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Seutu. ja ympäristötieto   VERSIO 8b 
 
(Tämä versio on laadittu HSY-asuntotoimikunnan kokouksen 8.5.2012 perusteella) 
 
 
 

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA  
 
 
 
 
1. Aiesopimus 
 
Aiesopimusluonnoksen  kohdassa X ”Aiesopimuksen seuranta ja toteutumisen varmistaminen” 
määritellään: 
 

 seurantakokous ja aikataulu: ”Aiesopimuksen toteutumista seuraa sopijapuolten edustajien 
vuosittain kokoontuva seurantakokous, jonka valmistelusta vastaa aiesopimussihteeristö”.  

 seurannan yleinen sisältö: ”Seuranta perustuu aiesopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toteutumista ja vaikuttavuutta kuvaaviin mittareihin” 

 seuranta-aineiston tuottaminen: ”Seuranta-aineiston ylläpitämisestä vastaa sopijaosapuolten ja 
seututiedon tuottajista muodostettu työryhmä. 

 
Ehdotetaan, että aiesopimukseen tulee kohdassa 7 esitetty liite, jossa määritellään seurantakokouksen 
ja seurantaryhmän osanottajatahot sekä seurattavat asiakokonaisuudet. 
 
 
2. Seurattavat aihealueet 

 
Aiesopimuksen liitteessä (kohta 7) määritellään seurattavat aihealueet 
: 

1. Asuntojen uustuotannon määrä ja sijainti 
2. Asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen 
3. Valtion tukeman asuntotuotannon määrä ja sijainti  
4. Kaavavarannot ja kaavoitus asumiseen 
5. Liikenne 
6. Valtion muut toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 
7. Kuntien muut toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 

 
Aihealueiden tarkemmasta sisällöstä päättää seurantakokous. Kohdassa 6 on alustava ehdotus 
tarkennuksiksi1. 
 
 

                                                 
1
 näitä tarkennetaan vielä ennen sopimuksen allekirjoittamista mm. kuntien, HSL:n ja Uudenmaan liiton kanssa.  
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3. Seurantakokous 
 
Vuosittain kokoontuvassa seurantakokouksessa ovat edustettuina sopijapuolet:  

o ympäristöministeriö 
o liikenne- ja viestintäministeriö 
o liikennevirasto 
o Uudenmaan ELY-keskus 
o Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 
o Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 
o KUUMA-kunnat  
o HSL 

 
Seurantakokouksen osanottajat kutsuu ja puheenjohtajan nimittää ympäristöministeriö. Seurantakokous 
kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. 
 
Seurantakokouksen valmistelusta vastaa aiesopimussihteeristö, jonka nimittää ympäristöministeriö. 
  

 
4. Seuranta-aikataulu 
 
Seurantakokous määrittelee seuranta-aikataulun. Alustava ehdotus vuosiaikataulusta: 
 

 kevät-syksy 2012: sopimuksen allekirjoitusvaiheen tilanne kirjataan aiesopimuksen 
liitteinä x-y olevissa katoissa ja taulukoissa sekä syksyllä valmistuvassa MAL 2020-
ohjelmassa 

 huhti-toukokuu 2013 ja 2014: vuosiseuranta ja -arviointi (kun edellisen vuoden tilastot 
ovat käytettävissä):  

 huhti-toukokuu 2015: perusteellisempi raportointi ja arviointi seuraavan sopimuksen 
valmistelun pohjaksi 

 huhti-toukokuu 2016. sopimuksen toteutumisen yhteenveto ja loppuarviointi:  
 
 
5. Seurantatietojen kokoamisen ja raportoinnin vastuunjako 

 
Seuranta-aineiston valmistelee työryhmä, jossa ovat edustettuina alla mainitut tahot. Työryhmän nimittää 
ympäristöministeriö (?). 
 
Seurannassa noudatetaan seuraavaa työn- ja vastuunjakoa tietojen keruun ja raportoinnin osalta: 
 

o Ympäristöministeriö 
- valtion toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 

 
o Liikenne- ja viestintäministeriö 

- valtion toimenpiteet liikenteen osalta 
 

o Valtiovarainministeriö 
- valtion maat 
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o Uudenmaan liitto 
- KUUMA-kuntien  

 - rakennusmaavaranto ja kaavoitus asumiseen 
  - asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen 
o HSL 

- liikenteen seurantaindikaattorit 
 

o HSY  
- asuntojen uustuotannon määrä ja sijainti 
- valtion tukema asuntotuotanto  
- PKS-alueen  

 - kaavavarannot ja kaavoitus asumiseen  
- asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen 

- kuntien toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 
- seurantaraportin kokoaminen 
 

Pyrkimyksenä tulee olla, että aiesopimukseen kuuluvista aihealueista kerätään seurantatiedot keskitetysti 
ja koordinoidusti seurantakokouksen sopimalla tavalla ja aikataululla. Näin voidaan mahdollisuuksien 
mukaan välttää erilliset, kunnille suunnatut kyselyt yms. joissa selvitetään samoja aihealueita eri 
tarkoituksiin ja eri muodossa. Eri tahoille kunnassa tulevat, useinkin kiireelliset tiedustelut johtavat myös 
kokemuksen mukaan toisistaan poikkeaviin tuloksiin, jotka aiheuttavat turhaa hämmennystä ja selvittelyjä. 
 
Seurannassa kerättyjä tietoja tulee voida hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muissa vastaavissa 
tarkoituksissa. 
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6. Seurattavien aihealueiden tarkennus  
 
 
6.1 Asuntojen uustuotannon määrä ja sijainti 
6.2 Asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen 
 
 
1. Tarkastellaan koko kuntaa koskevien asuntuotannon määrällisten tavoitteiden toteutumista ja 
asuntuotannon sijoittumisen edullisuutta.  
 
2. Tarkastellaan asumisen ensisijaisten kohdealueiden2 toteutumista. 
 
Taulukot kunnittain 

 
Asuntuotannon kokonaismäärä3  

1. Alueittain 
- Kohdealueilla 
- Muualla kunnassa 

 asemakaava-alueille sijoittuvan tuotanto 

 asemakaavan lievealueille4 sijoittuva tuotanto 
 

  2 .Talotyypeittäin 
- kerrostalot 
- pientalot5 
- muut ja tutntemattomat 

 
  3. Rakentamisen vaiheen mukaan  

 valmistuneet/valmistuvat asunnot 

 aloitetut/aloitettavat asunnot 

 rakennusluvat asunnoille 
 

Kartat kunnittain 
 
Kohdealueiden rajaukset (aiesopimuksen liitekarttojen mukaisesti) 
Asuntotuotannon sijoittuminen 

 valmistuneet asunnot  
o talotyypeittäin 
o kohdealueilla/muualla kunnassa 
o asemakaava-alueen suhteen 
o (saavutettavuusvyöhykkeiden mukaan, kohta 6.5) 

 

                                                 
2
 sopimusluonnoksen liitetaulukon mukaan 84 kpl 

3
 asuntotuotantoon voidaan sisällyttää kunnan harkinnan mukaan huomattavat käyttötarkoituksen muutokset 

4
 tätä tarkastellaan, jos kunnat sitä haluavat. Lievealueiden rajausta varten on määriteltävä yhtenäiset ”puskurivyöhykkeet” 

asemakaava-alueiden ympärille 
5
 KUUMA-kunnissa erotellaan tarvittaessa yhden asunnon talot 
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6.3 Valtion tukema asuntotuotannon määrä ja sijainti 
 
Tarkastellaan valtion tukeman asuntotuotannon määrää koskevien tavoitteiden toteutumista ja ko. 
tuotannon sijoittumista kunnassa. 
 

 
Taulukot kunnittain 

 
Valmistuneiden/valmistuvien ARA-asuntojen määrä ja osuus koko asuntotuotannosta 
 Aloitettujen/aloitettavien ARA-asuntojen määrä6  

o normaalit vuokra-asunnot 
o erityisryhmien vuokra-asunnot  
o asumisoikeusasunnot 

 
Kartat kunnittain 
 

Valmistuneet ARA-asunnot 
 
 
 
6.4 Kaavavarannot ja kaavoitus asumiseen 
 
Tarkastellaan koko kunnan osalta asuntorakentamiseen osoitetun, toteuttamiskelpoisen kaavavarannon 
ja sopimuskaudella laadittavien asemakaavojen sisältämän tonttimaan riittävyyttä suhteessa kunnan 
asuntotuotantotavoitteeseen. 
 
 
Taulukot kunnittain 

 
1. Tarkastelujakson alussa voimassa olevien asemakaavojen toteuttamiskelpoiset varannot 
asuntorakentamiseen 

a) Pääkaupunkiseudulla laskennallinen RAMAVA-tieto, jossa on otettu huomioon 

 talotyyppi 

 kaavojen rakentamisaste 

 kaavojen ikä 

 maaomistus 
b) KUUMA-kunnissa asiantuntija-arvio 

 talotyypeittäin 
 

2. Tarkastelujaksolla (esim. edellisenä vuonna) valmistuneet asumisen asemakaavat 

 talotyypeittäin 
 
3. Seuraavalla tarkastelujaksolla (esim. tulevana vuonna) valmistuviksi arvioidut asumisen 
asemakaavat 

 talotyypeittäin 
 

 
 

                                                 
6
 ARA-asuntojen aloitus seurataan kuntarekisterien mukaan (ei ARA:n lainanmyöntöajankohdan mukaan) 
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6.5 Liikenne (tämä on osa HLJ 2011:n seurantaa) 
 
Tarkastellaan aiesopimuksen liikennettä koskevien toimenpiteiden toteutumista. 
 
Seurattavat aiesopimuksen kohdat: kohdat VII d)-e) 
 
 Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn saavutettavuus 

Taulukot ja kartat siitä, kuinka suuri osa uudesta asuntotuotannosta sijoittuu 
kestävän liikkumisen kannalta hyvän saavutettavuuden vyöhykkeille I-V, kun 
vyöhykkeet on kiinnitetty HLJ 2020 –ennustetilanteen mukaisesti 
 

Liikennepalvelut-asiakokonaisuus 

 joukkoliikenteen rahoitus ja palvelutaso 

 raide- ja bussiliikenteen runkoverkko 

 jalankulku ja pyöräily 

 liityntäpysäköinti 

 liikkumisen ohjaus 

 älyliikenne 

 taloudelliset ohjauskeinot 
 
Liikenteen infrastruktuuri-asiakokonaisuus 

 toteuttamisohjelman toteutuksen seuranta 
o suunnittelu 
o päätökset 
o rahoitus 
o toteuttaminen 
o vaikuttavuus aiesopimuksen tavoitteiden kannalta 
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6.6 Valtion muut toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi  
 
Tarkastellaan valtion muiden kuin edellä mainittujen toimenpiteiden toteutumista. 

 
Asuntotuotanto  

o ARA-rahoitus,  
o infra-avustukset 
o muut tukimuodot 

 
Valtion maat 
Muut toimenpiteet 

 
 
6.7 Kuntien muut toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 
 
Tarkastellaan niiden kuntien ilmoittamien muiden aiesopimusta edistävien toimenpiteiden toteutumista, 
jotka eivät sisälly edellä mainittuihin kohtiin. 

 
Kunnallistekniikka  

 infra-avustuksiin liittyvät investoinnit 

 muut asuntorakentamisen edellyttämät investoinnit 
Kuntien ilmoittamat muut toimenpiteet sopimuksen edistämiseksi 
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7. Ehdotus aiesopimukseen tulevasta liitteestä. 
 
 
 
Aiesopimuksen seurantaelimet  ja seurattavat aihealueet 
 
 

1. Seurattavat aihealueet 
 
1. Asuntojen uustuotannon määrä ja sijainti 
2. Valtion tukeman asuntotuotannon määrä ja sijainti   
3. Asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen 
4. Kaavavarannot ja kaavoitus asumiseen 
5. Liikenne 
6. Valtion muut toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 
7. Kuntien muut toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 

 
Aihealueiden tarkemmasta sisällöstä päättää seurantakokous. 

 
2. Seurantakokous 

 

 Ympäristöministeriö 

 lLikenne- ja viestintäministeriö 

 Liikennevirasto 

 Uudenmaan ELY-keskus 

 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 

 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 

 KUUMA-kunnat  

 HSL 
 

Seurantakokouksen osanottajat kutsuu ja puheenjohtajan nimittää ympäristöministeriö. 
Seurantakokous kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. 
 
Seurantakokouksen valmistelusta vastaa aiesopimussihteeristö, jonka nimittää 
ympäristöministeriö. 

 
 

3. Seurantaryhmä ja seurantatietojen tuottamisen periaatteellinen työnjako 
 

o Ympäristöministeriö 
- valtion toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 

 
o Liikenne- ja viestintäministeriö 

- valtion toimenpiteet liikenteen osalta 
 

o Valtiovarainministeriö 
- valtion maat 

 
o Uudenmaan liitto 

- KUUMA-kuntien  
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 - rakennusmaavaranto ja kaavoitus asumiseen 
  - asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen 
o HSL 

- liikenteen seurantaindikaattorit 
 

o HSY  
- asuntojen uustuotannon määrä ja sijainti 
- valtion tukema asuntotuotanto  
- PKS-alueen  

 - kaavavarannot ja kaavoitus asumiseen  
- asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen 

- kuntien toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi 
- seurantaraportin kokoaminen 

 
 
 


