
MAL-verkoston työpaja 25.3.2013 

Miliza Ryöti, HSY Seutu- ja ympäristötieto 

Helsingin seudun  

MAL-aiesopimuksen 

seuranta 



MAL-aiesopimus 2012-2015 

• Allekirjoitettu 20.6.2012 

• Helsingin seudun 14 kuntaa, valtio-

osapuoli ja HSL (yhteensä 20 osapuolta) 

• Toteutumista seuraa seurantakokous 

• Seurannasta vastaa aiesopimussihteeristö 

• Seuranta-aineiston keräävät HSY, UL ja 

HSL 

• Seurantaraportin kokoamisesta vastaa 

HSY 

 



Aiesopimussihteeristö 

vastaa MAL-aiesopimuksen seurannasta 
    

Sopijaosapuolten seurantakokous 

HLJ-prosessi 
Liikenteen seuranta ja 

raportointi 

aiesopimussihteeristölle 

Pj. HSL 

 
 
 

Seurantatiedon tuottaminen, kokoaminen ja raportointi 

Kunnat ja muut sopijaosapuolet 

Seurantatietoryhmä 
Seurantatiedon tuottaminen,  

kokoaminen ja raportointi. 

Pj. HSY 

Koordinointivastuu maan- 

käytön ja asumisen osalta  

HSY & UL 

 



Seurattavat aihealueet 

A. Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen 

B. Olemassa olevien kaavojen toteutuminen/ 

täydennysrakentaminen 

C. Maankäytön suunnittelu 

D. Liikennepalvelut 

E. Liikenneinfrastruktuuri 

 

Yhteensä 47 seurattavaa indikaattoria 

 



Indikaattoriyhteenveto 1(2) 
Seurattavat aihealueet Indikaattorit Seurannan 

aikaväli

A. Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

1. Valmistunut asuntotuotanto hallintamuodoittain

2. Alkanut asuntotuotanto hallintamuodoittain

3. Asunnoille myönnetyt rakennusluvat

4. Asuntotuotannon kohdentuminen yhdyskuntarakenteessa

5. Asumisen asemakaavoituksen ja asemakaavavarannon kohdentuminen yhdyskuntarakenteessa

6. Korkotukilainojen ja investointiavustusten myöntövaltuus

7. Haetut, puolletut ja myönnetyt korkotukilainat 

8. Haetut ja myönnetyt investointiavustukset 

9. Helsingin seudun osuus koko maahan myönnetystä tuista

10. Valmistuneiden ARA-asuntojen lukumäärä ja sijainti 

11. ARA-rajoitusten piiristä poistuva asuntokanta 

12. Inventoinnin toteutuminen

13. Maa-alueiden asuntotuotantoon soveltuvuuden arvioinnin toteutuminen

14. Soveltuvien maa-alueiden luovuttamisen toteutuminen

15. Kuntien käyttämät maapoliittiset keinot

16. Kuntien yhteisistä maapoliittisista toimintatavoista sopiminen

17. Asuntorakentamisen kustannusten alentamiseen liittyvän selvityksen laatiminen

18. Kilpailun tehostamista selvittävän hankkeen toteutuminen

A1. Asuntojen uustuotannon määrä, 

hallintamuoto ja sijainti 2 x vuodessa

A2. Asumisen ensisijaisten kohdealueiden 

toteutuminen
vuosittain 

(kevät)

A3. ARA-rahoitus, avustukset, muut 

tukimuodot

vuosittain

(kevät)

A4. Valtion ja valtionyhtiöiden hallinnassa 

olevien maa-alueiden inventointi vuosittain 

(kevät)

A5. Muut asuntotuotantoon vaikuttavat 

toimenpiteet

2015



Indikaattoriyhteenveto 2(2) 

B. Olemassa olevien kaavojen toteutuminen ja täydennysrakentaminen

19. Asuntotuotannon kohdentuminen yhdyskuntarakenteessa

20. Asumisen asemakaavoituksen ja asemakaavavarannon kohdentuminen yhdyskuntarakenteessa

B2. Valtion toimet rakentamattoman 

rakennusmaan korotetun kiinteistöveron 

alarajan nostamiseksi

21.Asuntotuotantoon tarkoitetun rakentamattoman rakennusmaan 

korotetun kiinteistöveron alarajan noston toteutuminen vuosittain 

(kevät)

C. Maankäytön suunnittelu

22. Asumiseen asemakaavoitettu uusi kerrosala kaavoitusvaiheittain 

23. Asumisen asemakaavavarannon kehittyminen ja riittävyys

24. Asumisen asemakaavoituksen kohdentuminen yhdyskuntarakenteessa

25. Kunnan toimenpiteet asemakaava-alueiden toteuttamisedellytysten varmistamiseksi

26. Yhteisen maankäyttösuunnitelman laatimisen eteneminen

27. Maankäyttö- ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteensovittaminen

28. Maankäyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvä päätöksenteko

29. Kaavoituksen ja sen ohjauksen kehittäminen 

30. Suunnittelutarveratkaisujan edellytysten selventämisen toteutuminen

B1. Kuntien toimenpiteet raide- ja 

joukkoliikennettä tukevien alueiden 

käyttöönottamiseksi ja 

täydennysrakentamisen edistämiseksi

vuosittain 

(kevät)

C1. Kaavavarannot ja kaavoitus asumiseen

vuosittain 

(kevät)

C2. Seudun yhteinen 

maankäyttösuunnitelma ja sen 

yhteensovittaminen HLJ 2015:n kanssa 
vuosittain 

(kevät)

C3. Valtion ja kuntien muut toimenpiteet 

kaavoituksen kehittämiseksi ja yhdys-

kuntarakenteen hajautumisen hillitsemiseksi 2015



Seurannan aikataulut 

201520142013 20162012

Seurantakokous 

Osapuolet allekirjoittavat Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen
20.6.2012

Seuranta-
suunnitelma

Aiesopimussihteeristö hyväksyy 
seurantasuunnitelman 1.2.2013

Aiesopimussihteeristö
käsittelee raportin 12.4.2013

Seurantakatsaus 
11/2013

Seurantaraportti II 
(3/2014)

Seurantakatsaus 
11/2014

Seurantakatsaus 
11/2015

Seurantaraportti III 
(3/2015)

Seurantaraportti I 
(3/2013)

Yhteenveto ja 
loppuarviointi

Arviointisuunnitelma

Aiesopimussihteeristö
määrittelee tavoitteet

Aiesopimussihteeristö

Aiesopimus-
sihteeristö

Aiesopimus-
sihteeristö

Arviointi

Uuden sopimuksen 
seurantasuunnitelma

Seurantakokous 

Aiesopimussihteeristö

Seurantakokous

Aiesopimus-
sihteeristö



Seurantasuunnitelma 

A2. Asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen  

 

Aiesopimukseen tavoite:   

Asuntotuotanto kohdistetaan ensisijaisesti liitteessä esitetyille 

kohdealueille ja muilta osin yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille 

alueille aiesopimuksen tavoitteiden mukaisesti. (Aiesopimus s. 5) 

Indikaattorit: 

– Asuntotuotannon kohdentuminen yhdyskuntarakenteessa 

– Asumisen asemakaavoituksen ja asemakaavavarannon 

kohdentuminen yhdyskuntarakenteessa 



• Seudun kohdealueilla 

yhteensä 

8 328 asuntoa 

• 72 % valmistuneesta 

kokonaistuotannosta 

 

 

 

Lähde: Helsingin seudun kunnat 

Asuntotuotannon kohdentuminen 

yhdyskuntarakenteessa 
Helsingin seudun ensisijaisille  

kohdealueille valmistuneet  

asunnot 2012 



• Valmistunut tuotanto 

yhteensä 11 536 

asuntoa  

• 92 % seudun 

tavoitteesta 

 

 

Lähde: Helsingin seudun kunnat 

Asuntotuotannon kohdentuminen 

yhdyskuntarakenteessa 
Valmistuneet asunnot 2012 

Helsingin seudulla 

 

 



Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 

Liikenne 

MAL-aiesopimuksen  

2012-2015  

seurannassa 

 
MAL-aiesopimuksen seurantatyöpaja 25.3.2013 

Tuire Valkonen 

 

 
 



HSL:n hallitus 29.3.2011 

KUUMA-hallitus 19.4.2011 

HLJ 2011 
Liikennejärjestelmäpäätös 

  
 

Liikennejärjestelmää 

kehitetään 

toteuttamalla 

monipuolisesti eri 

kehittämistasojen 

toimenpiteitä 

osapuolten 

yhteistyönä. 



MAL-seurannan taustaa liikenteen osalta 

• MAL-aiesopimuksen valmistelussa 
lähtökohtana oli liikenteen osalta Helsingin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 
2011. 

• Liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantaa on 
kehitetty osana PLJ- ja HLJ-prosesseja. 

 

 



Seurantatieto 

- indikaattorit Seuranta tukee 

HLJ 2015:n  

ohjelmointia ja 

valmistelua 

HLJ 2011- 

suunnitelma, 

HLJ-päätös  

ja aiesopimus 

 

 

Toimintaympäristö 

HLJ 2011:n  

kehittämis- 

ohjelma 

Liikennejärjestelmän 

 tila 

HLJ-toimikunta  

ohjaa seurannan  

ohjelmointia ja  

toteutusta 

HLJ-toimikunnan  

asettamat  yhteistyöryhmät 

Vuorovaikutus 

ja tiedonvaihto 

HSL-hallitus, HLJ-toimikunta,  

      KUUMA-hallitus, MAL-neuvottelukunta, 

            Helsingin seudun liikenneneuvottelukunta,    

                    Helsingin seudun kunnat,  

                         LVM, LIV, ELY, YM, UML , HSY 

Muut viranomaiset ja 

      sidosryhmät, Elinkeinoelämä, 

            Asukkaat, Järjestöt, Media 

HLJ-seurannan kokonaisuus 

MAL-aie- 

sopimuksen  

seuranta 

liikenteen osalta 



MAL-seurannan taustaa liikenteen osalta 

• MAL-aiesopimuksen seuranta liikenteen osalta 
perustuu HLJ 2011:n seurantaan. 

• Helsingin seudun liikenteen (HSL) HLJ-
prosessi vastaa yhteistyössä Uudenmaan ELY-
keskuksen kanssa liikenteen osalta MAL-
aiesopimuksen seurannasta ja raportoinnista 
aiesopimussihteeristölle. 

 



VII. Maankäytön, asumisen ja 
liikenteen toimenpiteet  

A. Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen  

B. Olemassa olevien kaavojen 
toteutuminen/täydennysrakentaminen  

C. Maankäytön suunnittelu  

D. Liikennepalvelut 

E. Liikenteen infrastruktuuri 



D. Liikennepalvelut 

D1. Joukkoliikenteen rahoitus ja palvelutaso  

D2. Joukkoliikennejärjestelmä ja yhdyskuntarakenne 

D3. Liityntäpysäköinti  

D4. Jalankulku ja pyöräily  

D5. Liikenteen hallinta 

 

 



E. Liikenteen infrastruktuuri  

E1. Liikenneinvestointien rahoitus  

E2. Liikenneverkon kehittämishankkeiden priorisoinnin toteutuminen  

E3. Raideliikenteen toimintavarmuus ja tie- ja katuverkon kehittämistoimet 

E4. KUHA-rahoitusjärjestelmä ja -hankekokonaisuus  

E5. Liikennejärjestelmän toimivuuteen ja maankäytön kehittämiseen liittyvät 

infrastruktuurin kehittämishankkeet aiesopimuskaudella  

E6. Kärkihankkeet, joiden toteuttamiseen valtio sitoutuu aiesopimuskauden 

jälkeen 

E7. Hankkeet, joiden suunnitteluvalmiutta valtio edistää seuraavalle 

aiesopimuskaudelle  

 



D2. Joukkoliikennejärjestelmä ja 
yhdyskuntarakenne 

 
16) Sopimusosapuolet kehittävät seudun yhdyskuntarakennetta ja 

joukkoliikennejärjestelmää olemassa olevaan ja rakenteilla olevaan 

raideliikenneverkostoon ja sitä täydentävään linja-autoliikenteeseen 

tukeutuen. Joukkoliikenteen linjastorakennetta kehitetään panostaen 

runkoverkkoon, solmupisteisiin ja joukkoliikenteen etuisuuksiin.  

• Joukkoliikenteen runkoverkon ja laatukäytävien 

toteutuminen 

• Saavutettavuuden kehitys kestävillä kulkumuodoilla 

• Uuden asuntotuotannon sijoittuminen 

saavutettavuuden kannalta hyville vyöhykkeille 
(yhteinen mittari maankäytön ja asumisen -osuuden kanssa) 

 

 



Vuosi 2008 

Vuosi 2020 Vuosi 2035 

HLJ 0+ 

Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä  



I    Kävellen, pyöräillen tai hyvin      

     tiheällä  vaihdottomalla    

     joukkoliikenneyhteydellä 

II   Kävellen, pyöräillen tai tiheällä   

     vaihdottomalla tai tiheällä    

     vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä 

III  Melko tiheällä vaihdollisella   

     joukkoliikenneyhteydellä tai autolla 

IV  Autolla tai vaihdollisella joukkoliikenne- 

     yhteydellä 

V   Autolla ja joillakin matkoilla   

     joukkoliikenteellä 

VI  Pääosin autolla 

VII Autolla 

Saavutettavuusvyöhykkeellä asuvan on mahdollista saavuttaa  

tarvitsemansa palvelut ja työpaikat tyypillisesti seuraavalla tavalla: 

Vyöhyke:   

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 saavutettavuustarkastelut SAVU           

Saavutettavuus kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä  

seudullisessa liikkumisessa 

Kävely ja pyöräily ovat paikallisia  

perusliikkumismuotoja kaikilla vyöhykkeillä 

HLJ 0+ Nykyiseen liikennejärjestelmään on lisätty rakenteilla 
olevat isot infrahankkeet, Länsimetro ja Kehärata, sekä 
liikennettä sujuvoittavia pieniä kustannustehokkaita hankkeita. 



Uuden asuntotuotannon sijoittuminen 
saavutettavuuden kannalta hyville vyöhykkeille 

Saavutettavuus 

kävellen, pyörällä ja 

joukkoliikenteellä, 

valmistuneet asunnot 

2012 ja asunto-

tuotannon kohde-

alueet vuosina  

2012 -2015. 

 



D1. Joukkoliikenteen rahoitus ja palvelutaso  

 
15) Kunnat turvaavat pitkäjänteisesti joukkoliikenteen rahoituksen. 

Seudun kunnat, HSL ja Uudenmaan ELY -keskus järjestävät 

joukkoliikenteen palvelutasomääritysten ja kehittämissuunnitelmien 

mukaisesti. Valtio osoittaa Helsingin seudulle suurten kaupunkiseutujen 

joukkoliikennetukea ja pyrkii lisäämään tuen määrää seuraavalla 

aiesopimuskaudella. Rahoitus kohdistetaan houkuttelevan palvelutason 

tuottamiseen ja taksa- ja lippujärjestelmän laajentamiseen ja muihin 

toimiin, jotka tehokkaimmin lisäävät joukkoliikenteen käyttöä ja 

vähentävät henkilöauton käyttöä koko seudulla.  

• Joukkoliikenteen rahoitus HSL-alueella ja muulla 

Helsingin seudulla  

• Joukkoliikenteen palvelutason kehitys 
 

 



Joukkoliikenteen rahoitus HSL-alueella  
 

 
 

Kerava 1.3. 2006 alkaen 

Kirkkonummi 1.1. 2007 alkaen 

Sipoo 1.1.2012 alkaen 

Kuvan joukkoliikenteen menoissa ei ole mukana 

infrastruktuurikustannuksia. 

 

MAL-aiesopimus, kohta 15 

477 



Joukkoliikenteen rahoitus Hyvinkäällä 

Kaikille avoin joukkoliikenne (paikallisliikenne, kaupunki, seutu- ja työmatkaliput sekä 

palveluliikenne)  

MAL-aiesopimus, kohta 15 



Joukkoliikenteen rahoitus muulla Helsingin seudulla  
 

Lähde: Kunnan rahoitus ELY-keskuksen kuntien kuljetuskustannuskyselystä 

avoimen joukkoliikenteen osuus ja valtion rahoitus on ELY-keskuksen myöntämä 

valtionavustus. 

*HSL-alue ja Hyvinkää ei mukana 

MAL-aiesopimus, kohta 15 



Joukkoliikenteen rahoitus HSL-alueella  
 

 

MAL-aiesopimus, kohta 15 

Tiivis analyysi kehityksestä: 

 

HSL-alueen joukkoliikenteen menot ovat kasvaneet tasaisesti tarkastelujakson ajan. Vuonna 

2012 joukkoliikenteen menot olivat 477 miljoonaa euroa ilman infrakustannuksia. 

Joukkoliikenteen hoidon kustannusten kasvu johtuu osaltaan HSL-alueen laajenemisesta ja 

asukasmäärän kasvusta.  

 

Joukkoliikenteen lipputulot ovat myös kasvaneet. Vuonna 2012 lipputulojen määrä oli noin 270 

miljoonaa euroa. Kuntien subventio-osuus on kasvanut vuosittain. Vuonna 2012 kuntien 

subvention määrä oli 202 miljoonaa euroa (ilman infraa). Valtio on tukenut suurten 

kaupunkiseutujen joukkoliikennettä vuodesta 2009 lähtien. HSL-alueelle myönnettiin tukea 

vuonna 2011 6,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 5,5 miljoonaa euroa.   

 

 

 

 

 

 



Joukkoliikenteen rahoitus Hyvinkäällä 

MAL-aiesopimus, kohta 15 

Tiivis analyysi kehityksestä: 

 

Hyvinkään joukkoliikenteen menot ovat kasvaneet tasaisesti tarkastelujakson ajan. 

Vuonna 2011 joukkoliikenteen menot olivat 1,3 miljoonaa euroa. Joukkoliikennetuen 

kasvu johtuu osaltaan paikallisliikenteen vuorotarjonnan parantamisesta ja 

matkalippujen hinnanalennuksissa sekä seutuliikenteessä mm. Keski-Uudenmaan 

seutulipun käyttöönotosta ja  linja-autoliikenteen kustannusindeksin noususta. 

Valtionapu on ollut tarkastelujaksolla n. 300 000 – 350 000 € / vuodessa. 



Tiivis analyysi kehityksestä:  

Kuntien kustannukset ovat vaihdelleet vuosittain tarkastelujakson aikana osoittaen kuitenkin 

kasvusuuntaa. Vaihteluita ovat aiheuttaneet liikenteen tarjontaan tehdyt muutokset.  

Esimerkiksi vuonna 2010 Tuusulan kutsujoukkoliikenne järjestettiin uudelleen. Valtion tuki on 

kohdentunut linja-autojen matkalippujen hinnanalennuksiin ja liikenteen ostoihin. Tuki on 

vaihdellut vuosittain 18–23 prosentin välillä kokonaiskustannuksista.  

 

Kuntien sisäisessä ja HSL-alueelle suuntautuvassa linja-autoliikenteessä tehdään karkean 

arvion mukaan kolme miljoonaa matkaa vuodessa. Kun kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä 

oli vuoden 2011 lopussa 167 400, on asukaskohtainen matkamäärä 18 matkaa vuodessa. 

 

 

 

 

MAL-aiesopimus, kohta 15 

Joukkoliikenteen rahoitus muulla Helsingin seudulla  
 



Näkökulma MAL 

aiesopimuksen seurantaan ja 

toteutukseen KUUMA -

kunnissa 

Sirkku Huisko 

Uudenmaan liitto 



Uudenmaan liitto | Nylands förbund 

31 

KUUMA-seutu muodostuu pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevista 10 kehyskunnasta. KUUMA-

kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, 

Tuusula ja Vihti. 



HLJ-kehittämis- 
strategia 

HLJ 2011 
+ jatkotyöt, 
MAL-työ  
Ja muut  
lähtö- 
kohdat 

HLJ 2015  
-luonnos 

Osastrategioiden 
täsmentäminen 

Maankäyttö-
suunnitelma- 
prosessi 

HLJ 2015  
-prosessi 

Vaikutusten arviointi  

SOVA 

Helsingin 
seudun 
visio 
 

MAL 2050- 
strategiset  
linjaukset 
 

MAL 2020 
toteutus- 
ohjelma 

 

Rajaton  
metropoli 
 KUUMA- 

kehityskuva 
 

Maankäytön  
rakennemalli 

Väestö 
Asuminen 
Elinkeinot 
Palvelut 
Viher- ja  

luontoalueet 

Suunni- 
telman  
luonnos 

Lisätarkastelut 
ja seudullinen  

yhteen- 
sovittaminen 

 

MAL- 
aiesopimus 

2016-2019 

 

Tietopohja 
ja tulokset 
HLJ-luonnoksen  
valmisteluun 

T
 

 

HLJ-strategia- 

selvitys 

Alustavat   
maankäyttöarviot 
vaikuttamaan   
HLJ-prosessiin 

Aktiivinen yhteistyö 
ja vuoropuhelu  

MAL-yhteistyö 
Kestävät kulkumuodot 

Liikkumisen ohjaus ja hallinta 
Operointi ja ylläpito 

Tieliikenteen ratkaisut 

Helsingin  
seudun  

maankäyttö- 
suunnitelma  

 Helsingin  
seudun  
liikenne- 

järjestelmä 
suunnitelma 

HLJ 2015 



Lisätietoja seurannasta: 

Seurantatietoryhmän puheenjohtaja  

Irma Karjalainen, irma.karjalainen@hsy.fi 

 

Seurantatietoryhmän sihteeristö 

Miliza Ryöti, miliza.ryoti@hsy.fi 

Maria Kuula, maria.kuula@hsy.fi 

Sirkku Huisko, sirkku.huisko@uudenmaanlitto.fi 

Tuire Valkonen, tuire.valkonen@hsl.fi 
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