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Helsingin seudun MAL-valmistelu ja -
seuranta

• Kolme valmisteluryhmää:

1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM)
2. Asuminen (Tommi Laanti, YM)
3. Seuranta (ja muutosohjelma) (Peter Fredriksson, HSY)

• Neuvotteluryhmä ja sihteeristö

• Kuntakuulemiskierrokset kaavoituksen ja asuntotuotannon
näkymistä YM:ssä syksyllä 2011 ja tammikuussa 2012

• Toteutumista seuraa vuosittain kokoontuva seurantakokous.
Valmistelee aiesopimussihteeristö (10 jäsentä)

• Seuranta-aineiston ylläpitämisestä vastaa sopijapuolten ja
seurantatiedon tuottajista muodostettava työryhmä

• Seuranta-aineistojen kartoitus ja testaus on ollut olennainen osa
valmistelutyötä + liitemateriaalien tuottaminen (HSY + UL +
KUUMA + HSL)



Millaisia aineistoja ja menetelmiä?

•Seudulliset kaavavarannot

PKS-alue à SeutuRAMAVA ja arviot yleiskaavoista (HSY)
KUUMA-alue à kaavavarantokysely (UL)
pääpaino voimassa olevien asemakaavojen kapasiteetissa

• kaavojen ajanmukaisuus à tulkinta
• muut haasteet

•Arviot tulevasta asuntotuotannosta (PKS/KUUMA)

asuntotuotannon ensisijaiset kohdealueet

•Yhdyskuntarakenteen näkökulma

•Suhde liikennejärjestelmän kehittämiseen

•Saavutettavuustarkastelut (joukkoliikenne, kävely ja pyöräily)

•Rekisteri- ja asiantuntijatiedon yhdistäminen

•Seurantaa palvelevan tietopohjan kehittäminen



PKS:n kaavavarantoaineistot

•Voimassa olevien asemakaavojen laskennallinen varanto 2011
helmikuun ja lokakuun aineistot (SeutuRAMAVA/HSY 2011)

•Asiantuntija-arviot yleiskaavojen ja osayleiskaavojen
rakentamispotentiaalista voimassa olevien asemakaavojen
ulkopuolella (kaupunkien yleiskaavoittajat)

•Tiedonkeruun yksikkö: asumisen rakentamisalueet yleis- ja
osayleiskaavoissa + asumisen ensisijaiset kohdealueet

• Haaste: vireillä olevat asemakaavat + varannon tulkinta



Asemakaavoissa: ~ 6 - 8 milj.kem2

Yleiskaavoissa: ~ 16 milj.kem2

HUOM!
Östiksen

tiedot puuttuvat



Kerrostalovarannot:
~ 7,5 - 9,5 milj.kem2



Pientalovarannot:
~ 14,5 milj.kem2



Kerrostalovarantojen omistajat
eri kaupunginosissa 2011, kem2

Kunnat omistavat paljon
(sinivihreä väri)

Lähde: SeutuRAMAVA 2011



Pientalovarantojen omistajat
eri kaupunginosissa 2011, kem2

Valtaosa yksityisomistuksessa
(keltainen väri)

Lähde: SeutuRAMAVA 2011



Uudenmaan liiton kaavavarantoaineisto

•Pohjana liiton kaavavarantokyselyt 2009 ja 2011

•Sirkku Huiskon ”reppureissu”-materiaali kevät 2012

•Haaste: hajanaisen kaavatilanteen yhtenäinen tulkinta

•Mahdollisimman yhteismitallinen aineisto PKS:n kanssa



Asumisen ensisijaiset
kohdealueet



Kartta 1: Asumisen ensisijaiset kohdealueet Helsingin seudulla vuosina 2012 –2015, aluetunnuksetAsumisen ensisijaiset kohdealueet 2012–15 (HS)
Kohdealueet



Kartta 2: Asumisen ensisijaiset kohdealueet pääkaupunkiseudulla vuosina 2012 - 2015 , aluetunnuksetAsumisen ensisijaiset kohdealueet 2012–15 (PKS)
Kohdealueet



Asuntotuotannon tavoitteet kohdealueilla





Kartta 3: Asuntotuotantotavoitteet asumisen ensisijaisilla kohdealueilla Helsingin seudulla vuosina 2012 - 2015Asuntotuotannon tavoitteet kohdealueilla 2012-15

Kohdealueet 2012-15



Kartta 4: Asuntotuotantotavoitteet asumisen ensisijaisilla kohdealueilla pääkaupunkiseudulla vuosina 2012 - 2015

Kohdealueet 2012-15

Asuntotuotannon tavoitteet kohdealueilla



Kartta 9: Asuntotuotantoarviot asumisen ensisijaisilla kohdealueilla Helsingin seudulla vuosina 2016 - 2020Asuntotuotannon tavoitteet kohdealueilla

Kohdealueet 2016-20



Kartta 10: Asuntotuotantoarviot asumisen ensisijaisilla kohdealueilla pääkaupunkiseudulla vuosina 2016 - 2020

Kohdealueet 2016-20

Asuntotuotannon tavoitteet kohdealueilla
(PKS)



Asumisen ensisijaiset kohdealueet ja niiden saavutettavuus
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä (koko seutu)



Asumisen ensisijaiset kohdealueet ja niiden saavutettavuus
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä (PKS)





Asumisen kohdealueet ja HLJ 2011 -hankkeet



Aiesopimuksen seuranta



Syntyykö Helsingin seudulle 50 000
uutta asuntoa v. 2012-2015 ?
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Seurannan aihealueet

1. Asuntojen uustuotannon määrä ja sijainti

2. Asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen

Koko kuntaa koskevien määrällisten tavoitteiden
toteutuminen ja yhdyskuntarakenteellisen sijainnin edullisuus
Ensisijaiset kohdealueet (84 kpl)

3. Valtion tukeman asuntotuotannon määrä ja sijainti

4. Kaavavarannot ja kaavoitus asumiseen

5. Liikenne

Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn saavutettavuus
Liikennepalvelut asiakokonaisuus
Liikenteen infrastruktuuri-asiakokonaisuus

6. Valtion muut toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi

7. Kuntien muut toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi



Seurannan aikataulu

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
---

Syksy 2012: Lähtötilanne MAL 2020 –raportissa

Kevät 2013 ja 2014: Vuosiseuranta ja –arviointi

Kevät 2015: Perusteellinen raportti ja arviointi à seuraava sopimus

Kevät 2016: Yhteenveto sopimuskaudesta ja loppuarviointi



Seuranta ja toteuttamisen varmistaminen

•Seurantakokous ja valmistelusihteeristö

•Seurannan sisältö

Tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikuttavuutta kuvaavat
mittarit

•Seuranta-aineiston tuottaminen

Sopijapuolten ja seututiedon tuottajista muodostettu
työryhmä



Seurantatietojen tuottamisen työnjako

•Ympäristöministeriö

valtion toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi

•Liikenne- ja viestintäministeriö

valtion toimenpiteet liikenteen osalta

•Valtiovarainministeriö

valtion maat

•Uudenmaan liitto

KUUMA-kuntien
•rakennusmaavaranto ja kaavoitus asumiseen
•asumisen kohdealueiden toteutuminen

•HSL

liikenteen seurantaindikaattorit
•toimintaympäristö
•liikennejärjestelmän tila
•kehittämistasojen seuranta



Seurantatietojen tuottamisen työnjako

•HSY

asuntojen uustuotannon määrä ja sijainti
valtion tukema asuntotuotanto
PKS-alueen

•kaavavarannot ja kaavoitus asumiseen
•ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen

kuntien toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi
seurantaraportin kokoaminen

•Pyrkimyksenä kerätä seurantatiedot keskitetysti ja
koordinoidusti seurantakokouksen sopimalla tavalla

•Pyrkimyksenä välttää erilliset ja päällekkäiset kunnille suunnatut
kyselyt, jotka kokemuksen mukaan aiheuttavat turhaa
hämmennystä ja selvittelyjä

•Seurantatietoja tulee voida hyödyntää mahdollisuuksien mukaan
myös muissa vastaavissa tarkoituksissa
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Lisätiedot:

www.hsy.fi/seuturamava
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