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Vaikutusten arviointi

→ MAL-suunnitelman liikennejärjestelmäsuunnitelma on SOVA-lain mukainen arviointia 

edellyttävä suunnitelma. MAL 2023 -suunnitelmalla on toteutuessaan merkittäviä 

vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön. 

→ Suunnittelusta ja arvioinnista kerrotaan ja pyydetään lausuntoja ja kannanottoja

→ Arviointitietoa syntyy koko suunnitelmaprosessin ajan. 

→ Arviointiselostuksen valmistelu suunnitelmaluonnoksesta on keskeinen arvioinnin 

vaihe.

→ Suunnittelua ja vaikutusten arviointia tehdään iteroivasti siten, että 

suunnitelmaversioiden vaikutusten arviointi vaikuttaa seuraavan suunnitelmaversion 

valmisteluun

→ Vaikutusten arviointiohjelma on hyväksytty MAL-päätöksentekoelimissä



MAL 2023 -suunnitelman 

iteratiivinen valmisteluprosessi
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Vaikutusten 
arviointi



Monimuotoinen

Hiilineutraali

Menestyvä Hyvinvoiva

Euroopan 

kestävimmin 

kasvava ja 

ihmisläheisin 

metropolialue

MAL 2023 
-visio ja 

tavoitteet 2040



Tavoitteet ja 

niille asetetut 

tavoitetasot
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Liikenteen ja asumisen 

CO2-päästöt

Alueiden 

tasapainoinen kehitys 

Yhteiskuntataloudellinen 

tehokkuus

Hyvinvoiva

Hiili-

neutraali

Menestyvä

Tavoite: Liikenteen CO2-päästöt 

ovat lähellä nollaa 2040 ja asumisen 

kokonaisenergiankulutus laskee

Tavoite: Yhteiskuntataloudellinen 

tehokkuus yli 1

Tavoite: Suunnitelma kannustaa 

tasapainoiseen kehitykseen



1. ja 2. tason arvioinnit



MAL 2023 arvioinnin osa-alueet

HIILINEUTRAALI

Kasvihuonekaasupäästöt

Hiilinielut ja -varastot

Energiankulutus

Resurssitehokkuus

Yhdyskuntarakenne

Liikkumistarve ja kestävät 

liikkumismuodot

Luonnon monimuotoisuus

Maisema ja rakennettu ympäristö

Vesistöt

Sopeutuminen

HYVINVOIVA

Asuntojen määrä, monipuolisuus ja sijainti

Palvelutarjonta

Liikkumismahdollisuudet

Liikkumiskustannukset

Lähivirkistys

Alueellinen eriytyminen

Terveyshyödyt ja hyvinvointi

Liikenteen lähipäästöille ja melulle 

altistuminen

Liikenneturvallisuus

Elinympäristö ja viihtyisyys

Hiljaiset ja haavoittuvat väestöryhmät

MENESTYVÄ

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus

Julkistaloudelliset vaikutukset

Kasautuminen

Liikenteen ja maankäytön välinen yhteys

Laajemmat yhdyskuntataloudelliset 

vaikutukset

Kilpailukyky ja puitteet elinkeinoelämälle

Kansainvälinen kilpailukyky

Asuntomarkkinoiden toimivuus

Työmarkkinoiden toimivuus

Seudun sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus

Arjen sujuvuus ja muut vetovoimatekijät, 

kuten terveys ja turvallisuus



Arviointiprosessi
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Päämittarit



Yhteiskuntataloudellinen 

tehokkuus

→ Järjestelmätason yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on 

suunnitelmassa tavoitteen mukaisesti yli 1 (1,14).

→ Suurin vaikutus yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden 

nousuun (edellisestä suunnitelmaversiosta) on 

joukkoliikenteen lipun hintojen alentamisella, mikä lisää 

joukkoliikennematkustamista ja käyttäjähyötyjä. 
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Päämittari: Liikenteen 

CO2-päästöt
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→ Liikenteen CO2 -päästöt laskevat noin 
51 % vuoden 2005 tasosta. 

→ Vähenemä on pitkälti MAL-
suunnittelusta riippumatonta. 

→ Raskaan liikenteen päästöt ovat 
vuonna 2040 lähes puolet 
moottoriajoneuvoliikenteen päästöistä. 



Asumisen energiankulutus

→ Vuosittainen ostoenergiantarve (ei 
sisällä itse tuotettua energiaa) 
laskee noin 2 % vuoteen 2040 
mennessä

→ MAL-suunnitelman toimenpiteillä 
kannustava vaikutus. 
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Pikaratikat paikallisen 

saavutettavuuden 

parantajina

Päämittari: Tasapainoisen 

kehityksen arviointikokonaisuus
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Ristiriitainen vaikutus Vähäinen Mahdollistava Kannustava Vahva vaikutus

2. Suunnitelmaversion vaikutus

Vähäinen vaikutus 

yleisten alueiden 

laatuun

Kaupunkiuudistusalueiden

kehittämistoimenpiteet asuin

ympäristön laadun ja 

palveluiden parantamiseen

Kannustetaan 

monipuoliseen ja 

laadukkaaseen 

asumiseen

Mahdollistaa 

palveluiden paremman 

saavutettavuuden

Tulevan 

asuinrakentamisen 

sijoittuminen 

mahdollistaa 

eriytymisen hillinnän

• Asuinalueiden monipuolisuus

• Asuinalueiden laatu

• Palveluiden saavutettavuus

Julkisten palveluiden 

kantokyky ja palveluverkko

Lähiluonnon käyttöpaine

Asemien 

parantamisen 

vaikutus 

asuinympäristöön

Valtion tukema 

kohtuuhintainen 

tuotanto
Asumisväljyys vs. 

hiilineutraali

Vetovoimapalveluiden 

sijoittuminen 

kaupunkiuudistusalueille



Muita 
esimerkkimittareita



Kestävien kulkutapojen osuus
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Uusien asukkaiden 

sijoittuminen seudun 

keskuksiin ja raskaan 

raideliikenteen piiriin

M
a

a
n

k
ä

y
tö

n
 s

ijo
ittu

m
in

e
n



Maankäytön vaikutukset hiilensidontaan

– mittarina metsäkato

Analyysia vaikutusten kohdentumisesta

Eniten asuinrakentamiseen liittyvää metsäkatoa aiheutuu bussiliikenteen 

kehyskunnissa ensisijaisten vyöhykkeiden ulkopuolella, jossa suuri osa 

rakennusmaaksi soveltuvista alueista on metsää ja asuinalueet ovat 

väljiä. Helsingissä metsäkatoa aiheutuu vähiten, koska maankäyttö on 

tehokkaampaa ja vain pieni osa uudesta rakentamisesta sijoittuu 

metsäisille alueille.

Vaikutuskeinot

Asuinkerrosalan sijoittaminen niille ensisijaisille vyöhykkeille ja 

niille MAL-alueille, joilla metsäkatoa aiheutuu vähiten 

kerrosalaneliötä kohti, vähentää metsäkatoa vertailupohjaan 

nähden. Ensisijaisten vyöhykkeiden tarkempi rajaus ja tiukempi 

kuntakohtainen tavoite asuinrakentamisen sijoittumisesta 

ensisijaisille vyöhykkeille voisi vähentää metsäkatoa enemmän 

kuin VE2:n toimenpiteet. Hajarakentamisen ohjaaminen pois täysin 

ennestään rakentamattomilta alueilta voisi vähentää metsäkatoa.
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