistat ja voimakkaat valoetuudet mahdollistavat sujuvat ja ennakoi-

tavat matka-ajat, vaikka ajoneuvoliikenne ajoittain ruuhkautuisikin. Lisäksi 

alueella on lisätty linja-autoliikenteen tarjontaa Espoonkallion ja Kar-

tanonmäen suuntaan. 

Leppävaaran keskustassa yhdistyy sähkörunkobussi, tihennetty bussitar-
jonta, kaupunkiradan lähi- ja kaukojunaliikennne sekä Raide-Jokeri vierei-
sen kuvan mukaisesti. Leppävaaran osalta on esitetty kolme eri linjaus-
vaihtoehtoa liitteen 6.2 mukaisesti. 

Sekä YKR että ULI –skenaarioissa syntyviä uusia kaupunginosia on 

kutsuttu työssä työnimillä Espoonkallio, Kartanonmäki ja 

Kuninkaankolmio. Työnimiä on käytetty, jotta uudet alueet eivät sekoitu 

olemassa oleviin kaupunginosiin, joiden väliin ne sijoittuvat. 
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”Kartanonmäki” 

1 400 as 

200 tp 

”Kuninkaankolmio” 

10 600 as 
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 3.4 Mitoitus ja investoinnit 

Perinteisesti liikennemallitarkasteluissa lähtökohtana on ollut se, että 

asukas- ja työpaikkamäärät ovat kaikissa vaihtoehdoissa samat. Asetel-

ma on hyvin keinotekoinen, ja siksi siitä on tässä työssä luovuttu. Jos 

Kehä II:n jatketta ei rakenneta, voidaan alue käyttää kaupungin raken-

tamiseen, eikä se ole selkeästi mistään muusta seudun maankäytöstä 

pois. Sama asetelma koskee kustannusten laskentaa. Kustannusten ver-

tailu ei ole mielekästä täysin eri tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden kes-

ken. 

YKR- ja ULI-rakennevaihtoehtojen toteuttaminen synnyttää investointeja 

sekä joukkoliikenteen liikennöintikustannuksia. Työssä on arvioitu hyvin 

karkealla tasolla kiinteistöjen rakennusoikeusmaksujen, kadunrakentami-

sen sekä joukkoliikenteen investointi- ja liikennöintikustannuksia. 

Tulot rakennusoikeusmaksuista 

Kaupungin saamia tuloja rakennusoikeusmaksuista arvioitiin seuraavin 

periaattein. Asuntojen osalta rakennusoikeusmaksu on 400 €/k-m2 ja lii-

ketilojen osalta 200 €/k-m2. Kaupungin arvioitiin omistavan puolet ra-

kennettavasta maa-alueesta, jolloin rakennusoikeusmaksu sisällytettiin 

kaupungin tuloihin täysimääräisesti. Muiden omistamien maa-alueiden 

osalta kaupungille laskettiin tuloksi 40 % rakennusoikeuden arvosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katujen rakentamiskustannukset  

YKR- ja ULI-rakennevaihtoehdot on suunniteltu siten, että merkittäviä 

pääkatuverkon autoliikenteen kapasiteettia lisääviä toimia ei tarvita. Uu-

den maankäytön katuinfran rakentamiskustannukset on arvioitu katupi-

tuuksien perusteella FORE-kustannuslaskentaohjelmalla. Laskenta sisältää 

uudet kadut, parannukset vanhoihin, kadunvarsipysäköinnin, viherraken-

tamisen, kevyen liikenteen väylät katujen yhteydessä, katuvalaistuksen 

sekä vesihuoltoverkoston katujen alla.  

Joukkoliikenteen rakentamis- ja liikennöintikustannukset 

Rakentamis- ja liikennöintikustannukset on esitetty tässä vain suunnitte-

lualueen osuudelta. YKR-vaihtoehdossa raitiotielinja ja ULI-vaihtoeh-

dossa sähköbussilinja aiheuttavat kustannuksia myös suunnittelualueen 

ulkopuolella. 
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YKR-vaihtoehdossa joukkoliikenteen kehittäminen perustuu uuteen pi-

karaitiotielinjaan. Raitiotie on linjattu palvelemaan uutta maankäyttöä 

koko suunnittelualueella. Linjauksen pituus suunnittelualueella on 7,6 

km. Sen rakentamisen laskettiin maksavan 67 M€, jolloin kilometrikoh-

tainen kustannus olisi 9 M€/km. Kustannusarvio on hieman alhaisempi 

kuin Raide-Jokerilla, jonka kilometrikohtaiseksi kustannukseksi on han-

kesuunnitelmassa arvioitu 11 M€/km.  

ULI-vaihtoehdossa joukkoliikenteen kehittäminen perustuu korkealuok-

kaiseen runkobussilinjaan, jolle toteutetaan voimakkaita fyysisiä etuus-

järjestelyjä. Runkobussin liikennöintikustannukset on laskettu nivelbus-

sin kalustokustannusten mukaan suunnittelualueen 10 km mittaiselle 

osuudelle. 

Myös alueen muun linja-autoliikenteen tarjontaa on lisätty paranta-

maan uusien maankäyttöalueiden (Espoonkallio, Kartanonmäki) palve-

lua ja samalla toteutettu linja-autoliikenteen etuusjärjestelyjä.  

Liikennöintikustannuksia on verrattu HLJ 2015 mukaiseen bussijärjes-

telmään, jonka liikennöinti maksaa suunnittelualueella 10 miljoonaa eu-

roa vuodessa. YKR-rakennevaihtoehto lisää liikennöintikustannuksia 4 

miljoonaa euroa ja ULI-rakennevaihtoehto 3 miljoonaa euroa vuodessa.  

Junaliikenteen tarjonnan tihentämistä 6 minuutin vuorotarjonnasta 4 ja 

5 minuuttiin tutkittiin, mutta toimenpiteen todettiin olevan selvästi 

kannattamaton. Yhden joukkoliikenteen lisämatkustajan kustannukseksi 

muodostui noin 8 euroa. Myöskään junien kuormitus ei edellytä tihen-

tämistä ULI- tai YKR-vaihtoehtojen maankäytöllä. 
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Eri rakennevaihtoehtojen alueelliset mitoitukset (asukasta/työpaikkaa). 

Työpaikkamäärä työpaikkaennusteesta, kts. luku 4.2. 
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4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi  

Työn alussa määriteltyjen uusien tavoitteiden toteutumista on arvioitu 

WSP:n naapurustoanalyysillä ja liikennemalleilla seuraavien tekijöiden 

kautta. 

4.1 Urbaanin kapasiteetin kasvu 

4.2 Työpaikkojen kehitysennuste ja palvelurakenne 

4.3 Saavutettavuuden muutokset 

4.4 Liikenteen kulkutapamuutokset 

4.5 Liikenteellinen toimivuus ja turvallisuus 

  



K2YKR Yhdyskuntarakennetavoitteiden suunnittelu ja arviointi Kehä II vyöhykkeellä välillä Turuntie – Vihdintie / WSP + Trafix / 2016      33 
 

  

”Espoonkallio” 

”Kartanonmäki” 

”Kuninkaankolmio” 

Kera 

Turuntie 

Leppävaaran stadion 



34     K2YKR Yhdyskuntarakennetavoitteiden suunnittelu ja arviointi Kehä II vyöhykkeellä välillä Turuntie – Vihdintie / WSP + Trafix / 2016 
 

4.1 Urbaanin kapasiteetin kasvu 

Urbaanin kapasiteetin vyöhykkeet on laskettu rakennemalleittain. Mallit 

pyrkivät toteuttamaan samoja tavoitteita maankäytön ja katuverkon suh-

teen, mistä johtuen erot niiden välillä on analyysissä pienet. Muutos nyky-

tilaan on sen sijaan merkittävä. Tämä kuvastaa kehä II –

yleissuunnitelmassa olleiden liikennealueiden laajuutta ja potentiaalia 

kaupunkirakenteena. Muutoksen mittakaavaa vahvistaa lisäksi se että 

nämä alueet ovat olemassa olevien kaupunginosien välissä, jolloin ne yh-

distävät olevan rakenteen ja uusi kaupunkikokonaisuus on uutta raken-

tamista merkittävästi laajempi ja siten elinvoimaisempi. 

YKR-rakennemallissa ”Kartanonmäki” näyttäytyy voimakkaampana, koska 

alueen läpi kulkee skenaarion mukaisesti raidelinja. Joukkoliikenneratkai-

sun muutos ei tuo merkittäviä eroja Kuninkaankolmion eikä Keran alueel-

le. 

Skenaarioissa on huomiotu kappaleessa 4.2 arvioitu työpaikkaennuste. 

Ennuste toteutuu asukkaiden muuttaessa ja liikkuessa alueella, jolloin 

syntyy kysyntää paikallisille palveluille ja taloudellista aktiviteettia. Työ-

paikkaennuste toimii tarvittavan liiketilamitoituksen perusteena. Asukkai-

den, työpaikkojen ja tonttirakenteen eroja erilaisissa kaupunkirakenteissa 

on kuvattu tarkemmin liitteessä 6.3. 

  

Urbaani kapasiteetti on termi, joka kuvaa kaupunkirakenteen tarjoamia 

fyysisiä puitteita ja mahdollisuuksia riittävän hyvään paikalliseen elämään. 

Kaavio Espoon keskustojen kehitys -työstä (WSP). 
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YKR-RAKENNE 

Tarkastelualueen urbaanin kapasi-

teetin vyöhykkeet YKR-

skenaariossa. Tasojen päällekkäi-

syydet näkyvät eri sävyinä. Kaikki-

en tarkasteltavien piirteiden pääl-

lekkäisyydet osoitettu erikseen 

tumman sinisellä. 
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ULI-RAKENNE 

Tarkastelualueen urbaanin ka-

pasiteetin vyöhykkeet ULI-

skenaariossa. Tasojen päällek-

käisyydet näkyvät eri sävyinä. 

Kaikkien tarkasteltavien piirtei-

den päällekkäisyydet osoitettu 

erikseen tumman sinisellä. 
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4.2 Työpaikkojen kehitysennuste ja 
palvelurakenne  

Urbaani kaupunkirakenne tuo mukanaan asukkaiden lisäksi myös uusia 

työpaikkoja ja erilaisia palveluita. Kaupunkirakenteen suunnittelulla luo-

daan urbaanin työn tekemisen paikkoja ja niille taloudellisia edellytyksiä. 

Mitä enemmän kaupunkirakenne tarjoaa mitattua urbaania kapasiteet-

tia sitä enemmän se synnyttää myös uusia työpaikkoja. Työpaikkaennus-

teen laskukaavat on mallinnettu pääkaupunkiseudun erityyppisten ole-

massa olevien kaupunginosien tilastotiedoista suhteutettuna väestö-

määrään ja katu- ja korttelirakenteeseen. Kehitysennuste olettaa, että 

uudet työpaikat syntyvät pääosin väestön kasvun ja uuden rakenteen 

myötä aivan kuten mallin pohjalla olleilla esimerkkialueillakin on tapah-

tunut. Näitä perustyöpaikkoja kutsutaan ennusteessa ”urbaaneiksi työ-

paikoiksi. 

Osa nykyisistä työpaikoista on ennustettu jäävän alueelle, silloin kun ra-

kenteen muutos ei kohdistu olevien työpaikkakortteleiden korttelialueil-

le (esim. Nokian työpaikkarakennukset Kerassa). Suuryritysten alueelle 

sijoittumisen tai poistumisen myötä syntyvät työpaikat eivät sisälly en-

nusteeseen, mutta alue, jolla on riittävästi perustyöpaikkoja (urbaanit 

työpaikat) on usein myös vetovoimainen suuryritysten näkökulmasta. 

 Skenaarioiden mukainen kaupunkirakenne voi tuottaa merkittävästi uu-

sia työpaikkoja sekä Kerassa että Kuninkaankolmiossa. Kartanonmäen 

kaupunkirakenne pientalovaltaisena taas on lähiömäinen ja siksi se tuot-

taa vähemmän uusia työpaikkoja. ”Espoonkallion” kaupunkirakenne yh-

distää olemassa olevia työpaikka- ja palvelukeskittymiä. Urbaaneja työ-

paikkoja syntyy tästä syystä kohtuullisesti lisää. Skenaarioiden työpaikka-

ennusteiden erot syntyvät pääosin raideliikenteen tuoman lisäarvon myö-

tä. YKR-skenaario tuottaa täten hieman enemmän työpaikkoja kuin ULI-

skenaario. 

Kaupan ja palveluiden määrä alueella kasvaa ja se näkyy myös näiden 

toimialojen työpaikkamäärän kasvuna. Kuninkaankolmion alueella sekä 

kaupan että palveluiden työpaikkamäärien voidaan molempien olettaa 

kasvavan lähes tuhannella työpaikalla. 

Kaupan- ja palveluiden kasvun vaikutus kaupan seudulliseen verkkoon ei 

ole kuitenkaan merkittävä, koska kyseessä ei ole yhteen pisteeseen sijoit-

tuva kauppakeskus, joka aiheuttaisi ostovoiman siirtymiä. Sen sijaan vah-

vemmat urbaanit palvelut sekä Kerassa että Kuninkaankolmiossa keven-

tävät asioinnin myötä syntyvää liikennemäärää lähialueilla, koska ne tar-

joavat asukkaille paikallisia asioinnin vaihtoehtoja. 

Työpaikkaennuste on ennuste, joka toteutuu pala palalta sitä mukaan kun 

alue rakentuu. Toteutuakseen ennuste edellyttää, että se huomioidaan 

asemakaavoituksessa osoittamalla riittävästi liiketilaa keskeisten katujen 

varsille. Ennuste siis voi olla itseään toteuttava samaan tapaan kuin lii-

kenne-ennuste, joka huomioidaan liikenteellisen mitoituksen pohjaksi 

”varautumalla” liikenteen kasvuun. Työpaikkojen kasvuun ”varautumi-

nen” on kokonaistaloudellisesti mielekkästä ja ennuste antaa tähän hyvän 

pohjan. 
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Ennuste urbaanien työpaikkojen lisäyksestä nykyisiin työpaikkoihin YKR- ja ULI-skenaariossa. 
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4.3 Saavutettavuuden muutokset 

Saavutettavuuden muutoksia ennustetilanteen aamuhuipputuntina 

(aht) on tarkasteltu skenaarioittain liikennemallin avulla samoin kuin ny-

kytilanteessakin. Tarkasteluun vaikuttuvat muutokset sekä maankäytös-

sä että liikennejärjestelmässä. Tarkastelua vaikeuttaa seudullisen liiken-

nemallin aluejaon karkeus. 

Auto on kaikkien muutostenkin jälkeen edelleen saavutettavuuden kan-

nalta ylivoimainen. Muutos autosaavutettavuudessa on huomattava: tar-

kastelualueet Kera ja Kuninkaankolmio saavuttava asukasmäärä kasvaa 

noin puolitoistakertaiseksi. Tähän vaikuttaa Helsingin seudun maankäytön 

muutosten lisäksi merkittävästi mm. liikenteen hinnoittelun aiheuttama 

liikenteen sujuvuuden paraneminen. 

Keran saavutettavuus joukkoliikenteellä paranee YKR-skenaariossa pika-

raitiotien ansosta suhteellisesti vieläkin enemmän kuin henkilöautoliiken-

teessä. Kuninkaankolmiossa erot saavutettavuusmuutoksissa ovat pie-

nempiä. Paraneminen molemmissa tarkastelluissa kohteissa on YKR-

skenaariossa suurempi kuin ULI-skenaariossa, koska bussiliikennettä no-

peampi raitiotie laajentaa puolen tunnin saavutettavuusvyöhykettä 

enemmän. 

Myös pyöräilysaavutettavuus paranee ja se säilyy joukkoliikennesaavutet-

tavuutta parempana. Suhteellisesti parannus on kuitenkin pienempi kuin 

joukkoliikenteessä. Erot skenaarioiden välillä ovat hyvin pieniä. 

Hyvät joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhdyskun-

tarakenne, jossa monet palvelut löytyvät läheltä, vaikuttavat merkittävästi 

ihmisten liikkumistapoihin. Myös ne ovat ohjauskeino: tiivis maankäyttö 

ja sitä tukeva liikennejärjestelmä tekevät kestävästä liikkumisesta kilpailu-

kykyisimmän vaihtoehdon ja ohjaavat ihmisten käyttäytymistä.  

Seudulla on myös varmistettava, että kuljetuksilla on riittävän sujuvat ajo-

yhteydet niille tärkeisiin kohteisiin, kuten Vuosaaren satamaan, Länsisa-

tamaan ja alueen logistiikkakeskittymiin. 
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Keskeisten alueiden saavutettavuus puolessa tunnissa aamuhuipputuntina  v. 2050 skenaarioittain  

(asteikko leikattu henkilöauton (HA) osalta). 
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nyky 1,0 milj.  /
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muut noin 1,76 milj.

HA = henkilöautoliikenne 

JL = julkinen liikenne 

KL = pyöräily 
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4.4 Liikenteen kulkutapamuutokset 

Kokonaismatkamäärä suunnittelualueella kasvaa merkittävästi uuden 

maankäytön seurauksena. Koska YKR-vaihtoehdossa maankäytön lisäys 

on suurempi kuin ULI-vaihtoehdossa, on myös matkamäärien kasvu siinä 

suurempi. Molemmissa vaihtoehdoissa liikenteen kasvu painottuu jalan-

kulkuun, polkupyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Asukas- ja työpaikka-

määrien merkittävästä kasvusta huolimatta autoliikenteen matkojen 

kasvu suunnittelualueella on vähäistä. Matkamäärien muutos on nähtä-

vissä koko Espoonkin tasolla. Esitetty kaupunkirakenne yhdistettynä 

muihin liikenteen muutoksiin vähentää henkilöautomatkojen määrää ja 

kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen matkamääriä. Muutos 

on havaittavissa vielä koko seudunkin tasolla (14 kunnan alue). 

Kulkumuoto-osuuksia on tarkasteltu sekä alueilta lähtevien että niille saa-

puvien matkojen osalta. Aamuhuipputuntina saapuvat matkat edustavat 

”business-näkökulmaa”, koska kyseessä ovat pääasiassa työ- tai asiointi-

matkat. Tulosten mukaan henkilöauton kulkumuoto-osuus sekä tarkaste-

lualueella että koko Espoossa on selkeästi pienempi YKR- ja ULI-vaih-

toehdoissa kuin NOLLA- tai VÄYLÄ-vaihtoehdoissa. Tarkastelualueelta 

lähtevissä matkoissa vastaava muutos on vieläkin suurempi, noin 10 

prosenttiyksikköä. Koko Espoossa muutos on alle 5 prosenttiyksikön ta-

soa. 

Liitteessä 6.6 on tarkasteltu, kuinka paljon tietyn liikennepoliittisen toi-

menpiteen toteutumatta jääminen vaikuttaisi eri kulkumuodoilla tehty-

jen matkojen määrään ULI- ja YKR-skenaariossa.  
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4.5 Liikenteen toimivuus ja turvallisuus 

YKR- ja ULI-skenaarioidessa asukas- ja työpaikkamäärä suunnittelualu-

eella ovat merkittävästi suurempia kuin HLJ 2015 -suunnitelman mukai-

sessa tilanteessa vuodelle 2050. Tästä huolimatta alueelta lähtevät hen-

kilöautomatkat eivät merkittävästi kasva aamun huipputuntitilanteessa, 

koska valtaosa alueelta lähtevän matkamäärän kasvusta syntyy joukko-

liikenteen ja kevyen liikenteen matkoista. Alueelle suuntautuu kuitenkin 

aiempaa enemmän henkilöautomatkoja. 

Katu- ja tieverkon sujuvuus YKR- ja ULI-skenaarioissa on parempi kuin kuin 

NOLLA-skenaariossa. Suurin ero sujuvuudessa kohdistuu Kehä I:n ja Vih-

dintien kohdalle. Liikennemäärän kasvu Turuntiellä Karakallion kohdalla 

hidastaa liikennettä jonkin verran kokonaisuuden pysyessä kuitenkin hy-

väksyttävällä tasolla. YKR- ja ULI-skenaarioissa on panostettu siihen, että 

joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet eivät autoverkon liiken-

nemäärien kasvaessa vaarannu. 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan turvallisen katuverkon tunnus-

merkkejä ovat alhaiset autoliikenteen nopeudet sekä kaupunkirakenne, 

jossa vältetään suuria kortteleita. Laajat korttelit johtavat harvempaan 

katuverkkoon ja sitä kautta leveisiin katuihin, joilla autojen ajonopeudet 

helposti nousevat korkeiksi. Jos korttelien koko on pienempi, jakautuu 

autoliikenne usealle kadulle. Näin kaduista ei muodostu leveitä ja suu-

riin nopeuksiin houkuttelevia9. Tällaiseen rakenteeseen tarkastelualueen 

suunnittelussa on pyritty. 

Liikennemallitarkastelujen tulosten perusteella voidaan karkeasti arvioi-

da liikenneonnettomuuksien määrää ennustetilanteessa. Lähtöarvoina 

                                                 

9 Traffic safety and city structure: lessons for the future, Dinesh Mohan, PhD, 

Indian Institute of Technology Delhi, India 

tämän tason tarkasteluissa ovat mallista saatavat väyläkohtaiset autolii-

kenteen suoritteet sekä nykyiset, erilaisille väylille lasketut onnetto-

muusasteet (henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä 

100 milj. autokilometriä kohden). 

Koko Espoon tasolla autoliikenteen suoritteet ovat pienempiä YKR- ja 

ULI-skenaarioissa kuin NOLLA- ja VÄYLÄ-skenaarioissa alla olevan kuvan 

mukaisesti.  Tämän perusteella laskettuna onnettomuusmäärät YKR- ja 

ULI-skenaarioissa ovat pienempiä kuin NOLLA- ja VÄYLÄ-skenaarioissa.  

Tällä suunnittelutarkkuuden tasolla ei voida tehdä yksityiskohtaisia onnet-

tomuusmäärälaskelmia. Edellä oleva antaa kuitenkin suuntaa skenaarioi-

den arvioinnille. Autoliikenteen väheneminen ja ajonopeuksien laskemi-

nen ovat hyvä pohja liikenneturvallisuuden kannalta hyvän kokonaisuu-

den suunnittelulle ja toteuttamiselle. Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan 

paljon liikennejärjestelyjen yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 

  

Autoliikenteen suoritteet aamuhuipputuntina 2050 eri skenaarioissa Espoossa. 
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5 Johtopäätökset ja yhteenveto

Uudenmaan maakuntakaavassa ja Espoon eteläosien yleiskaavassa Kehä 

II -tien jatkaminen on esitetty moottoriväylänä eritasoliittymin Kerasta 

Espoon rajalle ja edelleen Hämeenlinnanväylälle asti. Jatkeesta on vuo-

sien aikana laadittu useita erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia, mutta 

mikään niistä ei ole edennyt toteutukseen. Helsingin seudun liikennejär-

jestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) esillä olleita pitkän aikavälin tie-

hankkeita, kuten Hakamäentien jatkeita ja Kehä II:n jatketta, ei enää 

nähty tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisina HLJ 

2015 -selvityksissä. Väylää varten yleiskaavassa tehdyt aluevaraukset ra-

joittavat maankäytön suunnittelua suunnitelmaan sisältyvistä tunneleis-

ta huolimatta.  

Tässä työssä tehtyjen yhdyskuntarakennetarkastelujen perusteella voi-

daan arvioida, että Espoon ja koko Helsingin seudun liikenne on järjes-

tettävissä ilman Kehä II:n jatketta, vaikka väylän maankäyttövarausten 

paikalle toteutettaisiin laajuudeltaan merkittävästi uutta rakentamista 

sekä asukkaille että työpaikoille. Liikennemallitarkastelujen tulosten 

mukaan liikenteen kasvu on kaupunkirakenteellisin ja liikennepoliittisin 

keinoin suunnattavissa kestäviin liikkumismuotoihin. Henkilöautojen lii-

kennesuorite pienenee, millä on positiivisia vaikutuksia elämän laatuun 

myös tarkastelualueen ympäristössä. 

Väylän aluevarausten kaupunkimaisella rakentamisella voidaan saavut-

taa merkittävää urbaanin kapasiteetin kasvua. Urbaanin kapasiteetin 

kehitys toisi merkittävästi lisää työpaikkoja sekä vahvistaisi lähialueiden 

liiketoimintoja. Erityisesti Keran ympäristö ja Kuninkaankolmio ovat alu-

eita, joihin voidaan kehittää laajuudeltaan merkittävän kokoiset kau-

punginosat monipuolisen seudullisen saavutettavuuden sijainteihin. 

Alueet, joilla on sekä hyvä urbaani kapasiteetti että monipuolinen liiken-

teellinen kapasiteetti ovat kilpailukykyisiä sekä asumisen että yritysten 

näkökulmasta. Tällä on vahva aluetaloudellinen vaikutus. Tätä talousvai-

kutusta voidaan laskea työpaikkaennusteen pohjalta eri toimialojen 

vuosittaisena liikevaihtona. Tällä tavalla jo pelkkä perustyöpaikkojen 

kasvu tuo skeanaariosta (YKR/ULI10) riippuen uutta liikevaihtoa alueille 

2,4 – 3,2 Mrd € vuodessa. 

 

Toimiala YKR ,milj.€ / v ULI, milj.€ / v 

Vähittäiskaupppa 218 169 

Ravintolat ja kahvilat 172 124 

Kauppa ja palvelut yht 390 293 

Kulttuuri ja taide  611 445 

Tekniset palvelut  1 851 1 401 

Rahoitus, julkiset palv. 366 297 

Urbaanit yritykset  3 218 2 435 

                                                 
10

  YKR = yhdyskuntarakenne-suunnitelma 

     ULI = urbaani liikennepolitiikka 
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SKenaariot (YKR ja ULI) 

Työssä laadituille skenaarioille YKR ja ULI suunniteltiin tavoitteiden mu-

kaiset maankäyttö- ja liikenneratkaisut korttelitarkkuudella, jotta vaiku-

tusten arviointi voitiin tehdä riittävällä tarkkuudella. Kummmassakin 

vaihtoehdossa on oletettu muun liikennejärjestelmän kehittyneen muun 

muassa siten, että pääväylien nopeusrajoituksia on laskettu ja pysäköinti 

on maksullista kaupunkikeskustoissa. Myös uusien innovatiivisiin ratkai-

sujen (uusi ajoneuvoteknologia, Maas-ajattelu, yhteiskäyttöautoratkai-

sut, kaupunkipyörät) on oletettu vaikuttavan siten, että autoistumisen 

on arvioitu säilyvän nykyisellä tasollaan. 

YKR-vaihtoehdossa joukkoliikenteen alueellinen kehittäminen perustuu 

pikaraitiotielinjaan. Raitiotie on linjattu palvelemaan uutta maankäyttöä 

koko suunnittelualueella. ULI-vaihtoehdossa alueelle on suunniteltu kor-

kealuokkainen runkobussilinja voimakkailla fyysisillä etuusjärjestelyillä. 

Myös alueen perinteisen joukkoliikenteen tarjontaa on kehitetty paran-

tamaan uusien maankäyttöalueiden palvelua. 

YKR:n ja ULI:n vertailuvaihtoehtoina olivat NOLLA, jossa Kehä II:n jatketta 

ei rakenneta sekä VÄYLÄ, jossa jatke on toteutettu vuonna 2008 laaditun 

yleissuunnitelman mukaisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa (YKR, ULI, NOLLA ja 

VÄYLÄ) ruuhkamaksut on oletettu toteutetuiksi. 

Yhdyskuntarakennevaikutukset 

WSP:n kehittämällä naapurustoanalyysillä laskettiin yhdyskuntaraken-

teen urbaani kapasiteetti (UK). Käsitteellä kuvataan yhdyskuntara-

kenteen (maankäyttö ja liikenne) tarjoamaa kapsiteettia tukea paikallis-

ten palveluiden toimintaedellytyksiä ja monipuolista lähisaavutettavuut-

ta. Alueet, joilla on sekä hyvä urbaani kapasiteetti että monipuolinen lii-

kenteellinen kapasiteetti ovat kilpailukykyisiä sekä asumisen että yritys-

ten näkökulmasta. Tällöin niiden maanarvo on myös suuri. 

Työssä esitettyjen suunnitelmien myötä voidaan saavuttaa merkittävä ur-

baanin kapasiteetin kasvu Keran pohjoispuolelle ”Espoonkallioksi” nime-

tyn uuden kaupunginosan myötä. Urbaanin kapasiteetin kasvun on arvioi-

tu lisäävään Keran pohjoisosien työpaikkamäärää yli 4000:lla. 

Vielä suurempi kasvupotentiaali on Kuninkaankolmion liittymäalueen yh-

teydessä. Kuninkaankolmioksi kutsuttu alue on kolmen kaupungin rajapis-

te, johon aiemmissa Kehä II -suunnitelmissa on osoitettu laaja eritasoliit-

tymä. YKR-rakennemallissa kuvatussa ratkaisussa urbaanien perustyö-

paikkojen (palvelualat, ravintolat, liike-elämän palvelut jne.) kasvu tulisi 

olemaan Kuninkaankolmiossa jopa yli 6000. Pienempää kaupunkikehitystä 

voi tapahtua myös ”Kartanonmäeksi” nimitetyllä alueella Kehä II -

jatkovyöhykkeen keskellä Rastaalassa, jos alueen läpi kulkisi pikaraitiotie, 

kuten YKR-rakennemallissa on kuvattu. Tässä työssä mallinnetun perus-

työpaikkakehityksen lisäksi molempien alueiden vetovoiman kasvu voi 

houkuttaa myös suuryrityksiä. Niiden tuomaa lisää nyt arvioituihin urbaa-

neihin perustyöpaikkoihin ei ole otettu huomioon, koska epävarmuusteki-

jät ovat liian suuria. Mahdollisten uusien suuryritysten alueelle sijoittumi-

sen myötä työpaikkamäärän kasvu voi siten olla nyt arvioitua merkittäväs-

ti suurempikin. 
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Liikennevaikutukset 

Liikennemallitarkastelujen perusteella kokonaismatkamäärä suunnitte-

lualueella kasvaa merkittävästi uuden maankäytön seurauksena. Koska 

YKR-vaihtoehdossa maankäytön lisäys on suurempi kuin ULI-vaihto-

ehdossa, on myös matkamäärien kasvu siinä suurempi. Molemmissa 

vaihtoehdoissa liikenteen kasvu painottuu jalankulkuun, pyöräilyyn ja 

joukkoliikenteeseen. Asukas- ja työpaikkamäärien suuresta kasvusta 

huolimatta autoliikenteen kasvu suunnittelualueella on vähäistä. Koko 

Espoon tasolla henkilöautomatkojen määrä YKR- ja ULI-skenaarioissa on 

vertailuskenaarioita pienempi. 

Mallitarkastelujen tulosten mukaan henkilöauton kulkumuoto-osuus sekä 

tarkastelualueella että koko Espoossa on selkeästi pienempi YKR- ja ULI-

vaihtoehdoissa kuin NOLLA- tai VÄYLÄ-vertailuvaihtoehdoissa. Katu- ja 

tieverkon sujuvuus YKR- ja ULI-skenaarioissa on parempi kuin NOLLA-

skenaariossa. Suurin ero sujuvuudessa kohdistuu Kehä I:n ja Vihdintien 

kohdalle. Liikennemäärän kasvu Turuntiellä Karakallion kohdalla hidastaa 

liikennettä jonkin verran, mutta kokonaisuus pysyy kuitenkin hyväksyttä-

vällä tasolla. 

Kaupunkirakenteella ja maankäytöllä on tutkimuksissa todettu olevan 

merkittävin vaikutus liikenteen ja kulkumuotojakaumien kehittymiseen 

(Lampinen 2015, Dupuy 200811). Havainto näkyy selkeästi myös tämän 

työn liikenteellisissä mallinnuksissa. Vastaavaa vaikutusta ei saavuteta yk-

sin liikennepoliittisilla keinoilla. Herkkyystarkastelujen mukaan ruuhka-

maksuilla on liikennepoliittisista vaikutuksista suurin rooli. Muiden liiken-

nepoliittisten tekijöiden vaikutussuhteita on kuvattu liitteessä 6.6 (Herk-

kyystarkastelut). 

                                                 
11

 Lampinen, S. (2015): Tässä Tie, Missä Kaupunki. Tampere University Press 

     Dupuy, G. (2008): Urban Networks – Network Urbanism. 
     Techne Press. Amsterdam. 

  



K2YKR Yhdyskuntarakennetavoitteiden suunnittelu ja arviointi Kehä II vyöhykkeellä välillä Turuntie – Vihdintie / WSP + Trafix / 2016      47 
 

  

Malminkartanon täyttömäki Rajatorpantie 

Vihdintie 

”Kuninkaanpuisto” 

”Kuningattaren puisto” 
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6 Liitteet 
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Liite 6.1 Liikenteen ja liikkumisen teknisen kehityksen heikkoja 

signaaleita 

Liikenteen teknisessä kehityksessä on nähtävissä kaksi toisistaan erillistä kehi-

tyspolkua. Ajoneuvotekniikkaan liittyvä kehityspolku pyrkii mahdollistamaan lii-

kenteen automatisoitumisen ja itsenäisesti toimivat ajoneuvot. Liikkumisen pal-

veluun liittyvä kehityspolku pyrkii tarjoamaan liikkujille nykyistä monipuolisem-

pia ja joustavampia liikkumismahdollisuuksia. Jakamistalous ja yhteiskäyttöiset 

järjestelmät liittyvät vahvasti liikkumispalveluiden kehittymiseen. Molemmissa 

kehityspoluissa on nähtävissä jo ensimmäisiä tuloksia, mutta niiden yhdistelmien 

toteutuminen on vielä pitkällä tulevaisuudessa ja vaikeasti ennustettavia. Toden-

näköisesti niistä syntyy useita yhdistelmiä, jotka tyydyttävät erilaisia asiakastar-

peita. 

Palveluiden kehittyessä ja integroituessa tietoliikenneviestintään ihmisille tarjou-

tuu monipuolisemmat mahdollisuudet käyttää kaupunkeja. Tästä syntyvän ns. 

hypermobiliteettin vaikutuksesta ihmisten matkatottumukset ja valinnat muuttu-

vat alati ajan, paikan ja tilanteen suhteen. Tästä seuraa, että nykyistä matkustus-

käyttäytymiseen perustuvaa liikennemallinnusta ei voi enää käyttää liikenne-

ennusteiden laadintaan (Lampinen 2015). Tulevaisuudessa esimerkiksi mobiili-

teknologian avulla kerätyn liikkumistiedon ja muun Big Datan hyödyntämistä 

mallintamisessa on syytä kehittää.  

 

 

Jakamistalous ja MaaS:in kehittyminen 

 Vaikuttanee eniten nykyisiin taksinkäyttäjiin 

 Parantaa nykyisten joukkoliikennekäyttäjien, pyöräilijöiden ja kävelijöi-

den elämänlaatua – käyttäjät säilyvät  

 Vähentänee todennäköisesti 2. auton hankintatarvetta 

 Liikenteen solmupisteiden merkitys kasvaa 

 

Individualistinen automaatio 

 Turvallisuus paranee kun inhimilliset virheet vähenevät 

 Väyläkapasiteetti voi lisääntyä  

 Joukkoliikenne säilyttää asemansa 

 

Jakamistalous + automaatio 

 Liikennemäärä lisääntyy 10 – 90 % 

 Autojen määrä vähenee 60 – 90 % 

 Korvaavat henkilöautoliikennettä, taksiliikennettä ja osittain bussilii-

kennettä 

 Joukkoliikenteen runkolinjaston merkitys korostuu 

 Uber 2.0 saattaa olla lähivuosien ”musta hevonen” 
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Liite 6.2 Runkobussin linjausvaihtoehdot uudistuvassa Leppävaaran 

keskuksessa 

Leppävaaran keskustaa kehitetään tehokkaana, toiminnallisesti monipuolisena ja 

kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena keskustaympäristönä. Jalankulkua radan yli 

kehitetään sujuvaksi sekä uusien ylitysmahdollisuuksien että olemassa olevien ja-

lankulkuyhteyksien osalta. Alueella on asemakaava vireillä. 

Kuvassa on esitetty runkobussireitin linjausmahdollisuuksia uudistuneessa kes-

kuksessa. Ratsukadun ja Lintuvaarantien linjaus palvelee paremmin asemanseu-

dun ja Lintuvaarantien varren maankäyttöä kun taas Kehä I:sen kautta lijnattu 

reitti palvelisi hieman nopeammin Myyrmäen ja Leppävaaran väliä. Kaikissa linja-

uksissa Leppävaaran joukkoliikennesolmu saadaan toteutumaan. Vaihtoehtojen 

tarkempi arviointi tulee tarkemmissa suunnitteluvaiheissa peilata alueen kehit-

tämistavoitteisiin ja runkobussilinjan kehittämistavoitteisiin. 

 

 

Leppävaaran keskustan kehittämissuunnitelman rakeisuuspiirustus ja runko-

bussin linjausvaihtoehdot.  

(Rakeisuuspiirustuksen on laatinut Helin & Co arkkitehdit) 
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52     K2YKR Yhdyskuntarakennetavoitteiden suunnittelu ja arviointi Kehä II vyöhykkeellä välillä Turuntie – Vihdintie / WSP + Trafix / 2016 
 

 

 

  

Liite 6.3 Esimerkkejä pääkaupunkiseudun alueiden kaupunkirakenteellisistä eroista ja niiden yhteyksistä urbaanin kapasiteetin osatekijöihin 
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Liite 6.4 Maankäytön tehokkuus 

Viimeaikaisissa ammatillisissa keskusteluissa kaupunkisuunnittelun alalla on pu-

huttu paljon maankäytön tehokkuudesta ja tiivistämisen tarpeesta. Usein näh-

dään, että on kestävän kehityksen mukaista tehostaa ja tiivistää maankäyttöä. 

Käytännössä tämä on usein tarkoittanut vain tonttitehokkuuksien nostoa. Perin-

teisesti ajateltuna tehokkaiden tonttien kaavoittaminen johtaa myös suuriin inf-

raratkaisuihin liikenteen ja autopysäköinnin osalta. Tämä vastaavasti heikentää 

alueellisesti maankäytön tehokkuutta, jota juuri tavoiteltiin. Sen lisäksi tehokkai-

den tonttien lähiympäristön laatu heikkenee. 

Tässä työssä esiin tuodut ja mitatut tavoitteet maankäytön läheisyydestä pyrkivät 

välttämään edellä kuvatun kehityksen ja saavuttamaan sekä hyvän maankäytön 

tehokkuuden aluetasolla että sopivan väljyyden tunteen tonttitasolla. Ja vielä si-

ten, että naapurikorttelit, palvelut tai puistot sekä ovat että tuntuvat olevan lä-

heisiä. Tässä liitteessä on kuvattu YKR-rakenteen tontit yhdessä ympäristön ny-

kyisten tonttitehokkuuksien tason kanssa (punaisempi on tehokkaampi). Kuva 

kertoo kuinka kokonaisvolyymit suunnittelualeilla on saavutettu normaaleilla 

tonttitehokkuuksilla, kun tonttien sijaan on tehostettu katuverkon tiiviyttä. 
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Liite 6.5 YKR-korttelirakenne suhteessa väylän yleissuunnitelmaan 
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Liite 6.6 Herkkyystarkastelut 

Herkkystarkasteluissa on tutkittu, kuinka paljon tietyn liikennepoliittisen toi-

menpiteen toteutumatta jääminen vaikuttaisi eri kulkumuodoilla tehtyjen matko-

jen määriin ULI- ja YKR-skenaariossa.  

Suurin vaikutus liikkumiseen on ruuhkamaksuilla. Sen vaikutus autolla tehtyihin 

matkoihin on yhtä suuri kuin muilla muutoksilla yhteensä. 

Seuraavaksi eniten automatkoja hillitsee autonomistuksen säilyminen nykytasolla 

HLJ 2015:n tulotasoon perustuvan kasvuennusteen sijaan. Maksullisen pysäköin-

nin toteuttaminen keskuksissa ja nopeusrajoitusten laskeminen vaikuttavat liki-

main yhtä paljon. 

Kaupunkiradan liikennöinnin tihentämisellä HLJ 2015:n tilanteesta ei ole käytän-

nössä vaikutusta. 
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Lisäksi herkkystarkeluissa tutkittin vaihtoehtoa, jossa ruuhkamaksua ei toteute-

ta. Viereisissä kuvissa on havainnollistettu ruuhkamaksun vaikutusta ULI-

vaihtoehdossa. Vaikutus YKR-vaihtoehtoon on samansuuntainen.  

Ruuhkamaksulla on hyvin merkittävä vaikutus katu- ja tieverkon ruuhkautumi-

seen. Käyttöastekuvista on nähtävissä, että merkittävimmät vaikutukset eivät 

ruuhkamaksuissa kohdistu välttämättä katuverkon toimivuuteen vaan tieverkol-

le. Ilman ruuhkamaksua ULI- tai YKR-vaihtoehdon mukainen rakentaminen vaa-

tii laajempia katu- ja tieverkon kehittämisiä sekä mahdollisesti mittavampia jouk-

koliikenneinvestointeja ja pysäköintipolittisia toimenpiteitä.  

Helsingin seudun liikenteen HLJ 2015 jatkotyössä (Ajoneuvoliikenteen verk-

koselvitys, HSL 5/2016) tutkittiin satelliittipaikannukseen perustuvan kilometri-

pohjaisen ruuhkamaksumallin ja kiinteään porttitekniikkaan perustuvan maksu-

mallin vaikutuksia. Alla olevasta kuvasta on nähtävissä, että ruuhkamaksumallin 

toteutustavalla on merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi Turuntien liikennemääriin.   

 

  

ULI 2050, katu- ja tieverkon aamun huipputunti-

liikenteen käyttöaste, ruuhkamaksu ei ole käytössä 

ULI 2050, katu- ja tieverkon aamun huipputunti-

liikenteen käyttöaste, ruuhkamaksu on käytössä Liikennemääräerot porttimaksumalli - 

kilometri-maksumalli, aamuhuipputunti 

2025 (punainen = porttimaksumallissa 

enemmän liikennettä kuin kilometri-

maksumallissa, vihreä = porttimaksu-

mallissa vähemmän liikennettä kuin 

kilometrimaksumallissa).  

Lähde: Ajoneuvoliikenteen verkko-

selvitys, HSL:n julkaisuja 5/2016.  
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Liite 6.7 Joukkoliikenteen matkustajamäärät 

 

  

Joukkoliikenteen matkustajamäärät (aamuhuipputunti v. 2050) YKR-skenaariossa  
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Joukkoliikenteen matkustajamäärät (aamuhuipputunti v. 2050) ULI-skenaariossa  
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