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§ 316
Iltakouluasia: Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus-
neuvottelun tilanne
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Päätösehdotus
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Esittelijän perustelut

Helsingin seudun 14 kunnan, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen nk. MAL-aiesopi-
mus vuosille 2012-2015 umpeutui vuoden 2015 lopussa. Valtio ja Hel-
singin seudun kunnat solmivat kesällä 2014 aiesopimusta täydentävän 
sopimuksen, nimeltään "Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen so-
pimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi." 
Sopimus hyväksyttiin kunnissa ja HSL:n hallituksessa ja valtio sitoutui 
sopimukseen valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Se on voimassa 
vuoden 2019 loppuun saakka. 

Helsingin seudun 14 kuntaa, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja 
valtio käynnistivät uudet MAL-sopimusneuvottelut syksyllä 2015 kesä-
kuussa nimitetyn Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. 
Alustavasti sopimusta tavoiteltiin voimaan vuoden 2016 alusta, mutta 
yhteisesti neuvotteluaikataulua on lykätty kevääseen 2016. Uudella so-
pimuksella on tarkoitus korvata vuoden 2014 nk. infra-sopimus. Uuden 
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hallituksen aloitettua on käynyt ilmeiseksi ettei infra-sopimuksessa 
olennaisessa roolissa ollutta nk. Pisara-rataa ole mahdollista alkaa ra-
kentaa kuluvan hallituskauden aikana.

Uuden sopimuksen lähtökohtina ovat hallitusohjelman lisäksi myös 
kuntien yhteiset Helsingin metropolialueen maankäyttösuunnitelma 
(MASU), liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 ja asumisen strate-
gia (ASTRA). Näiden suunnitelmien aikajänne ulottuu vuoteen 2050 ja 
suunnitelmista syntyy yleispiirteinen kuvaus Helsingin metropolialueen 
tulevasta rakenteesta: Mihin sijoittuvat liikenteen solmukohdat, minne 
rakennetaan asunnot ja työpaikat sekä minkälainen on liikenneverkko, 
joka liittää nämä yhteen.

Käynnissä olevien sopimusneuvottelujen lähtökohtana on ollut vuoden 
2014 infrasopimuksessa kunnille asetettu 25 %:n lisäys asuntokaavoi-
tustavoitteeseen. Valtion on tavoitteissaan korostanut sekä em.  asun-
tokaavoituksen että asuntotuotantotavoitteen nostamista. Samalla on 
haluttu edistää kohtuuhintaisen ja valtion tukeman vuokra-asuntotuo-
tannon rakentamista Helsingin seudulla. Valtio on tavoitteissaan koros-
tanut ylipäätään asuntotuotannon merkittävää lisäämistä nykyisestä, 
mikä ei kuitenkaan riipu yksinomaan julkisten viranomaisten toimista 
vaan mm. asuntomarkkinoiden toimivuudesta ja yleisestä taloustilan-
teesta. Kuntien kannalta tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat olennai-
sesti valtion osallistuminen seudun liikennehankkeiden rahoitukseen, 
kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle saatavan valtion tuen taso ja riittä-
vyys sekä kuntien kyky vastata uusien asukkaiden palveluvaatimuksiin. 
Nämä kaikki seikat ovat neuvotteluiden keskiössä ja Helsinki ja muut 
kunnat ovat liittäneet tavoitteisiinsa mm. Raide-Jokerin edistämisen ja 
Klaukkalan ja Hyrylän ohikulkutiet sekä valtion tukeman asuntotuotan-
non ehdot. Uusista keskustelun avauksista neuvotteluissa voidaan mai-
nita mm. liikenteen hinnoittelua koskevat selvitykset ja liikenteen digi-
taaliset palvelut. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa, kun hallituksen vuo-
den 2017 budjetin kehysneuvottelu 5.4.2016 on pidetty. Sopimuksen 
on tarkoitus valmistua keväällä 2016.

Kuullaan apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen selvitys neuvottelu-
jen ajankohtaisesta tilanteesta.
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