
Helsingforsregionens 
MAL 2019-plan



En regional plan för 

markanvändning, boende och 

trafik, där man beskriver hur 

regionen ska utvecklas åren 

2019 - 2050. Planen bereds av 

ledande sakkunniga i hela 

regionen.

MAL 2019 – vad är det?
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 Samarbete

 Utarbetande av utredningar

 Iteration av planerna

 Effektivitetskontroller

 Fastställande av åtgärderna

 Metoder för att uppnå målsättningarna som ställts 

för regionen på kort sikt (2030). 

 Beredskap för förändrade verksamhetsmiljöer på 

lång sikt (2050).

Vad är MAL-planering?
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 Man räknar med att det 2050 bor över två 

miljoner människor i Helsingforsregionen, 

varmed antalet arbetsplatser i regionen uppgår till 

över en miljon. Oplanerad tillväxt kan leda till kaos. 

 Med MAL-planen möter vi upp regionens tillväxt 

och vänder den till regionens fördel. Genom att 

koordinera markanvändningen, boendet och 

trafikens utveckling tryggas Helsingforsregionens 

funktionalitet, konkurrenskraft samt ekonomiska, 

ekologiska och sociala hållbarhet. 

Varför görs detta?
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Utgångspunkter och initiala 

målsättningsområden för MAL 2019:

Helsingforsregionens internationella konkurrenskraft och ramarna för näringslivet 

förbättras, invånarnas vardag förenklas. 

Samhällsstrukturens lönsamhet

effektiviseras.

MAL-vision

Initiala 

målsättnings-

områden

Utgångs-

punkter

Helsingfors-

regionen

2050

Utsläppen från markanvändningen, boendet och trafiken minskar. 

Jämställdheten, tryggheten och hälsan i 

samhällsstrukturen förbättras.

Utgångspunkterna 

och MAL-visionen 

är densamma som i 

föregående 

planeringsomgång.

I initiala 

målområden har de 

viktigaste 

innehållen från 

målen i den 

föregående 

omgången 

koncentrerats. De 

strategiska 

målsättningar som 

styr MAL 2019-

planeringen 

färdigställs hösten 

2017.

var tredje finska
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Granskade teman

Regional segregering och

kompletteringsbyggande

Trafikens nya 

tjänster och 

tekniker

Regionens olika

centrum

Målsättningar och

mätare

Kollektivtrafikens

stamnät
Boendeekonomi

Markanvändningens

placering

Utvärderingsram för

effekterna

Befolknings- och

arbetsplatsprojektioner

Migration

Minskade utsläpp



Hur har planeringen organiserats?

HRT:s styrelse

MAL-delegationen

Helsingforsregionens

samarbetsmöte (HSYK)

HLJ-utskottet
LVM,LIVI,

ELY, YM

Staten deltar i 

planeringen, särskilt via 

trafiksystemarbetet och

MAL-projektgruppen. 

HSL ansvarar för 

upprättande av 

lagstadgad

trafiksystemplanering, 

konsvekvensbedömning

Kommunerna deltar i 

trafiksystemplaneringen

och ansvarar

gemensamt för 

planeringen av 

markanvändningen och

boendet.

KUUMA-direktionen

Ledningsgrupper 

bestående av 

kommunernas och 

statens ledande 

myndigheter

De beslutande 

organen består av 

kommunernas 

förtroendevalda

Expert-

grupper 

bestående 

av 

representan-

ter från 

kommuner-

na, HRT och 

staten. 
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MAL-projektgruppen

Markanvändnings-

gruppen
TrafikgruppenBoendegruppen



 Konkretion av de närmaste åren, 

flexibilitet på lång sikt

 Effektivt utnyttjande av informationen

MAL 2019 byggs stegvis

 Konsekvensbedömningarna styr planeringen

 Slagkraft genom interaktion

 Delmålen bestämmer planeringstakten
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Var är vi nu?
 Vi gjorde flera utredningar inför MAL-planen, som färdigställs under sommaren 2017.

 I höst inleds planeringens sammanställningsfas, då markanvändningen, boendet och 

trafiken ska sammanföras baserat på informationen i utredningarna.

 I slutet av året beslutas om ramarna, där man fastställer de centrala riktningarna för den 

fortsatta planeringen, såsom målsättningarna, de antaganden som används i planeringen, 

som scenarierna för 2050. 

Inledning av utredningarna

Preliminär markanvändning

Utredningar

Beredning av utvärderingsprogrammet

Fastställande av målsättningarna och målnivån

Beredning av ramarna
• Utredningarnas syntes

• Skapande av scenarier

• Specificering av målsättningarna

• Finslipning av konsekvensbedömningsprogrammet

Beredning av ramarna

• Utredningarnas syntes

• Skapande av scenarier

• Specificering av målsättningarna

• Finslipning av konsekvensbedömningsprogrammet

Genomförande av vidare- och
tilläggsutredningar 

Bedömningsprogram

inklusive utlåtanden (SOVA-

hörande)

MAL-Barometerns

resultat

Utredningarnas centrala

resultat, målsättningar

och målnivåer

Utkast till

ramarna
MAL-

seminarium

Beslut om

ramarna
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 När ramarna har skapats inleds iterationen av MAL 2019-planeringen, under vilken arbetet 

med konsekvensbedömningar fortsätter.

 Den itererade MAL 2019-planen skickas ut på en remissrunda hösten 2018, varefter 

planen slutbehandlas.

 Godkännandet av MAL 2019-planen kommer att ske i början av 2019.

Tidsplan 2017-2019, utkast



På webbplatsen www.hsl.fi/mal

Nyhetsbrev 3-4 gånger per år
• Registrera dig på distributionslistan för elektroniskt nyhetsbrev via länken 

på webbplatsen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till 

adressen hlj@hsl.fi

Interaktionstillfällen
• Seminarier, workshops och övriga tillställningar, t.ex.

• för förtroendevalda: hösten 2017, hösten 2018 våren 2019

• för myndigheter: februari 2017 och 2018

Övrigt
• MAL-barometer för invånare och förtroendevalda (01-02/2017 och 2018)

• SOME: Twitter #MAL2019

Hur kan du delta?

http://www.hsl.fi/mal

