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MAL 2019 
Lähtökohdat ja tavoitteet 



Mikä MAL? 

 Strategista, pitkän tähtäimen suunnittelua 

 Konkreettista lähivuosien toimenpiteiden tunnistamista 

 Osapuolten yhteinen näkemys maankäytön kehittämisen 

painopisteistä, asumisen ja liikenteen toimenpiteistä 

 Toimii pohjana 4-vuotisen kuntien, valtion ja HSL:n välisen MAL-

sopimuksen laatimiselle 



MAL 2019 on rakentunut 

vaiheittain 



3/2018 6/2018 12/2018 3/2019 

Suunnitelman 

2. versio 

Lausuntojen 

käsittely  

ja suunnitelman 

viimeistely 

12/2017 

Suunnitelman 

1. versio 

MAL 2019 -suunnitelman valmistelu 

9/2018 

Suunnitelma-

luonnos 

Lausuntoaika: 

14.11.2018-

18.1.2019 



Helsingin seudun kunnat nyt 

… ja vuonna 2050 

Helsingin seudun 14 kuntaa ja Siuntio 

Väestö  1,480,000 

2,000,000 

1,050,000 

Työpaikat 710,000 



 Asumispreferenssit urbanisoituvat: keskustamaisen kerrostaloasumisen suosio kasvaa, 

KUUMA-kunnissakin 2010-luvun asuntotuotannossa käänne pientalotuotannosta 

kerrostalotuotantoon 

 Asuntojen keskikoko on pienentynyt kaikissa talotyypeissä viimeisten vuosien aikana 

 Asuntojen hintakehitys eri alueilla on eriytynyt finanssikriisin jälkeen 

 Alueiden välinen eriytyminen on tulotason ja työllisyyden suhteen melko maltillista 

Helsingin seudulla (erilaisuusindeksillä 250x250 m ruuduista laskettuna) 

 Yhdistelmäindikaattorikartalla Helsingin seudun heikoin desiili sijoittuu urbaaneille 

alueille ja MAL-suunnitelman ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille 

 

 Lisätietoja: 

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/maankayttoasuminen/Documents/Asumise

n_ilmiot_09102018.pdf 

 

 

 

 

Asumisen ilmiöitä 

 

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/maankayttoasuminen/Documents/Asumisen_ilmiot_09102018.pdf
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/maankayttoasuminen/Documents/Asumisen_ilmiot_09102018.pdf
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/maankayttoasuminen/Documents/Asumisen_ilmiot_09102018.pdf
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/maankayttoasuminen/Documents/Asumisen_ilmiot_09102018.pdf


Helsingin seudun  
liikennejärjestelmä 

(29%-63%) 

Osuus tehdyistä 

matkoista, suluissa 

kuntakohtainen vaihtelu 



Helsingin seutu on  

yhtenäinen työssäkäyntialue 

Prosenttiosuus Helsingin 

seudun muussa kuin 

kotikunnassaan työssä 

käyvistä (tiedot: HSY 

2014). 



MAL 2019 -tavoitteet 

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 



MAL 2019 -päämittarit 

tavoitetasoineen 

Liikenteen 

kasvihuone-

kaasupäästöt 

vähenevät 

vähintään 50 % 

vuoden 2005 

tasosta vuoteen 

2030 

mennessä 

[CO2] 

 

Yhteiskunta- 
taloudellinen 
tehokkuus: 
järjestelmä-
tasolla tehtävän 
kehittämisen 
hyöty-
kustannus –
suhde on yli 1 

Työvoiman 

saavutettavuus 

paranee 

vähintään 10 % 

nykytilanteesta 

vuoteen 2030 

mennessä 

 

Luonnos 

Alueiden väliset 

erot pienenevät  

nykytilanteesta 

vuoteen 2030 

mennessä, eikä 

sosiaalinen 

eriytyminen 

kasva 

nykytilanteesta 

vuoteen 2030 

Asunto-

tuotannosta 

vähintään 90% 

kohdistuu 

seudullisesti 

ensisijaisesti 

kehitettäville 

maankäytön 

vyöhykkeille 

Väestöstä 

vähintään  

85% sijoittuu 

kestävän 

liikkumisen 

vyöhykkeille 
 

Kestävien 

kulkutapojen 

(kävely, 

pyöräily, 

joukkoliikenne) 

osuus seudun 

kulkutapa-

jakaumasta on 

vähintään  

70%.  

Määräävä tavoitetaso 



MAL 2019  
Toimenpiteet  

pähkinänkuoressa ja 
suunnitelman vaikutukset 



MAL 2019 Kärkikeinot: Tavoitteet saavutetaan 

tehokkaalla ja konkreettisella kokonaisuudella  

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 3,3Mrd€ 

pyöräliikenne 0,3Mrd€ 

tieliikenne 0,3Mrd€ 

Uusia asuntoja 

rakennetaan 

riittävästi ja 

elinympäristön 

laadusta 

huolehditaan 

 

 

 

 

 

16 500 asuntoa 

vuodessa 

Päästöjä vähenne-

tään ajoneuvokantaa 

uudistaen sekä 

liikennesuoritetta 

pienentävin 

tiemaksuin 

 
 

 

 

 

Suunnitelma vähentää 

liikenteen kasvihuone-

kaasupäästöjä 50 % 



• Tehtiin yhteisillä kriteereillä: mm. 

kestävä saavutettavuus. 

• Ensisijaiset: Nykyiseen infraan 

tukeutuvat 

• Lisäksi tunnistettiin joukkoliikenne-

investointeja edellyttävät. 

 

Maankäytön ensisijaiset 

vyöhykkeet 



Vuosittain 16 500 uutta 

asuntoa, joista valtion 

tukemaa asuntorakentamista 

- PKS 30 % 

- KUUMA 20 %  

Varmistetaan 

asuntotuotannon riittävyys 

ja kohtuuhintaisuus 



 Monipuolinen asuntojen rahoitus-, hallintamuoto- ja 

huoneistotyyppijakauma 

 

 Segregaation hillintä seudun heikoimmilla alueilla (MAL-keinot) 
• Hallinta- ja rahoitusmuotojakauman tasapainottaminen 

• Huoneistotyyppien tasapainottaminen 

• Täydennysrakentaminen ja uudistava lisärakentaminen 

• Saavutettavuuden parantaminen 

• Palvelutasosta, lähiympäristön laadusta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen 

• Osallisuuden vahvistaminen 

 

 Myönteisen erityiskohtelun ohjelma yhdessä sovittaville alueille 

 Alueille valtion kehittämisavustus 

 

Edistetään asuntotuotannon 

monipuolisuutta ja vahvistetaan 

elinympäristön laatua 



Joukkoliikenteen  

runkoverkko 2030 

Ydinkaupunki tiivistyy, 

keskukset kasvavat 

 Keskusten väliset yhteydet 

korostuvat 

 Tehokkaiden 

runkoyhteyksien tarve 

korostuu 

 Vaihtopaikkojen ja 

liityntäliikenteen merkitys 

korostuu 

 Heterogeeninen seutu: eri 

ratkaisut eri alueilla 
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Case:  

Seudullinen 

pikaraitiotieverkosto 
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Case seudullinen pikaraitiotieverkosto: 

Eri hankkeita tarkasteltiin monipuolisilla mittareilla 

MAL2019 – Pikaraitioteiden tarkastelu 

1) Kestävien kulkutapojen matkamäärän muutos 

2) Liikenteen CO2-päästöjen vähenemä 

3) Työvoiman saavutettavuus 

4) Sosioekonomisesti heikkojen alueiden saavutettavuuden parantaminen  

5) Yhteiskuntataloudelliset hyödyt  

MAL2019-tavoitteita 

kuvaavat mittarit 



 

• Espoon kaupunkirata Kauklahteen (F) 

• Lähijunaliikenteen varikot (G,H) 

• Pisararata (I) 

• Pasila-Riihimäki 2.vaihe 

• Kerava-Nikkilä rata henkilöliikenteelle (K) 

• ERTMS (väh. taso 2) 

Seudullinen 

pikaraitiotieverkosto  

(yht 50 km uutta rataa) 

Metron kapasiteetti 

€2,2mrd 

Investoinnit ennen 2030 
Vahvat panostukset 

raiteisiin 

3 uutta maankäyttöä 

mahdollistavaa 

tieliittymää 

€0,7mrd 

• Kääntöraide Matinkylään (M) 

• Automatisointi (N) 

€0,4mrd 

€0,2mrd 

• K-Uudenmaan logist. poik. yhteys (Å) 

• Raskaan liikenteen taukopaikat 

• Lisäkapasiteettia pullonkauloihin (Z, 

Ä, Ö) 

€3,6mrd (340 M€/v) 

 

€0,1mrd 
(O,P,Q,R,S) 

(T,U,V) 

Jatkuvat teemapaketit 

• KUHA-ohjelma 

• Pyöräliikenteen pääverkko 

• Hgin raitioliikenteen kehittämisohjelma 

• Liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma 

• Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 

• Pääväylien liikenteenhallinta 

70 M€/v 

Tavarat ja 

joukot edellä 



2005 

2015 

-33% 

Tavoite -50% 

Liikenteen CO2 -päästökehitys  
vuoteen 2030 

Toimenpiteet liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen  
vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä Helsingin seudulla 

Oletus ajoneuvojen yksikköpäästöjen kehityksestä 
Rakenteilla olevat ja jo päätetyt liikennehankkeet 
Tiivistyvä maankäyttö, joka vaikuttaa autonomistuksen kehitykseen 

-19% 

2030  

Sähkö- ja vähäpäästöisten autojen määrän 
voimakas kasvu 

Tiemaksu 

Jaetut kyydit 

Pysäköintivyöhykkeiden laajentaminen 

Liikennehankkeet ja maankäytön tiivistäminen keskeisille paikoille  

Helsingin seudun bussiliikenne päästöneutraali 

Raskaan liikenteen ympäristövyöhyke kantakaupungissa 
Joukkoliikenteen lipun hinnan alentaminen  
Seudun pääpyöräilyverkko, sähköpyörät ja kaupunkipyörät   
Keskusten, asemien ja solmujen kehittäminen  

Raskaan liikenteen teknologian investointituki 

Liityntäpysäköinnin lisääminen 

Työpaikkapysäköintiin ja työmatkaliikkumiseen vaikuttaminen 

160 

 
 

60 

 
 
45 

 
 
27 

 
 
23 

 
 

Tapahtunut  
kehitys 

Kehitys  
ilman  

suunnitelman  
toimenpiteitä 

MAL 2019   
toimenpiteet 

Yksittäisen toimen päästövähennyspotentiaali 
vuonna 2030 (1000t)  

 

Suunnitelman toimenpiteet vähentävät liikenteen  
CO2 -päästöjä 17 prosenttiyksikköä eli noin 400 000 t 

17 
 
 

 
 

16 
 
 

 
 

15 
 
 

 
 

15 
 
 

 
 

13 
 
 

 
 

11 
 
 

 
 

6 

 
 

 
 

5 
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MAL 2019 -päämittarit 

tavoitetasoineen 

Liikenteen 

kasvihuone-

kaasupäästöt 

 

 

 

 

 
Tavoite       -50% 

MAL2019  -50% 

(Ve 0         -33%) 

 

Yhteiskunta- 
taloudellinen 
tehokkuus 

 

 

 

 

 
Tavoite         1,0 

MAL2019     1,5 

Työvoiman 

saavutettavuus 

 

 

 

 

 

 
Tavoite      +10% 

MAL2019  +16% 

Luonnos 

Alueiden 

väliset erot 

pienenevät ja 

sosiaalinen 

eriytyminen ei 

kasva 

Toimenpiteillä 

edistetään 

myönteistä 

kehitystä 

Asunto-

tuotannon 

kohdistuminen 

ensisijaisesti 

kehitettäville 

vyöhykkeille 

 

 
Tavoite       90% 

MAL2019  94 % 

Väestön 

sijoittuminen 

kestävän 

liikkumisen 

vyöhykkeille 

 

 
 

Tavoite       85 % 

MAL2019   89 % 

Kestävien 

kulkutapojen 

osuus 

 

 

 

 

 
Tavoite       70% 

MAL2019  65 % 

(Ve 0         59 %) 
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