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LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN
SUUNNITELMAN MAL 2019 – LUONNOKSESTA SEKÄ SEN VAIKUTUSTEN
ARVIOINTISELOSTUKSESTA
Luonnos Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmasta MAL
2019 on valmistunut lausuntoja ja kannanottoja varten. Suunnitelmaluonnos muodostaa
kokonaisuutena yleispiirteisen näkemyksen Helsingin metropolialueen tulevasta
yhdyskuntarakenteesta, asumisesta ja liikennejärjestelmästä. Samalla suunnitelma on seudun
lakisääteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sitä koskee viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (200/2005) ja asetuksessa
(347/2005) tarkoitettu velvoite laatia suunnitelmasta ympäristöarviointi.
Pyydämme teiltä lausuntoa suunnitelmaluonnoksesta sekä sen vaikutusten
arviointiselostuksesta, joka on samalla SOVA-lain 8§:n mukainen ympäristöselostus. Lausunnot
tulee toimittaa 18.1.2019 mennessä. Myös asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus antaa
kannanotto suunnitelmaluonnoksista.
Suunnitelman valmistelu ja päätöksenteko
Suunnitelmaluonnos on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä ja siitä ovat vastanneet alueen kunnat
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä,
Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo sekä HSL, HSY, Uudenmaan liitto sekä valtion
liikenne- ja ympäristöviranomaiset.
HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 30.10.2018 lähettää Helsingin seudun maankäyttö, asuminen ja
liikenne MAL 2019 -suunnitelman luonnoksen liikenteen osalta lähetettäväksi lausunnoille.
Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen MAL 2019 -suunnitelma viimeistellään alkuvuodesta 2019,
jonka jälkeen HSL:n hallitus tekee liikennejärjestelmäpäätöksen HSL:n jäsenkuntien osalta ja
lähettää suunnitelman KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kautta HSL- kuntayhtymään
kuulumattomiin KUUMA-kuntiin liikennejärjestelmäpäätöksen tekemistä varten.
Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK päätti kokouksessaan 13.11.2018 Helsingin seudun
maankäyttö, asuminen ja liikenne MAL 2019 -suunnitelman luonnoksen maankäytön ja asumisen
osalta lähetettäväksi lausunnoille. Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen suunnitelma viimeistellään
alkuvuodesta 2019 ja HSYK käsittelee ja hyväksyy omalta osaltaan sen maankäyttöä ja asumista
koskevat osat ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi pääkaupunkiseudun kuntiin. KUUMA-kunnat
saavat suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta hyväksyttäväkseen kuntien yhteisen KUUMAseutu liikelaitoksen johtokunnan kautta.
Tavoitteena on, että suunnitelmista on päätökset maaliskuun 2019 loppuun mennessä, jonka
jälkeen niiden pohjalta voidaan neuvotella seuraava MAL-sopimus vuosille 2020-2023.

HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444 · Faksi (09) 4766 4441 · hsl@hsl.fi · Y-2274586-3
HRT Helsingforsregionens trafik · PB 100 · 00077 HRT · Telefon (09) 4766 4444 · Fax (09) 4766 4441 · hsl@hsl.fi · FO-2274586-3
www.hsl.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ

14.11.2018

2 (4)

59/08.00.00.00/2017

Pyydämme lausunnon antajia ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
1.1. Muodostaako suunnitelma seudullisesti toimivan ja yhteen sovitetun maankäytön,
asumisen ja liikenteen kehittämisen kokonaisuuden?
1.2. Tukeeko suunnitelma vähäpäästöisen, houkuttelevan, elinovimaisen ja hyvinvoivan seudun
aikaansaamista ja mitkä ovat suurimmat haasteet tavoitteiden toteuttamiseksi?
1.3. Sisältääkö suunnitelma strategisesti tärkeimmät seudun maankäytön, asumisen ja
liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteet?
2.1. Onko suunnitelmassa esitetty seudun yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen tarpeeksi
tehokkaita keinoja ja sijoittuuko ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille riittävästi asuntoja?
2.2. Onko suunnitelmassa esitetty oikeat keinot turvaamaan seudun asukkaiden
elämäntilanteita ja maksukykyä vastaavien asuntojen tarjontaa ja asuntokannan
monipuolisuutta?
2.3. Onko asuntoalueiden eriytymiskehitykseen ehkäisemiseen ja olemassa olevien
asuntoalueiden kehittämiseen esitetty riittävät toimenpiteet?
2.4. Onko kaikki liikennemuodot otettu suunnitelmassa merkitystään vastaavalla tavalla
huomioon?
3.1. Suunnitelmassa on esitetty keinot liikenteen C02 päästöjen vähentämiseksi 50 % vuoden
2005 tasosta. Ovatko keinot oikein valittuja ja riittävän tehokkaita? Jos esitätte
vähennettäväksi tai poistettavaksi jotain osaa keinovalikoimasta, tulee samalla esittää
vaikutuksiltaan vähintään vastaava korvaava toimenpide, jotta päästövähennystavoite
kokonaisuutena kyetään saavuttamaan.
3.2. Miten suunnitelman toteutus ja rahoittaminen tulisi varmistaa?
3.3. Onko suunnitelman vaikutuksia arvioitu tarpeeksi kattavasti?
Esittelytilaisuus lausunnonantajille ja kannanottojen esittäjille 20.11.2018
Suunnitelmaluonnoksesta järjestetään lausunnonantajille esittelytilaisuus 20.11.2018 klo 14 – 16
Messukeskuksessa Pasilassa, osoitteessa Messuaukio 1 (tila 204-205). Tilaisuudessa esitellään
suunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin keskeinen sisältö. Ilmoittautumislinkki tilaisuuteen on
toimitettu etukäteen ja sinne voi vielä ilmoittautua oheisesta linkistä

Ilmoittaudu

tilaisuuteen 2018 täällä
Lausuntoaineistot
MAL 2019 suunnitelman luonnos ja sen vaikutusten arviointiselostus, joka on SOVA-laissa
(200/2005) tarkoitettu ympäristöselostus ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.hsl.fi/mal/
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Lausunnot toimitetaan HSL:ään
MAL 2019 – suunnitelmaa koskevat lausunnot tulee toimittaa HSL:n kirjaamoon viimeistään
18.1.2019 mieluiten sähköpostitse osoitteeseen hsl@hsl.fi Seudun asukkaat voivat kertoa
kannanottonsa lausuntoaikana mieluiten samaan sähköpostiosoitteeseen tai osoitteella Helsingin
seudun liikenne HSL, Kirjaamo, PL 100, 00077 HSL, käyntiosoite Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki.
Lisätietoa suunnitelmista:
· Maankäyttöosa: Mari Siivola (mari.siivola@vantaa.fi, p. 040 336 0159)
· Asumisosa: Mari Randell (mari.randell@hel.fi, p. 040 336 0437)
· Liikenneosa: Sini Puntanen (sini.puntanen@hsl.fi, p. 0405013362)

Yhteisvalmisteluprosessin puolesta
Mikko Aho
MAL-neuvottelukunnan
puheenjohtaja

Suvi Rihtniemi
HLJ-toimikunnan
puheenjohtaja
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LIITE: Tahot, joilta pyydetään lausunto:
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Keravan kaupunki
Kirkkonummen kunta
Sipoon kunta
Tuusulan kunta
Hyvinkään kaupunki
Järvenpään kaupunki
Mäntsälän kunta
Nurmijärven kunta
Pornaisten kunta
Siuntion kunta
Vihdin kunta
KUUMA-seutu
Uudenmaan liitto
Suomen Kuntaliitto
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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
Valtionvarainministeriö
Ympäristöministeriö
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ARA

TIEDOKSI HSL:n kirjaamo
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