
Helsingin seudun
MAL 2019 

-suunnittelu



Maankäytön, asumisen ja 

liikenteen seudullinen 

suunnitelma, jossa kuvataan, 

miten seutua pitäisi kehittää 

vuosina 2019–2050.

Suunnitelmaa valmistelevat 

koko seudun johtavat 

asiantuntijat.

MAL 2019 – mikä se on?
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 Yhteistyötä

 Selvitysten laatimista

 Suunnitelmien iterointia

 Vaikuttavuustarkasteluja

 Toimenpiteiden määrittämistä

 Keinoja seudulle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen lyhyellä tähtäimellä (2030). 

 Varautumista toimintaympäristön muutoksiin 

pitkällä tähtäimellä (2050).

Mitä MAL-suunnittelu on?
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 Vuonna 2050 Helsingin seudulla ennustetaan 

asuvan yli kaksi miljoonaa ihmistä, jolloin 

työpaikkoja seudulla on yli miljoona. 

Suunnittelematon kasvu voisi johtaa kaaokseen.

 MAL-suunnitelmalla vastataan seudun kasvuun ja 

käännetään se seudun eduksi. Koordinoimalla 

maankäytön, asumisen ja liikenteen kehitystä 

turvataan Helsingin seudun toimivuus, kilpailukyky 

sekä taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen 

kestävyys. 

Miksi tehdään?
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MAL 2019 lähtökohdat ja 

alustavat tavoitealueet:

Alustavat 

tavoite-

alueet
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Tarkasteltuja teemoja

Alueellinen eriytyminen ja 

täydennysrakentaminen 

Liikenteen uudet 

teknologiat ja 

palvelut

Seudun keskukset

Tavoitteet ja mittarit

Joukkoliikenteen 

runkoverkko
Asumisen talous

Maankäytön

sijoittuminen

Vaikutusten 

arviointikehikko

Väestö- ja

työpaikkaprojektiot

Muuttoliike

Päästövähennykset



Miten suunnittelu on organisoitu?

HSL:n hallitus

MAL-neuvottelukunta

Helsingin seudun 

yhteistyökokous (HSYK)

HLJ-toimikunta
LVM,LIVI,

ELY, YM

Valtio 

Osallistuu suunnitteluun, 

erityisesti 

liikennejärjestelmätyön 

ja MAL-projektiryhmän 

kautta 

HSL

vastaa lakisääteisen 

liikennejärjestelmäsuun

nitelman laatimisesta, 

vaikutusten arvioinnista

Kunnat

osallistuvat 

liikennejärjestelmäsuun

nitteluun ja vastaavat 

yhteistyössä 

maankäytön ja 

asumisen 

suunnittelusta

KUUMA -johtokunta

Kuntien ja valtion 

johtavista 

viranomaisista 

koostetut ohjausryhmät

Kuntien 

luottamushenkilöistä 

muodostuvat 

päätöksentekoelimet

Kuntien, 

HSL:n ja 

valtion 

edustajien 

koostamat 

asiantunti-

jaryhmät
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MAL -projektiryhmä

Maankäytön ryhmä Liikenteen ryhmätAsumisen ryhmä



• Konkretiaa lähivuosiin, 

joustavuutta pitkään tähtäimeen

• Tiedon tehokas hyödyntäminen

MAL 2019 rakennetaan vaiheittain

• Vaikutusten arviointi ohjaa suunnittelua

• Vuorovaikutuksella vaikuttavuutta

• Välitavoitteet rytmittävät suunnittelua
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Missä mennään nyt?
 Teimme MAL-suunnitelmaa varten useita selvityksiä, jotka ovat valmistumassa kesän 2017 

aikana.

 Syksyllä alkaa suunnitelman kokoava vaihe, jossa maankäyttöä, asumista ja liikennettä 

ryhdytään sovittamaan yhteen selvitysten antamien tietojen pohjalta.

 Loppuvuodesta päätetään raameista, joissa määritetään keskeisiä jatkosuunnittelun 

ohjenuoria, kuten tavoitteet, sekä suunnittelussa käytettäviä oletuksia, kuten vuoden 2050 

skenaariot. 
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 Raamien muodostamisen jälkeen aloitetaan MAL 2019 -suunnitelman iterointi, 

jonka aikana jatketaan vaikutusten arviointityötä.

 Iteroitu MAL 2019 -suunnitelma lähtee lausuntokierrokselle syksyllä 2018, jonka 

jälkeen suunnitelma viimeistellään.

 MAL 2019 -suunnitelman hyväksyminen ajoittuu alkuvuoteen 2019.

Aikataulu 2017-2019, luonnos



Verkossa osoitteessa www.hsl.fi/mal

Uutiskirje 3-4 kertaa vuodessa
• Ilmoittaudu sähköisen uutiskirjeen jakelulistalle verkkosivuilla olevan linkin kautta tai 

lähettämällä pyyntö osoitteeseen hlj@hsl.fi

Vuorovaikutustilaisuudet
• Seminaarit, työpajat ja muut tilaisuudet, esim.

o luottamushenkilöille: syksy 2017, syksy 2018 kevät 2019

o viranomaisille: helmikuu 2017 ja 2018

Muuta
• MAL-barometri asukkaille 

ja luottamushenkilöille (01-02/2017 ja 2018)

• SOME: Twitter #MAL2019

Miten voit osallistua?

http://www.hsl.fi/mal
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/38211e4a-c230-4de3-926d-9ce12be40cea?displayId=Fin1242960
mailto:hlj@hsl.fi

