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Tausta



“Tulevaisuus ei ole jokin paikka, johon 

olemme menossa, vaan paikka, jonka 

me luomme. Polkuja tulevaisuuteen ei 

löydetä, vaan ne tehdään.”

-John Schaar



M A L

Suunnitelma 2030 

Skenaarioita 2030-2050

Suunnitelman pohjalta sopimus valtion kanssa vuosille 2020-2023 

Maankäyttö Asuminen Liikenne

on tiekartta nykytilasta 

tulevaisuuteen



 Kasvuun varautumiseksi

• seudun toimivuuden ja vetovoiman 

turvaamiseksi

• nykyisten ja tulevien asukkaiden 

hyvinvoinnin varmistamiseksi

 Kokonaisuuden hallintaan

 Seudun tarpeiden viestittämiseen valtion 

suuntaan

Mihin MAL 2019:ää tarvitaan?



Miten suunnittelu on organisoitu?

Valtio 

Osallistuu 

suunnitteluun, 

erityisesti 

liikennejärjestel-

mätyön ja MAL-

projektiryhmän 

kautta 

HSL

vastaa 

lakisääteisen 

liikennejärjestel-

mäsuunnitelman

laatimisesta ja 

vaikutusten 

arvioinnista

Kunnat

osallistuvat 

liikennejärjestel-

mäsuunnitteluun

ja vastaavat 

yhteistyössä 

maankäytön ja 

asumisen 

suunnittelusta



HSL:n tehtäviin kuuluu lakisääteisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman 

valmistelu

 Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä 

koskevasta yhteistoiminnasta 829/2009: kuntien on hoidettava yhdessä 

alueidensa liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnittelu

 Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009: Liikennejärjestelmäsuunnittelu on 

maakuntien liittojen tehtävä lukuun ottamatta Helsingin seutua, jossa 

tehtävästä vastaa HSL.

Suunnitelma kattaa kaikki liikennemuodot ja se tehdään osana maankäytön, 

asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmaa. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on SOVA-lain (200/2005) alainen eli siitä on 

tehtävä ympäristövaikutusten arviointi.



Kyselyn toteutus



Tarkoituksena mahdollistaa palautteen antaminen 

luonnoksesta matalalla kynnyksellä kaikille

Kysely auki 20.12.2018-20.1.2019

 Tiedotteissa pyydettiin vastaamaan viimeistään perjantaina 

18.1.19, joka oli virallinen lausuntojen ja kannanottojen 

määräaika, mutta käytännössä kysely suljettiin vasta 

maanantaiaamuna 21.1.2019

 Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi ja 

englanniksi

Kysely verkkosivuilla 

www.hsl.fi/mal

http://www.hsl.fi/mal


 HSL:n Facebook-sivuilla, postaukset eri teksteillä ja kuvilla: 

3.1.19 ja 10.1.19

 HSL:n LinkedIn-postaukset eri teksteillä ja kuvilla: 20.12.18, 

3.1.18 ja 17.1.19 

 Twitter-postaukset eri teksteillä ja kuvilla: 20.12.2018, 

3.1.2019 ja 10.1.2019

SOME-tiedotus
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HSL:n uutiskirje 9.1.19
• jakelussa 123 432

• MAL-uutinen sai 830 uniikkia 

klikkausta

 MAL-uutiskirjeen jakelulle 

14.1.19
• jakelussa 939

• 146 uniikkia klikkausta

Tieto kyselystä 

myös uutiskirjeissä
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Ilta-Sanomatkin uutisoi 4.1.19

Otsikkoon päätynyt nosto ei ollut 

kyselyn kärki, vaan loppupäässä 

olleen kysymyksen tavoitteena oli 

selvittää näkemyksiä tavoitteiden 

ja toimenpiteiden välillä olevien 

asenteiden ristiriitaan (kalvo 37).

Kyselyn keskiössä oli 

suhtautuminen kärkikeinoihin ja 

toimenpidekokonaisuuksiin.

https://link.webropolsurveys.com/S/AEF948972591C01D
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LinkedIn-postaukset: 20.12.18, 3.1.18 ja 17.1.19 

Twitter-postaukset: 20.12.2018, 3.1.2019 ja 10.1.2019

Facebook-postaukset 3.1.19 ja 10.1.19



Kyselyyn 
vastanneet



 Puolet Helsingistä, vajaa neljännes Espoosta ja noin joka 

kahdeksas Vantaalta 

 Heikoiten vastattiin Siuntiosta (1), Vihdistä ja Pornaisista 

(2/kunta), Kauniaisista ja Mäntsälästä (3/kunta) ja Sipoosta 

(4)

 4 % vastanneista Helsingin seudun ulkopuolelta (IS:n

uutisoinnin peruja)

Suurin osa 775 vastanneesta 

pääkaupunkiseudulta



Missä kunnassa asut?
Vastaajien määrä: 771
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Missä kunnassa asut?
Vastaajien määrä: 771

n Prosentti

Espoo 176 22,83%

Helsinki 388 50,32%

Hyvinkää 7 0,91%

Järvenpää 6 0,78%

Kauniainen 3 0,39%

Kerava 10 1,3%

Kirkkonummi 14 1,81%

Mäntsälä 3 0,39%

Nurmijärvi 20 2,59%

Pornainen 2 0,26%

Sipoo 4 0,52%

Siuntio 1 0,13%

Tuusula 14 1,82%

Vantaa 94 12,19%

Vihti 2 0,26%

Muualla, missä? 27 3,5%



 Vastanneet eivät ole edustava otos asukkaista

 Lähes 4/5 vastanneesta 30-64-vuotias

 Vain joka sadas vastaaja alaikäinen (15-17-vuotias)

 Joukkoliikenne, henkilöauto ja jalankulku yleisimmät 

liikkumistavat, mutta joka viides oli myös pyöräillyt 

viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Työikäiset sekaliikkujat 

innostuivat vastaamaan



Kuinka vanha olet?
Vastaajien määrä: 771
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Mitä kulkutapoja olet käyttänyt

viimeisen kuukauden aikana?
Vastaajien määrä: 772, valittujen vastausten lukumäärä: 1968
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Mitä kulkutapoja olet käyttänyt

viimeisen kuukauden aikana? Muu
Vastaajien määrä: 49



Tulokset



Kuinka hyvin tunnet MAL 2019:n?
Vastaajien määrä: 772

11 %

44 %

31 %

14 %
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Olen hyvin perillä aiheesta

Aihe on jonkin verran tuttu

En tiedä aiheesta juuri mitään

En tiedä aiheesta yhtään mitään

Hieman yli 

puolelle

vastaajista 

MAL oli  tuttu, 

hieman alle 

puolelle ei



Kärkitavoitteet

25



Tavoite (erittäin 

+ melko tärkeä) / 

(melko + erittäin 

tarpeeton)

Erittäin

tärkeä

Melko

tärkeä

Ei tärkeä, 

ei

tarpeeton

Melko 

tarpeeton

Täysin

tarpeeton

En osaa 

sanoa

Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Vähäpäästöinen

(70 %/19 %)
352 183 88 69 73 1 766 2,13 2

45,95 % 23,89 % 11,49 % 9,01 % 9,53 % 0,13 %

Houkutteleva

(67 %/13 %)
194 323 151 56 42 2 768 2,26 2

25,26 % 42,06 % 19,66 % 7,29 % 5,47 % 0,26 %

Elinvoimainen

(87 %/ 5 %)
363 304 58 24 18 3 770 1,75 2

47,14 % 39,48 % 7,53 % 3,12 % 2,34 % 0,39 %

Hyvinvoiva

(93 %/3 %)
490 227 27 9 15 2 770 1,49 1

63,63 % 29,48 % 3,51 % 1,17 % 1,95 % 0,26 %

Yhteensä 1399 1037 324 158 148 8 3074 1,91 2

Hyvinvointia pidettiin tärkeimpänä 

tavoitteena Vastaajien määrä: 771

1.
2.

3.
4.

Miten tärkeänä pidät näitä tavoitteita seudun 

kehittämisessä?



Vastaajien määrä: 771
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Vastaajien määrä: 771

31 %
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…että kysymyksessä ”Mikä tavoitteista on 

mielestäsi vähiten tärkeä?”...



MAL 2019 -tavoitteet oli avattu 

kyselyssä (ei vain otsikkotasolla)

Vähäpäästöinen

Seutu kasvaa 
kestävästi

ja vähentää 
päästöjä

tehokkaasti

Houkutteleva

Kansainvälinen 
seutu houkuttelee 

yrityksiä ja 
asukkaita

Hyvinvoiva 

Terveellinen ja 
turvallinen

elinympäristö 
mahdollistaa kaikille 

aktiivisen arjen

Elinvoimainen

Taloudellinen 
tehokkuus takaa 

seudun 
kehittämisen

ja toimivuuden
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Fokusera på nuvarande invånare. All skog, 

natur skall inte offras för nybyggande.

Attracting new residents should not be a goal

in itself. In my opinion, it's more important to 

ensure good living conditions for existing

residents, the capital region attracts people

from other parts of the country anyway and 

those moving from abroad to Finland end up

here anyway. The region should be

developed for its people, not for (foreign) 

businesses.

Ekonomin ska tjäna dagens och 

morgondagens finländare, men aldrig vara 

dess herre.

Avoin palaute oli monipuolista

Jos seutu on hyvinvoiva, vähäpäästöinen ja 

elinvoimainen, on se silloin todennäköisesti 

myös houkutteleva :) 

Ihmisten 

hyvinvointiin pitää 

panostaa.

Kaikki tavoitteet ovat erittäin tärkeitä ja 

kytköksissä toisiinsa. Nyt olisi kuitenkin 

nostettava ylitse muiden ilmastonmuutoksen 

hillintä ja päästötavoitteiden saavuttaminen. 

Juuri tällaisella välineellä siihen voidaan 

vaikuttaa. Olemme jo maapallon mittakaavassa 

vähäpäästöinen alue. Ei kannata kilpailukykyä, 

elinvoimaa ja hyvinvointia vaarantaa pyrkimällä 

vähäpäästöisyyteen alueella, kun muu maailma 

vain lisää voimakkaasti päästöjään.

Tavoitteet liian ylätasolla, 

ilman konkretiaa mahdoton 

vastata



Kärkikeinojen kokonaisuus

Seudun kasvu 

ohjataan nykyiseen 

rakenteeseen 

ja joukkoliikenteen 

kannalta 

kilpailukykyisille 

alueille

Vähintään 90 % 

asunnoista 

ensisijaisesti 

kehitettäville 

vyöhykkeille

Raideliikenteeseen 

ja pyöräliiken-

teeseen vahvat 

panostukset, 

tieliikenne tavara- ja 

joukkoliikenne-

lähtöisesti

Investoinnit :

joukkoliikenne 1,8Mrd€

pyöräliikenne 0,3Mrd€

tieliikenne 0,3Mrd€

Uusia asuntoja 

rakennetaan 

riittävästi ja 

elinympäristön 

laadusta 

huolehditaan

16 500 asuntoa 

vuodessa

Päästöjä vähenne-

tään liikenne-

suoritetta 

pienentävin 

tiemaksuin sekä 

ajoneuvokantaa 

uudistaen

Suunnitelma vähentää 

liikenteen kasvihuone-

kaasupäästöjä 50 %



(erittäin + melko 

kannatettavana / en 

kovin + en lainkaan 

kannatettavana)

Erittäin

kannatettavana

Melko

kannatettav

ana

Ei kantaa En kovin

kannatettavan

a

En lainkaan

kannatettavana

EOS Yht. KA Medi-

aani

Seudun kasvu ohjataan

nykyiseen rakenteeseen

ja joukkoliikenteen

kannalta kilpailukykyisille

alueille.

(73 % / 20 %)

272 292 50 93 59 5 771 2,21 2

35,28 % 37,87 % 6,49 % 12,06 % 7,65 % 0,65 %

Uusia asuntoja

rakennetaan riittävästi ja 

elinympäristön laadusta

huolehditaan.

(83 % / 11 %)

347 292 43 48 39 0 769 1,88 2

45,13 % 37,97 % 5,59 % 6,24 % 5,07 % 0 %

Raideliikenteeseen ja 

pyöräliikenteeseen vahvat

panostukset, tieliikenne

tavara- ja 

joukkoliikennelähtöisesti.

(61 % / 34 %)

302 168 40 142 116 2 770 2,49 2

39,22 % 21,82 % 5,19 % 18,44 % 15,07 % 0,26 %

Päästöjä vähennetään

liikennesuoritetta

pienentävin tiemaksuin

sekä ajoneuvokantaa

uudistaen.

(45 % / 49 %)

190 159 42 105 270 3 769 3,15 3

24,71 % 20,68 % 5,46 % 13,65 % 35,11 % 0,39 %

Yhteensä 1111 911 175 388 484 10 3079 2,43 2

Vastaajien määrä: 772Miten kannatettavina pidät näitä keinoja?

Uusien asuntojen rakentaminen sai eniten kannatusta, 

päästöjen vähentäminen jakoi vastaajia eniten



Miten kannatettavana pidät

keinokokonaisuutta?
Vastaajien määrä: 766
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…Helsinki voisi rakentaa vähän 

vähemmän ja nykyistä isommalle 

väestölle tulisi turvata kunnolliset 

virkistysalueet ja sitä kautta huolehtia 

elinympäristön laadusta. 

Keinovalikoimaan pitäisi ehdottomasti 

liittää alueiden tasa-arvoisuuden ja 

hyvinvoinnin ylläpitäminen > peilautuu 

yleiseen sosiaaliseen ja myös 

taloudelliseen hyvinvointiin.

Elinympäristön laatu nousi esille

Myös muut kuin liikenteen päästöt 

pitäisi puolittaa

…Seudun kasvaminen entisestään tarkoittaa 

asuntotuotannon lisääntymistä vielä nykyisestä. 

Viimeisten vuosien aikana esiin tullut katastrofaalinen 

rakentamisen laatu ei ainakaan parane - nytkin on jo 

pula ammattitaitoisista rakentajista, entäs jos 

rakentaminen lisääntyy? … Puistoja ja muita 

virkistysalueita pitäisi päinvastoin lisätä ja paljon. 

Katsokaapa esimerkkinä vaikka Melbournea 

Australiassa. Se on suunniteltu jo 1800-luvulla.

Elinympäristön laadusta ei piitata uusien asuntojen "riittävän" 

rakentamisen huumassa pätkääkään. Ks. Vuosaaren uudet 

suunnitelmat - nimenomaan elinympäristön kaikki keskeiset 

laatutekijät uhrataan mielettömän asukasmäärätavoitteen 

hyväksi. 

Helsingfors behöver inte växa på bekostnad av 

resten av landet eller invandring från 

underutvecklade länder. Oberoende hur mycket 

som byggs kommer hyrorna att stiga, då 

politiken är att utan bostadsstöd är det nåstan

omöjligt betala sin hyra.

Asuntorakentamisessa ei tärkeintä ole määrä, vaan 

hintataso. Täällä on jo liikaa myymättömiä kalliita 

omistusasuntoja ja sen seurauksena keinottelijoiden 

haalimia kalliita 
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Suuntaviivat ovat hyvät. Ennen kaikkea tulisi 

panostaa sujuvan joukkoliikenteen 

kehittämiseen. Se on avainasia koko 

konseptissa -> jos joukkoliikenteen 

kapasiteetti, saavutettavuus tai sujuvuus on 

riittämätöntä, eivät uudet asuinalueet 

houkuttele eikä autoilu vähene.

…toivon rekkaliikenteen siirtämistä kokonaan pois 

keskusta- ja asuinalueilta (eli Jätkäsaaresta) ja 

liikenne Vuosaaren satamaan. Päästöt ja raskas 

liikenne ei saa mennä asukkaiden ja 

kulkuyhteyksien ohi!

Tiemaksujen lisäksi diesel-

autot pois kehä I:n sisäpuolelta

Tiemaksut pakolliseksi vain Vihreille ja 

HSLn henkilökunnalle. Muille ikuinen 

vapautus.

Tiemaksut herättivät tunteita, raideliikenteen ohelle nostettiin bussiliikenteen kehittäminen

Tiemaksut tulisi asettaa siten, että helsinkiläiset eivät 

joudu maksumiehiksi. Jos seuraatte yhtään sitä, mistä 

nämä autot tulevat Helsinkiä saastuttamaan niin tietäisitte 

että tullit tulisi asettaa Ennen Helsinkiin tuloa!!!!! 

Helsinkiläiset osaavat käyttää julkista liikennettä mutta 

nämä sisääntulevat maalaiskuntien edustajat eivät!

Motsätter mig vägavgifter. Utrymme för 

villasamhällen måste det också finnas. 

Cykel- och gångtrafik måste också 

separeras i framdriften och cykeltrafiken 

eventuellt enkelriktad, dvs med dubbla 

körbanor

Ilmastohysteriaa käytetään vain "keppihevosena", jonka 

kautta pyritään jo nyt kohtuuttomia veroja ja tolkuttoman 

hinnan välttämättömästä liikkumisestaan maksavan 

autoilijan lisärahastamiseen.

Raideliikenne ok, mutta muistettava myös 

esim. bussiliikenteen joustavuus, bussit 

sähköisiksi!



Tiemaksuista MAL 2019 

-luonnoksessa – viestinnän paikka?
Hinnoittelussa esim. seuraavia lähtöoletuksia: joukkoliikenteen lippujen hintoja alennetaan koko seudulla keskimäärin 15-30 % 

painottuen erityisesti niille alueille, joiden asukkaisiin tiemaksut vaikuttavat eniten. 70 % tiemaksujen tuotoista ohjataan 

investointien rahoitukseen ja palvelutason parantamiseen, alemmat tiemaksut vähäpäästöisille/päästöttömille autoille (arvio 

nettotuotoiksi: 150 M€/vuosi)

”Toimenpidepolku tieliikenteen hinnoittelun käyttöön ottamiseksi:*

• Käynnistetään seudullisen tiemaksujärjestelmän suunnittelu ja arviointi

• Kehitetään seudulle sen eri osien erilaiset olosuhteet huomioon ottava tieliikenteen hinnoittelujärjestelmä, jonka vaikutukset

ovat päästövähennystavoitteiden ja ruuhkautumisen vähentämisen kannalta riittävät, mutta maksut eivät ole tienkäyttäjille 

kohtuuttomat.

• Tiemaksujen tuotot kohdennetaan joukkoliikenteeseen ja maksujen haittoja kompensoiviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin (esim. 

joukkoliikenteen hinnan alentaminen ja palvelutason parantaminen sekä KUHA-hankkeet)

• Käynnistetään lainsäädännön muuttaminen mahdollistamaan tiemaksujen käyttöön ottaminen kaupunkiseuduilla

• Tiemaksujen tuotot kohdistetaan seudulle

• Valtion muu liikennerahoitus seudulle ei vähene

• Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa päätetään, miten tiemaksun tuotot kohdistetaan

• Samassa yhteydessä voidaan harkita myös laajempaa liikenteen verotusta koskevan lainsäädännön uudistusta”

*) MAL 2019 -luonnos 30.10.2018
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Tavoitteet vs. keinot 

(1/2)
Tyypillisesti suurin osa asukkaista kannattaa 
päästövähennystavoitteita, mutta ei keinoja niiden 
saavuttamiseksi. Porkkanat ovat suosituimpia, mutta ne 
ovat tehottomampia kuin kepit. Esimerkiksi seudun 
asukkaille vuonna 2018 tehdyn maankäytön, asumisen 
ja liikenteen kyselytutkimuksen (MAL-barometri) 
mukaan 87 % asukkaista kannattaa ilmastonmuutosta 
aiheuttavien liikenteen päästöjen vähentämistä, 58 % 
kannattaa henkilöautoliikenteen kasvun hillitsemistä, 
mutta vain 18 % kannattaa tiemaksuja. Mitä ajattelet 
tästä? Miten tehokkaat mutta vähemmän suositut keinot 
tehtäisiin houkuttelevammiksi?

Ei tiemaksun idea ole olla houkutteleva kaikille, pöljät.

• Tiemaksut

• Kielto polttomoottoriautoilta keskustaan

Uusi houkuttelevuus syntyy näiden kautta. Vanha 

maailma ei houkuta kun ne ovat paikoillaan - kukaan 

ei kaipaa hevoskärryjä enää.

“…I have my doubts about road charges, too. It would penalize e.g. 

commuting by car but how have you figured it would otherwise affect 

emissions? That people would stop going places and doing things that are 

not accessible by public transport? I would put more effort in making 

people change to low-emission cars and developing the cycling conditions 

(for commuting and also leisure riding). But there are places you simply 

can't go by pt.

Berätta om fördel och ge 

exempel t.ex. från andra 

länder. Balansera morötter 

och piskor.

… Nykyisellään liikenne on liian sujuvaa, jotta muutosvalmiutta 

löytyisi. Liikenneratkaisuissa pitäisi keskittyä selvemmin 

joukkoliikenteen etuisuuksiin ja antaa henkilöautoliikenteen 

jonoutua esimerkiksi sisääntuloväylille. Bussikaistojen käyttöä 

pitäisi valvoa kovin sanktioin.

Kannatan tiemaksuja sekä nykyistä huomattavasti 

suurempaa verovähennyskelpoisuutta polkupyörää 

työmatkoilla käyttäville. … Työpaikkojen tulisi palkita 

jalan/pyörällä kulkevia.

Ehkä ei pidä vain katsoa 

kannatuslukuja. Tuskin 

nopeusrajoitukset tai 

turvavöiden käyttöpakkokaan 

olivat aikoinaan suosittuja.

Keppejä tarvitaan, 

mutta porkkanat 

myös hyviä. jos 

pystytään luomaan 

win-win

-tilanteita niin aina 

paras.



Kaikki jotka kannattavat liikenteen päästöjen 

vähentämistä, mutta eivät ole valmiita 

tekemään mitään varsinaisia asioita sen eteen, 

eivät aidosti kannata liikenteen päästöjen 

vähentämistä. 

Tavoitteet vs. keinot 

(2/2)

Ei mitenkään. Pitäkää ilmastonmuutoshuijaus omana 

murheenanne ja antakaa ihmisten elää rauhassa. 

Uhkakuvien maalailun ja syyllistämisen sijasta pitäisi 

korostaa sitä, mitä kaikkea *hyvää* tiemaksuista 

seuraa niin yhteisön kuin yksilöiden kannalta (esim. 

automatka nopeutuu, joukkoliikenteen palvelutaso 

paranee). Ja tietysti huolehtia siitä, että näin oikeasti 

tapahtuu.

On täysin loogista, että suomalaiset eivät 

hyväksy tiemaksuja ellei koko autoilun ja 

liikenteen verotusta uudisteta ja vielä niin, 

että tietyillä ekologisilla valinnoilla on 

mahdollisuus saavuttaa veroneutraalisuus 

tai jopa hyöty.

Kokeillaan tiemaksuja ensin rajoitetun ajan, esim. puoli vuotta tai vuoden ajan. Siinä ajassa tiemaksujen 

hyödyt tulevat selviksi myös autoilijoille.  Lyhyet kokeilut voivat toimia myös muihin keinoihin.

Kohdennetaan tiemaksuista kertyvät varat 

siten, että asukkaat kokevat saavansa niistä 

konkreettista hyötyä.

Otetaan ne käyttöön, niin epäilijät huomaavat, miten 

hyvin ne toimivat. Sitä paitsi koskaan ei voi olla kaikille 

mieliksi. Hävettävää on esimerkiksi kävelyalueiden 

vähyys PKS:lla vaikka kaikki me ihailemme niitä 

ulkomailla.
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Miksi ei voisi suoraviivaisesti vähentää 

yksityisautoille annettua tilaa kaupungissa? Miksi edelleen rakennetaan kauppakomplekseja, 

joiden toiminta perustuu yksityisautoiluun?  

…

Voisiko esimerkiksi liikennevaloissa suoraan preferoida jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, sen sijaan että heitä 

seisotetaan katsomassa yksityisautojen virtaa? 

…

Samaten kunnossapitotoimet kuten talvihoito pitäisi tehdä ensin kevyen liikenteen väylille ja 

raitiovaunulinjoille / mahdollisille bussikaistoille. Jos puolestaan kauppakeskuksiin olisi kaikkein helpoin 

tulla julkisilla, ja julkisissa kulkuvälineissä voisi myös helposti kuljettaa isompia määriä ostoksia, ei 

yksityisautoilulla olisi niin suurta kannattajakuntaa. 

Käytännössä vaan kaupunki on rakennettu siten, että ratkaisut on tehty yksityisautoilijoiden 

ehdoilla eli autoilijalle kaikki on helpompaa. Tätä pitäisi purkaa aktiivisesti. 

…

Jos vaikka se [yksityisautoilun tukeminen] ensin lopetettaisiin, 

ennen kuin kehitetään ylimääräisiä maksuaparaatteja.
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mahdollisuuksien mikään missä miten
mutta nähdä oikeasti olisi paljon

parantaminen   pitäisi pitää pyöräily
pyöräilyn pääsee päästöjen

päästövähennykset raideliikenne
raideliikenteen riittävästi saadaan   
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Green growth of the region and 

reduction in car traffic.

Ei mikään

Miten ylätason 

tavoitteet 

konkretisoituvat ja 

vaikuttavat arkeeni.

Kokonaisuus

Liikenneasiat

Maankäyttö

Elinympäristön 

laadukkuuden 

varmistaminen

Asunto-rakentaminen 

ja sen sijoittelu

Minskade

koldioxid-

utsläpp



Sanakartta esittää sanat, jotka esiintyvät 

usein samassa vastauksessa. Taustavärit 

ja sanojen välissä olevat viivat kertovat, 

mitkä sanat esiintyvät useimmiten 

yhdessä.

Puuttuuko MAL 

2019 -luonnoksesta 

mielestäsi jotain 

olennaista? 



Puuttuuko MAL 

2019 -luonnoksesta 

mielestäsi jotain 

olennaista? (1/2)

…Konkreettiset porkkanat, joilla yksityisautoilijoita 

houkutellaan fiksun liikkumisen pariin. 

Keppitoimenpiteet ovat hyvin konkreettisia ja 

jokainen ymmärtää, mitä ne tarkoittavat: 

porkkanat samalle tasolle.

Kiirehtikää kehä-1 rinnakkaista poikkiliikennettä 

tehostamalla sitä. Businessparkeja perustetaan alueille, 

joille ei kulje järkevää joukkoliikennettä. Kivenlahti -

Perkkaa = 1 h. Lauttasaari - Perkkaa = 1 h.

Eri tahojen intressit perusteluineen.

Meluntorjuntaan enemmän 

huomiota. Samoin muisti- ja ikäystävällisyys 

esille.
Lisää kunnianhimoa päästövähennyksiin. Energiantuotannon 

osalta kaipaisin vahvaa linjanvetoa.

Älyliikenteen kehittämisen ja innovaatioiden esille 

nostaminen

Mikä vaikutus on autoilun vähentämisellä valtion verotuloihin? 

Autoilu tuottaa kuitenkin 8 miljardia euroa. Jos tuosta lähtee vaikka 1 

miljardi kun autoilu vähenee niin mistähän tämä revitään? Pyöräilijöitä 

on vähän nihkeä verottaa. Kävelijöitä on vähän nihkeä verottaa.

Kävely. Suolaharjattujen väylien taso myös 

jalankulkuun

Luftfartstrafiken och dess 

möjligheter nämns inte överhuvudtaget. 

En trovärdig framtidsvision kan inte förbise 

de möjligheter som finns inom framtidens 

luftfart både lokalt, nationellt och 

internationellt



Avaintekijöitä ovat viihtyisä ympäristö ja hyvin 

toimivat palvelut. Ylevät tavoitteet pitää sovittaa 

tukemaan näitä päämääriä.

Metroverkoston kehittäminen

Esitystapaan liittyen kartassa 

olisi voinut suoraan näyttää 

muutokset, koska pieniä 

eroja on vaikea hahmottaa 

lähes samansävyisistä

pikseleistä.

Suurten liikenneväylien estevaikutukset jalan ja pyörällä kulkevien 

liikkeessä. Esim. Itäkeskus, Leppävaara ja Matinkylä ovat pirstaleina 

kun aluetta halkoo yksi tai useampi moottoritie tms. iso väylä jossa on 

vain vähän ylitys/alitusmahdollisuuksia ja ympäristö väylän lähellä ei 

ole houkuttelevaa.

Decreasing segregation in the city, economic 

and racial.

Ihmiset

…mallia Amsterdamista: ratikat ja bussit käyttää yhdessä 

kadun keskialuetta, kadun kummassakin reunassa kulkee 

leveä rotvallilla erotettu pyörätie ja näiden välissä yksi 

kaista henkilöautoille. …henkilöautossa istujat katsovat 

kun liikenne oikealla (ratikat ja bussit) ja vasemmalla 

(pyöräilijät) puolella menee ohi. Henkilöautoilijat oppii 

nopeasti siirtymään sujuvammille kaistoille omasta 

peltilaatikosta.

miten saadaan pysäytetyksi asumisen jatkuva 

mieletön kallistuminen

Puuttuuko MAL 

2019 -luonnoksesta 

mielestäsi jotain 

olennaista? (2/2)



Muita näkemyksiä (1/2)

Virkistys- ja viheralueita tulee säilyttää eikä 

kaventaa niitä vähitellen. Ovat jo nyt kovassa 

käytössä ja lisää asukkaita tulee. Luonnon 

merkityksestä hyvinvoinnille, työteholle ym. 

on paljon todisteita.

Olen huolissani erityisryhmien liikkumisesta. Monen kohdalla 

ainoa toimiva liikkumismuoto on oma auto - etenkin nyt, 

kun sote-taksin saaminen on täysin arpapeliä. 

Toivottavasti myös nämä tarpeet huomioidaan.

Näkökulma on suppea, 

keinovalikoima mielikuvitukseton, 

yleisfiilis epäneutraali ilman todellista 

tavoitetta päästökysymysten ratkaisuun 

tavalla, joka ei haittaa asukkaita. 

Pyöräilyn ja kävelyn kehittämisessä 

pitäisi lähteä perusteista. Lopetetaan nykyisen 

henkilöautoille optimoidun ympäristön rakentaminen 

myös kunnissa joiden rakentumisesta päätetään nykyään 

henkilöautoilu edelle (loivat kaarresäteet risteyksissä, 

kanttikivet pyöräilyn ja kävelyn väylillä, (henkilö) 

autoliikenteelle optimoidut liikennevalot painonappeineen 

jne. ja korjataan henkilöautoille rakennettua 

kaupunkiympäristöä jalankululle ja pyöräilylle 

sopivaksi.
Hyvä hyvä. Jatkakaa. Suunta on oikea.



Asiakirja on kovin Helsinki-keskeinen.

Muita näkemyksiä (2/2)
Tuntuu, että suurten kaupunkien isot 

asukasmäärät jäävät varjoon, kun seutua 

kehitetään kehyskuntien autoilijoiden 

ehdoilla.

Alueen asukkaita voisi yrittää osallistaa enemmänkin 

suunnitteluun ja keskusteluun. Sillä saataisi ihmiset 

paremmin ostamaan ajatukset siitä, että miten ja miksi 

asioita pitää parantaa.

Tähän kun saisi vielä poliitikot 

sitoutumaan oikeasti eikä 

vain juhlapuheissa.

Teette hyvää työtä!

Detta är ett viktigt arbete och det är 

viktigt och bra att invånarna hörs 

så mycket som möjligt. Uppföljning 

på invånarresponsen vore också 

mycket viktig.



 Vastausten määrä oli myönteinen yllätys

• vastaajat eivät ole tilastollisesti edustava joukko, työikäiset 

(mahdollisesti myös autoilijat) yliedustettuna ja avointen 

vastausten perusteella osa on innostunut vastaamaan 

useampaan kertaan (sanasta sanaan samoja vastauksia)

 Tavoitteista eniten kannatusta sai hyvinvointi, vähiten houkutteleva

 Osa kokee tiemaksut vaikeaksi hyväksyä, vastustajat vastustavat 

kategorisesti lisämaksuja

• mahdollisia tiemaksumalleja tai niiden myönteisiä vaikutuksia ei 

tunneta -> tarve viestinnälle

 Yli puolet piti kokonaisuutta erittäin tai melko onnistuneena

• konkretiaa toivottiin lisää.

Yhteenvetoa ja päätelmiä



www.hsl.fi/mal


