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Hallitus

§ 115

16.06.2020

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen
sopimuksen 2020–2031 hyväksyminen
382/08.00.00.00/2020 [MAL-sopimus vuosille 2020-2031]
Hallitus § 115
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, p. 050 565 8884 ja
osastonjohtaja Sini Puntanen, p. 040 501 3362

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan
ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksella vahvistetaan
kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta
seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolien sitoutumista seudun kehittämiseksi
tarvittaviin toimenpiteisiin. Sopimuksella varaudutaan pitkäjänteiseen kehitykseen ja
toimenpiteiden voimistamiseen tarvittaessa. Sopijaosapuolet sitoutuvat yhdessä
edistämään sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.
Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle
monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja
maankäytön yhteensovittamiselle. Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävää
yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen
torjumiseksi sekä mahdollistetaan sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja
elinkeinoelämän elinvoimaisuus. Tavoitteena on myös torjua segregaatiota ja
asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden
asuntokannan monipuolisuutta.
Sopimuksessa määritellään tavoitetila 12-vuotisen sopimuskauden osalta Helsingin
seudulle sekä kehityspolku tämän tavoitetilan saavuttamiseksi edellä mainittujen
teemojen osalta. Tavoitetilan ja kehityspolun toteutumista ja toimenpiteitä
tarkastellaan ja täsmennetään rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Sopimukseen on
sisällytetty keskeisimmät, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä ja/tai kuntien ja
valtion yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän
kehittämistä koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet. Sopimuksessa
esitettävät konkreettiset toimenpiteet koskevat sopimuskauden ensimmäistä
nelivuotisjaksoa 2020–2023. Seuraavia jaksoja koskevat toimenpiteet tarkennetaan
seuraavien MAL-sopimusten yhteydessä. Sopimuksen toteutumisen kannalta on
tärkeää, että myös kuntien ja valtion muut kehittämistoimet tukevat sopimuksen
tavoitteiden toteutumista.
Helsingin seudun MAL-sopimus 2020–2031 on jatkoa Helsingin seudun MALsopimukselle 2016–2019. Sopimuksen lähtökohtana on Helsingin seudun
maankäyttö, asuminen ja liikenne 2019 -suunnitelma (MAL 2019), joka on valmisteltu

yhteistyössä Helsingin seudun kuntien, HSL:n sekä valtion ympäristö- ja
liikennehallinnon toimijoiden kesken. Muita sopimuksen keskeisiä lähtökohtia ovat:
•

Pääministeri Marinin hallitusohjelma 10.12.2019

•

Kansainväliset ilmastosopimukset ja niiden perustella laaditut Kansallinen energia- ja
ilmastostrategia ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU)
ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevine tavoitteineen sekä kansallinen
ilmansuojeluohjelma 2030

•

Eduskunnan kirjelmä asuntopolitiikan kehittämiskohteista (EK 26/2018 vp - O
61/2016 vp) tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta

•

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

•

Valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle asetetut tavoitteet ja strategiset
linjaukset.
Sopimuksen sisältö
Sopimuksessa on määritelty kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta ja
liikennejärjestelmää sekä asumista ja elinympäristön laatua koskevat tavoitetilat
2030+ sekä kehityspolut ja sovitut toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Lisäksi
sopimuksessa on määritelty muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion
toimenpiteet, jotka koskevat mm. maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista ja
valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä erilaisia muita valtion
kehittämisohjelmia. Sopimus sisältää myös Helsingin kaupunkiseudun kuntien
prioriteettina olevan listan valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
huomioitavista suunnittelukohteista.
Sopimuksen voimassaolo
Sopimuksen pidemmän aikavälin tavoitteet ovat voimassa 2020–2031.
Sopimuskausi on 31.12.2023 saakka. Sopimus uusitaan vuoden 2023 loppuun
mennessä siten, että tämän sopimuksen tavoitetila ja toimenpidepolku tarkistetaan ja
täsmennetään suhteessa kansainvälisiin, kansallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin.
Samalla sovitaan vuosille 2024–2027 ajoittuvista konkreettisista toimenpiteistä, joilla
edistetään tarkistetun tavoitetilan 2035 toteutumista täsmennetyn toimenpidepolun
mukaisesti. Konkreettisia toimenpiteitä valittaessa otetaan huomioon tämän
sopimuksen toteutuminen ja toimien vaikuttavuus.
Valtio-osapuolten sitoutuminen sopimukseen määritellään valtioneuvoston
periaatepäätöksellä, jossa linjataan valtion tahtotila ja tuki Julkisen talouden
suunnitelman ja talousarvioiden puitteissa. Valtion rahoitustoimenpiteet edellyttävät
eduskunnan päätöstä.
Valtion ehtona tähän sopimukseen sitoutumiselle ja siihen sisältyvien
rahoitustoimenpiteiden toteuttamiselle on, että kunnat ovat omalta osaltaan
toteuttaneet sopimukseen sisältyvät ja kuntien toimivallassa olevat toimenpiteet.
Kuntien sitoutuminen sopimukseen edellyttää vastaavasti, että valtio on toteuttanut
sopimuksessa sovitut toimenpiteet.
Seuranta
Sopimuksen toteutumista seuraa sopijaosapuolten edustajien vuosittain kokoontuva
seurantakokous, jonka valmistelusta vastaa MAL-sopimussihteeristö. Seuranta-

aineiston kokoamisesta vastaa sopijaosapuolista ja seututiedon tuottajista
muodostettu työryhmä. Seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista vastaa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY), joka kokoaa muilta
sopijaosapuolilta tarvittavat seurantatiedot MAL-sopimussihteeristön ohjauksessa.
Vuosittaisen seurantakokouksen yhteydessä varaudutaan tarvittaessa tarkistamaan
sopimuksen sisältöä jäljellä olevan sopimuskauden osalta merkittävistä olosuhteiden
muutoksista johtuen.
MAL-sopimuksen neuvotteluprosessi
Ympäristöministeriö asetti Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön,
asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-23 neuvotteluryhmän 5.12.2018 ja
neuvottelutulos saavutettiin 2.6.2020. Neuvotteluryhmään kuuluivat jäsenet
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeista, Nurmijärven kunnasta,
HSL:stä, Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä ympäristöministeriöstä, liikenne- ja
viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä,
Väylävirastosta [aik. Liikennevirastosta] ja ARA:sta. Neuvotteluryhmää täydennettiin
myöhemmin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin edustajalla. HSL:ää edusti
neuvotteluryhmässä toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.
Lisätietoa MAL-sopimuksista ympäristöministeriön nettisivuilla: https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liike
nteen_ja_asumisen_sopimukset
Ehdotus

Hallitus päättää hyväksyä valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön,
asumisen ja liikenteen sopimusta 2020-2031 koskevan neuvottelutuloksen 2.6.2020
ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen
sopimus 2020–2031, neuvottelutulos 2.6.2020.
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Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) 16.6.2020.
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetty tiedoksi 16.6.2020 sähköisesti.
Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi

Helsingissä 16.6.2020

Pirjo Sailavuo-Asikainen
assistentti
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 115
Oikaisuvaatimusohje
Päätöksiin tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö,
yhteisö, laitos tai säätiö, joka kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n
jäsenkunnista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä
oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
−
−
−
−

kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu
asianosaiselle tiedoksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun
lain (13/2003) 19 §:ssä säädetyllä tavalla,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu
asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta,
saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle
tiedoksi saantitodistuksin,
tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu
asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti.

Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
(7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu HSL:n internetsivuilla.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen
muodon vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu,
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
oikaisuvaatimuksen, oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus perusteineen sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
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Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä.
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