
HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika 13.11.2018 kello 17.15 – 18.45

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Helsingin kaupungintalo

ASIAT

1 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma 2019, lau-
sunnoille lähettäminen

2 Helsingin seudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, lähetekeskustelu

3 Muut ajankohtaiset asiat

LÄSNÄ

Helsinki Jan Vapaavuori, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, HSYK:in puheenjohtaja
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, HSYK:n sihteeri
Paula Katajamäki, tiedottaja

Espoo Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Mari Immonen, kaupunginsihteeri

Vantaa Antti Lindtman, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kl. 18.00 -)
Timo Juurikkala, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja
Antero Eerola, kaupunginvaltuuston jäsen
Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja
Tarja Lumijärvi, kehittämisjohtaja

Kauniainen Tapani Ala-Reinikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Christoffer Masar, kaupunginjohtaja
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Järvenpää Eemeli Peltonen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Nurmijärvi Kallepekka Toivonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Virpi Räty, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Outi Mäkelä, kunnanjohtaja
Maiju Tapiolinnan, kunnanvaltuuston jäsen, sijaisena Pasi Huuhtanen (Tuusu-
la, kunnanvaltuuston jäsen)

Tuusula Arto Lindberg, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kerava Samuli Isola, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Mäntsälä Heta Ravolainen-Rinne, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Tapio Havula, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Esko Kairesalo, kunnanjohtaja

Pornainen Juha Virkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kirkkonummi Timo Haapaniemi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Reetta Hyvärinen, kunnanhallituksen jäsen
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja

Hyvinkää Annika Kokko, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja

Sipoo Heikki Vestman, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kai Lindqvist, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Mikael Grannas, kunnanjohtaja

Vihti Sami Miettinen, kunnanjohtaja

Asiantuntijat Mikko Aho, toimialajohtaja, Helsinki
Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja, HSL
Antti Kuusela, yhteistyöjohtaja, KUUMA

www.helsinginseutu.fi
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1 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA (MAL 2019), LAU-
SUNNOILLE LÄHETTÄMINEN

Kokouksessa kuultiin toimialajohtaja, MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja
Ahon ja HSL:n toimitusjohtaja, HLJ-toimikunnan puheenjohtaja Rihtniemen ti-
lannekatsaus MAL 2019 –suunnitelman valmistelusta.

MAL 2019 –suunnitelmaa on valmisteltu Helsingin seudun maankäytön, asu-
misen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyönä MAL-neuvottelukunnan ja
HLJ-toimikunnan ohjauksessa.

Suunnittelun alkuvaiheessa hyväksyttiin puiteohjelma, jonka mukaisesti
suunnittelu on edennyt.  Aiempien suunnitelmien, MAL-sopimuksen, tehtyjen
selvitysten, tutkimusten ja asiantuntija-arvioiden pohjalta on valmisteltu MAL
2019 suunnitelman valmisteluun lähtökohdat ja tavoitteet, ns. raamipäätös,
joka hyväksyttiin HSL:n hallituksessa 13.2.2018, KUUMA-johtokunnassa
14.3.2018 sekä HSYK:ssä 24.4.2018.

MAL 2019- suunnitelman pääsisältö on:
- Seudun kasvu ohjataan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliiken-
teen kannalta kilpailukykyisille alueille
- Seudulle rakennetaan vuosittain n. 16500 uutta asuntoa ja asuntokannan
sekä elinympäristön laadusta huolehditaan
- Raideliikenteeseen ja pyöräliikenteeseen osoitetaan vahvat panostukset,
tieliikennettä kehitetään tavara- ja joukkoliikennelähtöisesti
- Päästöjä vähennetään useilla liikennesuoritetta pienentävillä keinoilla, mm.
tiemaksuilla sekä ajoneuvokantaa energiatehokkaammaksi ja hiilineutraa-
limmaksi uudistaen.

Suunnitelmassa osoitetaan konkreettiset toimet, joilla tavoitteisiin päästään
2030 mennessä. Näitä ovat muun muassa seudullisesti määritellyt maankäy-
tön ensisijaiset kehittämisvyöhykkeet, kuntakohtaiset asuntorakentamisen-
nusteet ja asemakaavatavoitteet sekä ennen vuotta 2030 aloitettavat liiken-
nehankkeet ja -toimenpiteet. Pidemmällä aikavälillä leikataan edelleen kasvi-
huonekaasupäästöjä, sijoitetaan uusi maankäyttö tiivistävästi ja kestävästi,
pidetään asuntotuotanto riittävänä ja laadukkaana sekä kehitetään ja integ-
roidaan joukkoliikennekokonaisuutta.  Luonnoksen toimenpiteillä Helsingin
seutu kasvaa kestävästi ja vähentää päästöjä tehokkaasti.

Keväällä 2019 valmistuvan MAL 2019 -suunnitelman pohjalta valmistellaan ja
neuvotellaan MAL-sopimus 2020-2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kes-
ken.
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MAL 2019-suunnitelmaluonnos on lähdössä lausuntokierrokselle 14.11.2018
– 15.1.2019. Lausunnot pyydetään kunnilta, ao.ministeriöiltä sekä  muilta vi-
ranomaisilta ja maakunnan liitolta. Myös muilla sidosryhmillä on mahdolli-
suus antaa kannanotto suunnitelmaluonnoksesta.

HSL:n hallitus on kokouksessaan 30.10.2018 päättänyt osaltaan suunnitelman
lähettämisestä lausunnoille.

Päätös Helsingin seudun yhteistyökokous merkitsi tiedoksi toimialajohtaja Ahon ja
toimitusjohtaja Rihtniemen katsauksen MAL 2019-suunnitelmavalmisteluihin
ja lausuntokierrokselle lähdössä olevan suunnitelman keskeisiin sisältöihin
sekä suunnitelmasta käydyn keskustelun.

Kokouksessa Sipoon edustajat ehdottivat seuraavaa muutosta suunnitelma-
luonnoksen sivulle 32 koskien Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnis-
tämistä: uusi teksti "Lapinkylän ja Ruskeasannan asemien toteuttamista ja
Kerava–Nikkilä -radan henkilöliikenteelle avaamista selvitettiin erillisissä selvi-
tyksissä. Kaikkien osalta maankäyttöä voidaan kehittää vaiheittain raidelii-
kenneratkaisu mahdollistaen. Kerava-Nikkilä-rata otetaan henkilöliikenne-
käyttöön ennen vuotta 2030 maankäytön edellytysten niin täyttyessä" korvai-
si nykyisen tekstin, jonka mukaan ”riittävä väestöpohja junaliikenteelle näyt-
täisi olevan vasta vuoden 2030 jälkeen”.

Päätettiin, että Sipoon edustajien muutosehdotukseen sekä mahdollisiin
muiden kuntien esille nostamiin muutosehdotuksiin otetaan kantaa lausun-
tokierroksen jälkeen siinä vaiheessa, kun suunnitelma tulee yhteistyökokouk-
sen hyväksyttäväksi keväällä 2019.

Yhteistyökokous päätti osaltaan lähettää MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksen
lausuntokierrokselle.

2 HELSINGIN SEUDUN YHTEISTEN HALLITUSOHJELMATAVOITTEIDEN VALMISTELU

Sekä PKS-kaupungit että KUUMA-seutu ovat aloittaneet hallitusohjelmata-
voitteiden laadinnan. Pormestari Vapaavuori kertoi, että pääkaupunkiseudun
tavoitteet on tarkoitus hyväksyä PKS-yhteistyöryhmässä 1.2.2019. Kunnan-
johtaja Miettinen kertoi, että KUUMA-komissio keskustelee pohjaesityksestä
kokouksessaan 14.11.2018.

Päätös Helsingin seudun yhteistyökokous merkitsi tiedoksi pormestari Vapaavuoren
ja kunnanjohtaja Miettisen katsauksen valmistelun etenemiseen ja päätti, et-
tä seudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet valmistellaan PKS- ja KUUMA-



HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 5

18.12.2018

seutujen tavoitteiden pohjalta siten, että ne voidaan hyväksyä yhteistyöko-
kouksessa 28.3.2019.

3
MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

Päätös  Yhteistyökokous merkitsi tiedoksi, että seuraava kokous pidetään 28.3.2019
klo 15.00 – 17.00.

Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.

Kokouksen sihteeri

Inga Nyholm


