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Seminaarin ohjelma

17.15 – 17.45  Heikki A. Loikkanen, professori emeritus

”Mitä on kaupunkitaloustiede?”

17.45 – 18.00  Raine Mäntysalo, professori

”Kommenttipuheenvuoro”

18.00 – 18.30  Niko-Matti Ronikonmäki, liikenne-ekonomisti

”Taloustiede strategisessa yhdyskuntasuunnittelussa”

18.30 – 18.45  Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö

”Kommenttipuheenvuoro”

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii YSS ry:n puheenjohtaja Elina Eskelä
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 Yhteinen näkemys seudun kehittämiseksi

 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen 

tärkeimpien toimenpiteiden tunnistaminen sekä toteuttaminen
• Kehitetään seutua pitkäjänteisesti ja varaudutaan toimintaympäristön muutoksiin 

• Saavutetaan seudulle asetettuja kehitystavoitteita

 Suunnittelukäytäntöjen, vaikutusten arvioinnin ja työkalujen 

kehittäminen
• Muodostetaan tietopohjaa ja toimintatapoja hyödynnettäväksi paikallisella, seudullisella, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 Seuraavan MAL-sopimuksen valmistelu

MAL 2019

-seutuyhteistyön tarkoitus



Helsingin seudun 

liikennejärjestelmäsuunnittelu 

on kehittynyt vaiheittain



Helsingin seudulla on vuonna 2050

Joka kolmannen 

suomalaisen 

kotipaikka

2 000 000
asukasta

Verkostomainen 

joukkoliikenne

1 050 000
työpaikkaa

5,7 Vahva 

metropoli

miljoonaa

päivittäistä

matkaa



• Konkretiaa lähivuosiin, 

joustavuutta pitkään tähtäimeen

• Tiedon tehokas hyödyntäminen

MAL 2019 rakennetaan vaiheittain

• Vaikutusten arviointi ohjaa suunnittelua

• Vuorovaikutuksella vaikuttavuutta

• Välitavoitteet rytmittävät suunnittelua



2019-2030: 

 Priorisoidaan parhaita toimenpiteitä ja 

toimenpidepaketteja.

 Löydetään ”varmasti hyvät” toimenpiteet 

suunnitteluvuodelle 2030.

2031-2050: 

 Huomioidaan suunnittelun epävarmuus 

pitkälle aikavälille vuoteen 2050 lisäämällä 

strategisuutta. 

 Tarkastellaan erilaisiin skenaarioihin liittyviä 

kehittymispolkuja.

MAL 2019 suunnittelu

20502030



Mittarit ja 
arviointi-

menetelmät

Suunnittelun ja 
päätöksenteon 
läpinäkyvyys

Seudullisesti 
merkittävät 
vaikutukset

(SOVA-laki) 

MAL 2019 
-suunnittelun ja   

tavoitteiden 
arviointi

Vaikutusten 

arviointi



Taloustieteen 
soveltaminen 

suunnittelussa
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 Yhdyskuntasuunnittelussa taloudellisten vaikutusten arviointi 
on ollut perinteisesti teknistaloudellista kustannusten 
arviointia.

 Taloudellisen toiminnan muutoksia pyritään yhä enemmän 
arvioimaan.

 HLJ 2015 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa taloudellisten 
vaikutusten teemat:

• Yhteiskuntataloudellista tehokkuus

• Seudun kilpailukyky

Miten taloudellisia vaikutuksia 

on arvioitu?
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 Keväällä 2016 
valmistuneessa 
”Ajoneuvoliikenteen 
hinnoitteluselvityksessä” 
otettiin askel kohti 
laajempaa taloudellisten 
vaikutusten arviointia.

 Selvityksessä tehtiin 
kustannushyötyanalyysi, 
minkä lisäksi arvioitiin 
maankäyttövaikutuksia 
sekä vaikutuksia seudun 
vetovoimaan.

Tiemaksuselvitys

-300 -200 -100 0 100 200 300

Tavaraliikenteen	aika- ja	…

Päästökustannussäästöt

Onnettomuuskustannussäästöt

Tieliikenteen	verot

Pysäköintimaksut

Hinnoittelutuotot

Muun	Joukkoliikenteen	lipputulot

Nyky-HSL-liikenteen	lipputulot

Bussil.	liikennöintikustannussäästöt

Raidel.	liikennöintikustannussäästöt

Käyttäjien	hyödyt

Hinnoittelukustannukset

Yhteensä	ilman	rahoituskustannuksia

HLJ	2015	Km-maksu		(VE4) Portti	V	(VE1) PV	puolitettu	(VE3)



Kaupunkitaloustieteen 

soveltaminen

• Kaupunki- ja liikennetaloustieteen 

käyttö suunnittelussa.

• Tärkeimmät konseptit 

kustannushyötyanalyysi, 

maankäyttömalli ja kaupunkialueen 

tuottavuusfunktio (agglomeraatio).

• Teoriaa käytetään suunnittelun 

tukena ja datan avulla arvioidaan 

vaikutuksia.

• Uusia työkaluja suunnittelun ja 

arvioinnin tueksi (i.e. MALPAKKA). 
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 Ajattelun pohjalla on ns. 

”kaupunkialueen 

tuotantofunktioon”.

 Kiinnostavaa on päästä kiinni 

paikkaan sidottuihin 

ominaisuuksiin (G 

tuotantofunktiossa).

Kaupunkialueen tuotantofunktio

𝑃 𝐿, 𝐾, 𝐺 = 𝑎𝐿 + 𝑏𝐾 + 𝑑𝐺



23.5.2017Lähde: Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje. 2011. Liikennevirasto.
1) Raidejokerin hankearviointi. 12.2.2016

16

 Kustannushyötyanalyysin avulla 

voidaan arvioida suunnittelun hyötyjä 

suhteessa sen kustannuksiin.

 Liikennevirastolla ohjeistukset 

liikennehankkeiden laskennalle.

 Yleisesti käytetty tunnusluku on ns. 

”H/K-luku”, eli kustannushyötysuhde.

 Suunnitelmatasolle 

kustannushyötyanalyysin soveltaminen.

Kustannushyötyanalyysi

Esimerkki kustannushyötyanalyysista 1)
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 Suorat taloudelliset 
vaikutukset sisältyvät 
kustannushyötyanalyysiin.

 Sen ulkopuoliset 
ulkoisvaikutukset voidaan 
nähdä liikennejärjestelmän 
tai maankäytön laajempina 
taloudellisina vaikutuksina.

Laajemmat taloudelliset 

vaikutukset

Lähde: Laakso S. Kostiainen E. ja Metsäranta H. 2016. ”Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset”. 

4/2016 Kansantaloudellinen aikakausikirja

Lähde: Laakso et.al  2016, soveltaen Venables 2016.
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 Tehokas (toiminnallinen) tiheys 

toimii yhtenä kasautumisen 

mittana.

 Pelkän maantieteellisen tiiveyden 

sijaan tarkastellaan 

liikennejärjestelmän ja maankäytön 

muodostamaa toiminnallista 

aluetta.

Tehokas tiheys

𝑇𝑇 = 𝑗 𝑓 𝑑𝑖𝑗 𝐴𝑗 ,

1) Laakso S. Kostiainen E. ja Metsäranta H. 2016. ”Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset”. 4/2016 

Kansantaloudellinen aikakausikirja

Laskentakaava1)

𝑇𝑇 = Tehokas tiheys
𝑑𝑖𝑗 = Ajallinen etäisyys alueelta i 

kaikille alueille j.
𝐴𝑗 = Alueen taloudellinen koko, 

esim. työpaikoilla mitattuna
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Tehokas tiheys

Alueen 

työpaikkatiheys

Alueen 

tehokas tiheys
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 Mahdollistaa kasautumisen mittaamisen myös 

liikennejärjestelmätoimenpiteiden osalta.

 Kattaa muutokset toiminnallisen kaupungin osalta.

 Oleellista on, että miten määritellä funktiomuoto oikein
• Eli millaista kerrointa käytetään ajalliselle etäisyydelle.

 Tutkittavaa riittää ja mm. tuottavuusjoustojen estimointien 

suhteen.

Tehokas tiheys



Maankäytön 

tiheys / 

Maan hinta

Liikkumiskustannus 

(keskukseen)

Maankäytön ja liikenteen 

välinen yhteys



Maankäyttö, maan hinta, tehokkuus

Teoreettinen tausta Alonso (1964) ja Fujita

(1989)

Hyvin saavutettava sijainti on niukka resurssi
 Toimijoiden välinen kilpailu sijainneista

 Korkea maan hinta  kysyntä tiiviydelle

Maankäyttö 
 Maa-alueiden käyttö eri käyttötarkoituksiin eri sijainneissa

• Asuminen, elinkeinotoiminta, liikenne, puistot, virkistysalueet, 

maa- ja metsätalous

Maan hinta
 Markkinat: eniten tarjoava saa oikeuden sijaintiin.

Maankäytön tehokkuus 
 Mitä kalliimpaa maata, sitä tehokkaammin maa halutaan käyttää.



Asuinalueen keskimääräinen tonttitehokkuus (kem2/maa-m2) asuntojen 

aluehinnan (1000 €/m2) mukaan ja keskustasaavutettavuuden mukaan  

Asuinalueiden tonttitehokkuudet 

ovat selitettävissä hinnan sekä 

keskustasaavutettavuuden suhteen

Keskustavastus

(Lähde: Laakso, 2016)







MAL 2019 - Taloudellisten vaikutusten 

arviointi

 Tavoitteena tuottaa parempia työkaluja ja tietopohjaa 
suunnittelua sekä poliittista päätöksentekoa varten.

1. Suorat rahamääräiset vaikutukset
 Liikennetaloudelliset vaikutukset: Kustannushyötyanalyysin 

soveltaminen.
 Julkistaloudelliset vaikutukset.

2. Laajemmat taloudelliset vaikutukset
 Tuottavuus ja tiiviys: Tehokas/toiminnallinen tiiviys 

agglomeraation mittana.
 Työmarkkinavaikutukset: Miten työpaikkojen saavutettavuus 

ja työmarkkinoiden kohtaanto muuttuvat?
3. Liikenteen ja maankäytön välinen vuorovaikutus
 Kaupunkitaloustieteen maankäyttömallin soveltaminen.
 Ennustaa liikenteen maankäyttövaikutuksia ja löytää 

yhteiskuntataloudellisesti optimaalisia kehittämiskohteita. 
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 Taloustieteen ajatusmallien tuominen suunnitteluun:

1. Miten luoda yhteisesti jaettu strateginen näkemys alueen 

tilasta?

2. Mitkä ovat suunnittelun vaikutukset?

 Yhteiskuntataloudellinen laskenta voi olla vaikeasti 

kommunikoitavissa.

 Aikasäästöjen arvottaminen: Miten ottaa huomioon riittävällä 

tavalla erilaiset ajan arvot?

Haasteet taloustieteen 

soveltamisessa
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 Hyötyjen ja kustannusten arvottaminen oleellista resurssien 
käytön arvioinnissa (H/K).
• Kustannushyötyanalyysin tekeminen yhdyskuntasuunnittelussa ei kuitenkaan 

aina ongelmatonta.

 Kaupunkitaloustieteen teoriamallit ja instituutiot keskiössä 
taloustieteen soveltamissa yhdyskuntasuunnittelussa.

 Kasautumisen edut (ja haitat) sekä niistä aiheutuvat 
dynaamiset vaikutukset mukaan suunnitteluun.

 Vaikutusten arvioinnin kehittäminen tärkeää, mutta 
ajattelutavan muutokset myös tärkeitä.

Yhteenveto



Kiitos!

23.5.2017Malliesitys29

Lisätietoja:

niko-matti.ronikonmaki@hsl.fi

Twitter: @ronikni


