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Asuntoja   750 000 

Asukkaita   1 460 000

Työpaikkoja  710 000

Helsingin seutu 2016
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Lähtökohta:

seutu kasvaa voimakkaasti –

mahdollisuuksia muutokseen
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2015 valmistuivat ensimmäiset M, A ja L 

suunnitelmat rinnakkain –

nyt tehdään ensimmäinen yhteinen MAL2019



masukuva

MASU2050

(2015)  
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Raamit 

MAL 2019 -suunnitelma

Suunnittelu

Luottamus-

henkilöseminaari 

11/17

SOVA-kuulutus

Asiantuntijaseminaari 

2-3/18

Asiantuntijaseminaari 

2-3/19

Luottamus-

henkilöseminaari 

11/18

Vaikutusten arviointi

Aikataulu 2017-2019, luonnos
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Vaikutusten 

arviointi

Selvitykset
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MAL-visio



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

(luonnos)



• Seuraavat 10v on jo kuntien 

yleiskaavoissa ja asemakaavoissa:

 Suunnitelman pohjana ovat kuntien 

aineistot eli 

rakentamismahdollisuudet kemmeinä.

 Kemmit on yhteismitallistettu

asunnoiksi, asukkaiksi ja työpaikoiksi.

• Yhteinen seudullinen periaate: kasvu 

sisäänpäin nykyiseen rakenteeseen 

tukeutuen.

 M = seudullinen rakenne

 A = asuntorakentamisennuste

 L = Infrahankkeiden priorisointi

Suunnitelma 2030



Saavutettavuus ja tiheys laskettu ruuduittain asukasmääräpainotettuina persentiileinä ja niistä erotus: tuloksena erottuu ruudut, joissa muihin kehyskuntien 

(vasen kuva) tai PKS:n (oikea kuva) asukkaisiin verrattuna hyvä saavutettavuus ja vähän maankäyttöä tai toisinpäin.

Tilaa sisäänpäin 

kasvamiselle on



Nykyisen infran hyödyntäminen täysimääräisesti: 

esimerkkinä 

Kehärata
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Uudistava lisärakentaminen: 

seudun keskukset tiivistyvät –

asuntokanta muuttuu
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Bulevardiratkaisut: väylistä katuja 



SEUDULLISET VISIOT

• Kasvu sisäänpäin jatkuu, 

mutta lisäksi useita uusia 

seudullisia kasvusuuntia on 

pohdinnassa. 

• Jokainen perustuu hyvään 

joukkoliikennesaavutetta-

vuuteen.

• MAL2019 ei ohjelmoi 

hankkeiden & suuntien 

toteutusta v. 2050 asti, joten 

suunnitelma tulee 

sisältämään vaihtoehtoja.

Suunnitelma 2050

Östersundom / metron laajennus itään



Rinnakkaiset prosessit
MAL 2019 -suunnitelma

Kuntien yhteinen tavoitetila seudun kehityksestä (priorisointi)

Painopiste seuraavassa vuosikymmenessä, toteuttamisessa ja 

erityisesti asumisen ja liikenteen teemoissa

Hyväksytään kunnissa, valtio sitoutuu MAL-sopimuksen kautta

Ei juridista sitovuutta

Ohjaa kuntien asunto-ohjelmia ja investointisuunnitelmia 

Uusimaa 2050 maakuntakaava

Pitkä aikatähtäin (2050)

Mahdollistava, aiheiltaan laaja-alainen ja yleispiirteinen

Kansainvälinen, valtakunnallinen ja maakunnallinen näkökulma

Maakunnan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen

Konkretisoi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet seudullisiksi ratkaisuiksi

Lakisääteinen, päätösvalta maakuntavaltuustolla

2020 2030 2040 2050




