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LAUSUNTOPYYNTÖ  Dnro 479/07/70/700/2014 

24.10.2014  

 

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA 

 

Luonnokset Helsingin seudun 14 kunnan maankäyttösuunnitelmasta, asuntostrategiasta ja 

liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (HLJ 2015) ovat valmistuneet lausuntoja ja 

kannanottoja varten. Suunnitelmaluonnokset muodostavat kokonaisuutena yleispiirteisen 

näkemyksen Helsingin metropolialueen tulevasta yhdyskuntarakenteesta ja 

liikennejärjestelmästä. Pyydämme teiltä lausuntoa suunnitelmaluonnoksista sekä HLJ 

2015:n vaikutusten arvioinnista, joka on tehty suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten 

arviointia koskevan SOVA-lain mukaisesti. Lausuntoaika kestää marraskuun alusta 

31.12.2014 saakka. Myös asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus antaa kannanotto 

suunnitelmaluonnoksista. 

Suunnitelmien valmistelu ja päätöksenteko 

Suunnitelmaluonnokset on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä. Maankäyttösuunnitelman ja 

asuntostrategian laatimisesta ovat vastanneet alueen kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja 

Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, 

Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo sekä Uudenmaanliitto ja HSY. Helsingin seudun 

liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n valmistelusta on vastannut HSL ja työhön ovat 

osallistuneet kuntien lisäksi valtion liikenne- ja ympäristöviranomaiset. 

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK hyväksyi kokouksessaan 14.10.2014 Helsingin 

seudun maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian luonnokset lähetettäväksi lausunnoille. 

Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen suunnitelmaluonnokset viimeistellään alkuvuodesta 

2015 ja HSYK käsittelee ja hyväksyy omalta osaltaan maankäyttösuunnitelman sekä 

asuntostrategian ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi pääkaupunkiseudun kuntiin. 

KUUMA-kunnat saavat suunnitelmat hyväksyttäväkseen kuntien yhteisen KUUMA-

johtokunnan kautta. 

HSL:n hallitus päätti lähettää Helsingin seudun liikennejärjestelmäluonnoksen 

lausuntokierrokselle kokouksessaan 21.10.2014. Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen HLJ 

2015 -suunnitelma viimeistellään alkuvuodesta 2015, jonka jälkeen HSL:n hallitus tekee 

liikennejärjestelmäpäätöksen ja lähettää suunnitelman KUUMA -johtokunnan kautta 

KUUMA-kuntiin liikennejärjestelmäpäätöksen tekemistä varten. 
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Tavoitteena on, että suunnitelmista on päätökset maaliskuun 2015 loppuun mennessä, jonka 

jälkeen niiden pohjalta voidaan neuvotella seuraavan MAL-aiesopimuksen 2016–2019 

toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi. 

Pyydämme teitä ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 

Suunnitelmien muodostama kokonaisuus:  

• Muodostavatko maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja HLJ 2015 toimivan 

kokonaisuuden seudullisesta näkökulmasta? 

• Tukeeko kokonaisuus MAL-vision ja tavoitteiden toteutumista? 

Maankäyttösuunnitelma: 

• Vastaako maankäyttösuunnitelmassa esitetty kokonaisuus käsitystänne seudun 

yhdyskuntarakenteen tulevaisuudesta?  

• Ovatko seudullisten liikennehankkeisiin kytkeytyvien kehittämisvyöhykkeiden määritelmät 

oikeansuuntaisia? 

Asuntostrategia: 

• Ovatko asunto- ja maapoliittiset linjaukset oikeansuuntaisia? Ovatko tavoitteet ja niiden 

sisältämät toimenpiteet riittäviä halutun kehityksen aikaansaamiseksi? 

• Edistetäänkö esitetyillä toimenpiteillä riittävästi asuntotuotannon sijoittumista 

maankäyttösuunnitelmassa esitetyille seudun ensisijaisesti kehitettäville vyöhykkeille?  

• Huomioivatko suunnitelmat riittävästi myös olemassa olevien asuinalueiden 

kehittämistarpeet? 

HLJ 2015 ja sen vaikutusten arviointi (SOVA): 

• Onko HLJ 2015:ssa onnistuttu kiteyttämään strategisesti tärkeimmät seudun 

liikennejärjestelmän linjaukset ja toimenpiteet?  

• Onko joukkoliikenteen palvelutason ja seudullisen pyöräilyverkoston yhteensovitus 

maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian kanssa onnistunut? 

• Sitoudutteko osaltanne esitettyyn liityntäpysäköinnin kustannusjakoehdotukseen? 

• Millaisia ajoneuvoliikenteen hinnoitteluvaihtoehtoja tulisi selvittää? 

• Onko suunnitelman vaikutuksia arvioitu riittävän kattavasti? 

 

Esittelytilaisuus lausunnonantajille 6.11.2014 

Suunnitelmaluonnoksista järjestetään lausunnonantajille esittelytilaisuus 6.11.2014 klo 15–

16.45. (kahvitarjoilu klo 14.30-15) Helsingin Kansallismuseon auditoriossa osoitteessa 

Mannerheimintie 34. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmien keskeinen sisältö. Tilaisuuteen 

on vapaa pääsy. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen kahvitarjoilun järjestämistä varten 

osoitteeseen hlj@hsl.fi viimeistään tiistaina 3.11.2014. 
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Kaikille avoin yleisötilaisuus 6.11.2014 

Suunnitelmaluonnoksista järjestetään esittelytilaisuus yleisölle torstaina 6.11.2014 klo 18–20 

Helsingin Kansallismuseon auditoriossa osoitteessa Mannerheimintie 34. Tilaisuudessa 

esitellään suunnitelmien keskeinen sisältö ja kommentointimahdollisuudet. Tilaisuus on 

suunnattu kaikille seudun maankäytöstä ja liikenteestä kiinnostuneille, ja sinne on vapaa 

pääsy. 

Lausuntoaineistot  

Luonnokset maankäyttösuunnitelmasta, asuntostrategiasta sekä liikennejärjestelmä-

suunnitelmasta ja sen vaikutusten arvioinnista (SOVA) ovat saatavilla verkko-osoitteessa 

www.hsl.fi/hlj sekä myös osoitteessa www.helsinginseutu.fi/masu (kohdassa Uutta nyt). 

Lausunnot toimitetaan HSL:ään  

Sekä maankäyttösuunnitelmaa, asuntostrategiaa että liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 

koskevat lausunnot tulee toimittaa HSL:n kirjaamoon viimeistään keskiviikkona 31.12.2014 

mieluiten sähköpostitse osoitteeseen hsl@hsl.fi. Seudun asukkaat voivat kertoa 

kannanottonsa lausuntoaikana lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hsl@hsl.fi tai 

osoitteella Helsingin seudun liikenne HSL, Kirjaamo, PL 100, 00077 HSL, käyntiosoite 

Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki.  

Lisätietoa suunnitelmista: 

• Maankäyttösuunnitelma: Mari Siivola (mari.siivola@vantaa.fi, p. 040 336 0159) 

• Asuntostrategia: Mari Randell (mari.randell@hel.fi, p. 040 336 0437) 

• HLJ 2015:  Johanna Vilkuna (johanna.vilkuna@hsl.fi, p. 040 869 7836)  

 

 

Yhteisvalmisteluprosessin puolesta 

 

Hannu Penttilä   Suvi Rihtniemi 

MAL-neuvottelukunnan HLJ-toimikunnan 

puheenjohtaja  puheenjohtaja  
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LIITE:  Tahot, joilta pyydetään lausunto: 

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 

Suomen Kuntaliitto 

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

Huoltovarmuuskeskus 

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä (lausunto Uudenmaan liiton koordinoimana) 

Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä (lausunto Uudenmaan liiton koordinoimana) 

Hämeen liitto 

Päijät-Hämeen liitto 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö 
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Valtionvarainministeriö 

Ympäristöministeriö 

Liikennevirasto 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

ARA 

 

TIEDOKSI  HSL:n kirjaamo 

   

 


