
   
 
 
 

18.10.2017 
 

 

 

 

Helsingin seudulla valmistellaan ensimmäistä maankäytön, asumisen ja liikenteen 

yhteistä suunnitelmaa MAL 2019 

 

Helsingin seudun toimivuuden, kilpailukyvyn sekä taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestä-
vyyden näkökulmista on ensiarvoisen tärkeää, että maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitte-
lua toteutetaan yhdessä. Seudun yhteisellä suunnitellulla ja hallitulla kasvulla mahdollistetaan ny-
kyisten ja uusien asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen, kohtuuhintainen asuminen sekä seudun 
elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Myös Euroopan komission Suomel-
le asettaman kasvihuonekaasupäästöjen 39 %:n vähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää 
Helsingin seudulta entistä tiiviimpää ja määrätietoisempaa yhteissuunnittelua ja sen mukaista pää-
töksentekoa. 

 

MAL 2019 -suunnittelu ja vaikutusten arviointi  

 

MAL 2019 -suunnitelma ilmentää seudun yhteistä tahtotilaa seudun maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen kehittämisessä. Paraikaa valmisteltava MAL 2019 -suunnitelma tulee olemaan maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama 
näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää vuosina 2019–2050. Liikenteen osan muodostaa laki-
sääteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ). Suunnitelman pohjalta valmistellaan kuntien ja 
valtion välinen MAL-sopimus. MAL 2019 -suunnitelman luonnos ja vaikutusten arviointi valmistuvat 
lausuntoja ja kannanottoja varten loppuvuodesta 2018.  
 
MAL 2019 -suunnitelmalla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja 
ympäristöön. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda esiin suunnitelman merkittävät vaikutuk-
set suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on vi-
ranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-laki 
200/2005) mukaan ympäristövaikutusten arviointia edellyttävä suunnitelma. Lain perusteella vas-
taavan viranomaisen tulee huolehtia siitä, että ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittä-
vässä määrin. MAL 2019 -työssä vaikutusten arviointi tehdään liikenteen lisäksi maankäytön ja 
asumisen keskeisiksi tunnistetuista teemoista.  
 
Suunnitelmaa valmistelevat Helsingin seudun johtavat asiantuntijat. MAL 2019 -suunnitelman hy-
väksymisestä päättävät kuntapäättäjät Helsingin seudun yhteistyökokouksessa (HSYK), HSL:n 
hallituksessa ja KUUMA-johtokunnassa. Helsingin seudun liikenne HSL vastaa lakisääteisesti 
suunnitelman liikenneosasta.  
 

Osallistuminen ja mielipiteiden esittäminen 

 
MAL 2019 -suunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelmointiin ja sisältöön pyydetään mielipiteitä 
18.10-17.11.2017 välisenä aikana. Mielipiteitä pyydetään valtion toimijoilta, järjestöiltä ja asukkail-
ta. SOVA-kuulutus lähetetään tiedoksi suunnitteluun osallistuville tahoille. Kaikki halukkaat voivat 
halutessaan antaa lausunnon. 
 
Arvioinnin sisältö ja ohjelmointi on kuvattu MAL 2019 -arviointiohjelmaluonnokseen. Voitte myös 
kommentoida tämän hetkistä suunnitteluaineistoa ja antaa mielipiteenne jatkovalmisteluun. Toi-
vomme, että annatte mielipiteenne kyselyn kautta TÄÄLLÄ.  
 
Mielipiteen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen hsl@hsl.fi tai postitse Helsingin seudun 
liikenne HSL, Kirjaamo, PL 100, 00077 HSL.  

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/mal_2019_-arviointiohjelmaluonnos.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/2683E63502CA4AA3
mailto:hsl@hsl.fi
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Etenkin seuraaviin kysymyksiin toivomme näkemyksiä:  
 

 Mitä mieltä olet MAL 2019 –suunnitelman alustavista tavoitteista? Vastaavatko ne Helsingin 
seudun haasteisiin?  

 Mikä alustava tavoite on mielestäsi tärkein? Miksi? Laita alustavat MAL 2019 -tavoitteet 
tärkeysjärjestykseen. 

 Huomioidaanko arvioinnissa seudullisen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen 
näkökulmat kattavasti? 

 Vastaavatko asetut päämittarit tavoitteiden saavuttamista? Miten niitä tulisi vielä kehittää? 
 Onko arvioinnin menetelmiin kommentteja tai kehittämistarpeita?  

 
 
MAL 2019 -aineistot:  
 

– Verkkosivulta http://www.hsl.fi/mal 
– Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturilta 18.10.-17.11.2017 aukioloaikoina  
– HSL:n palvelupisteissä, niiden aukioloaikoina: 

 
o Rautatientorin metroasema 
o Itäkeskuksen metroasema 
o Pasilan palvelupiste, Opastinsilta 6 A, pihataso 

 
Lisätietoja MAL 2019 -suunnittelusta ja sen vaikutusten arvioinnista antaa projektipäällikkö Tuire 
Valkonen, tuire.valkonen@hsl.fi, puh. 040 161 22 60 sekä ryhmäpäällikkö Tapani Touru, tapa-
ni.touru@hsl.fi puh. 040 504 22 70. 
 
SOVA-lain mukaisen vaikutusten arvioinnin yleisistä periaatteista on tietoa ympäristöhallinnon In-
ternet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hsl.fi/mal
mailto:tuire.valkonen@hsl.fi
mailto:tapani.touru@hsl.fi
mailto:tapani.touru@hsl.fi
http://www.ymparisto.fi/
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Lausuntopyyntö lähetetään oheisille tahoille: 
 

Valtio 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Valtionvarainministeriö 

Liikennevirasto 

Uudenmaan ELY-keskus  

Ympäristöministeriö 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Huoltovarmuuskeskus 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
 
Kunnat ja liitot 
Suomen kuntaliitto 

Varsinais-Suomen liitto   

Kymenlaakson liitto   

Hämeen liitto   

Päijät-Hämeen liitto   

Siuntion kunta 
 

Järjestöt, yhdistykset yms. 

Helsingin seudun Kauppakamari 

Elinkeinoelämän keskusliitto, EK 

Suomen yrittäjät 

Finavia - Ilmailulaitos 

Suomen paikallisliikenneliitto 

Linja-autoliitto 

VR-Yhtymä 

Pyöräliitto 

Autoliitto 

Taksiliitto 

Kuorma-autoliitto 

Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry 

Helsingin polkupyöräilijät 

Liikenneturva 

Suomen tieyhdistys 

Liikennesuunnittelun Seura ry 

Suomen Liikenneliitto 

Uudenmaan ympäristösuojelupiiri ry 

Dodo ry 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry 

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry 

Rakennusteollisuus RT 
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Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 

Hoas 

YVA ry 

WWF Suomi 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Kiinteistöliitto Uusimaa 
 
Lausuntopyyntö lähetetään tiedoksi seuraaville tahoille: 
 

Helsingin kaupunki 

Espoon kaupunki 

Vantaan kaupunki 

Kauniaisten kaupunki 

Keravan kaupunki 

Kirkkonummen kunta  

Sipoon kunta 

Hyvinkään kaupunki 

Järvenpään kaupunki 

Mäntsälän kunta 

Nurmijärven kunta 

Pornaisten kunta 

Tuusulan kunta 

Vihdin kunta 

KUUMA-seutu 

Uudenmaan liitto 

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

 
 


