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Lähtökohdat ja tavoitteet 

• Keskeinen päämäärä on seudun sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ympäristöllisesti kestävän kehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn 
vahvistaminen.  

• Seudun on kilpailtava kansainvälisessä sarjassa mm. Itämeren muiden 
metropolialueiden kanssa. 

• Metropolihallinnolla tulee olla edellytykset tehdä metropolialueen 
toiminnallisen kokonaisuuden kannalta ratkaisuja kuntarajoista 
riippumatta. 

• Keskeisiä tavoitteita ovat yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän 
toimivuuden ja taloudellisuuden parantaminen sekä riittävän ja 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistaminen ja sosiaalisen eheyden 
turvaaminen 

• Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän toimivuudella on myös 
erittäin suuri merkitys sekä työmarkkinoiden toimivuuden että 
kaupunkialueen tuottavuuden näkökulmasta. 

• Tunnuslukuja: 
Helsingin seudun 14 kunnan osuus bruttokansantuotteesta on n. 36 prosenttia ja väestön osuus n. 
26 prosenttia koko maan väestöstä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat vuonna 2011 
noin 42 prosenttia koko maan t&k –menoista. Seudulla sijaitsee lähes neljännes yritysten 
toimipaikoista ja kolmannes yrityssektorin henkilöstöstä. Koko maan liikevaihdosta alueella 
tuotetaan 44 prosenttia. 
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Metropolihallinnon 
tehtäväkokonaisuudet 

• Tehtävät 

 

•  Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) 

 

•  Kilpailukyky, elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 

 

•  Segregaatio, työvoima ja maahanmuutto 

 Pekka Normo, YM 4 
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Tehtävät: Maankäyttö 

• Vahva metropolikaava, jonka ohjaavuus määräytyy 
sen mukaan, kuinka paljon metropolihallinto ohjaa 
kuntien maankäyttöä 

• Ohjausvaikutus: korvaisi maakuntakaavan ja osin 
yleiskaavat, yleiskaavat kuitenkin edelleen mahdollisia. 
Asemakaavoitus voi perustua suoraan metropolikaavaan 

• Metropolisopimuksen rooli: joustava yhteen sovittava 
työkalu metropolikaavan toimeenpanossa 

• Maapolitiikka: metropolialueen kunnille oikeus lunastaa 
maata ilman nykyistä lupamenettelyä 
metropolikaavassa osoitetuilla seudullisilla MAL-alueilla 

• Suunnittelutarvealueet: rakentaminen asemakaavan 
ulkopuolisella alueella edellyttää lähtökohtaisesti 
suunnittelutarveratkaisua 
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Tehtävät: asuminen 

Vähimmäistason tehtävät: 
• Seudullisesti keskeisillä asuntotuotantoalueilla kuntien 

rakennuttamispalvelut keskitetään metropolihallinnolle valtion tukeman 
asuntotuotannon osalta 

• Metropolihallinto kilpailuttaa tuettujen asuntojen suunnittelun ja niiden 
toteuttamisen 

• Tuettujen asuntojen omistus on lähtökohtaisesti kunnilla, niiden 
omistamilla yhtiöillä tai yleishyödyllisillä yhteisöillä 

  

Laajat tehtävät: 
• Seudullisesti keskeisten asuntoalueiden monipuolisen asuntorakenteen 

turvaamiseksi metropolihallinnolla on viimesijainen vastuu valtion 
tukeman asuntotuotannon osalta myös sen omistamisesta näillä alueilla, 
jos rakennettaville vuokra-asunnoille ei muuten ole osoitettavissa 
omistajaa 

• Metropolihallintoon sisällytetään sen alaisuudessa toimiva erillinen 
toimija, jonka toimenkuva on valtion tukemien asuntojen omistaminen, 
hallinnointi ja asukasvalinta sekä niiden ylläpito 
− Tonttimaan hankinta kunnilta / metropolihallinnolle osoitetut maapoliittiset keinot 
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Tehtävät: liikenne 

Vähimmäistason tehtävät: 
• HSL:n vastuulla olevat liikennesektorin tehtävät sekä vastaavat ELYn 

hoitamat tehtävät niiden kuntien alueella, jotka nyt eivät ole HSL:n jäseniä 
• Joukkoliikenteessä metropolihallinnolle tulee täysi toimivalta palvelutason, 

lippujärjestelmän, informaation ja liityntäpysäköinnin järjestämisessä 
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytketään kiinteästi metropolikaavoitukseen  
• Infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen tapahtuu nykyisen mallin 

mukaisesti, mutta metropolikaava ja metropolisopimus ohjaavat 
toteutusjärjestystä maankäytön ja liikenteen suhteen 

 

Laajat tehtävät: 
• Metropolihallinnolle myös metron ja mahdollisen tulevan seudullisen 

jokeriradan hallinnointi ja kehittäminen  
• Metropolihallinnolle myös tien- ja kadunpito kunnilta ja valtiolta 

– Ei Kehä III ja valtatiet Kehä III:n ulkopuolella, joilla on suuri valtakunnallinen merkitys 

• Rataverkko on kokonaisuus, jonka jakamista valtakunnan ja metropolialueen 
verkoiksi ei esitetä  
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Tehtävät: ympäristö 

Vähimmäistason tehtävät: 
• Metropolihallinnolle siirtyisi HSY:stä seudullisten tehtävien 

johtamiseen, strategiseen vesi- ja jätehuollon 
suunnitteluun sekä keskushallintoon liittyviä toimintoja 

• Seututieto metropolikaavan laadintaan liittyen 
  

Laajat tehtävät: 
• Metropolihallinto hoitaisi kaikki HSY:n nykyiset tehtävät 

(ml. vesi- ja jätehuollon operatiiviset toiminnot) 
• Kuntayhtymä liitettäisiin osaksi metropolihallintoa joko 

liikelaitoksena tai muuna kirjanpidollisena eriytettynä 
metropoliorganisaation osana 
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Tehtävät: Kilpailukyky, elinkeino- ja 
innovaatiopolitiikka 

• Kokonaisvastuu seudun kansainvälisen kilpailukyvyn 
edistämisestä, markkinoinnista ja invest in-
toiminnasta 

• Seudun kehittämistavoitteiden määrittelyssä 
työkaluna nykyistä sitovampi sopimuspolitiikka 
metropolisopimuksen avulla 

• Uudenmaan liitolle kuuluvat tehtävät metropolialueen 
ulkopuolella sekä yritysten kehittämispalveluiden 
koordinointi metropolialueella jatkovalmisteluun 
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Tehtävät: Segregaatio-, työvoima- ja 
maahanmuuttoasiat 

Vähimmäistason tehtävät: 
• Sisällytetään metropolisopimukseen 
• Yhteistyövelvoite segregaation torjumiseksi 
• Asuntoalueiden monipuolinen ja kaupunkirakenteeseen 

tukeutuva toteuttaminen  
• Vastuu alueen asunnottomuuden hoitamisesta,  

asumisneuvojatoiminnan avulla ehkäistään häätöjä ja 
vähennetään asunnottomuutta 

 

Laajat tehtävät: 
• Toisen asteen koulutuksen järjestämisvastuu? 
• Metropolihallinnolle kokonaisvastuu syrjäytyneiden sekä 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelujen tuottamisesta? 
• Sote-ratkaisun vaikutus? 
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Tehtävät: metropolisopimus 

• Metropolialueen strategisia tavoitteita palvelevat valtion, 
metropolihallinnon ja tarvittavassa laajuudessa myös kuntien 
yhdessä sopimat toimenpiteet  ja ajoitus sekä tarpeellisessa 
laajuudessa resursointi yhdeksi kokonaisuudeksi 

• Voisi kattaa nykyiset MAL-, kasvu-, segregaatio-, ja 
maahanmuuttosopimukset 

• Erona nykyisiin sopimuksiin kattavuus ja vahvempi sitovuus 

• Erityisesti metropolikaavan keskeinen toteuttamisväline  

• Sitovuuden lisäämiseksi esimerkiksi valtion metropolialueelle 
suunnattavien liikenne- ja infrarahoituksen myöntäminen  

• Sopimukseen otettavien liikennettä koskevien investointien 
valmistelu kytkettäisiin liikennepoliittisen selonteon valmisteluun 
ja kehysmenettelyyn 



              

  
 

   

 

Helsingin seudun  

maankäytön, asumisen ja liikenteen 

aiesopimuksen seurantakatsaus 
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Seurattavat aihealueet 

Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012-2015 seuranta 

 

• Asuntotuotanto ja rakennusluvat 

• Kaavoitus asumiseen  

• Olemassa olevien kaavojen toteutuminen 

• Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen 

• Liikennepalvelut 

• Liikenteen infrastruktuuri 

 

Helsingin seudun MAL-aiesopimus tuli voimaan 

20.6.2012. Sopimuskausi kattaa vuodet 2012-2015.  

Tässä seurantakatsauksessa tarkastellaan vuosia 2012-

2013.  
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Asuntotuotannon seurannan tiivistelmä 
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 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta 

 

• Vuosina 2012 ja 2013 Helsingin seudulle valmistui yhteensä noin 

22 800 uutta asuntoa, eli keskimäärin noin 11 400 asuntoa 

vuodessa. Aiesopimuskauden puolivälissä asuntotuotannon 

keskimääräinen toteutuma on 91 % vuosittaisesta 12 500 asunnon 

tavoitteesta. 

• Valtion tukemia ARA-vuokra-asuntoja valmistui yhteensä noin 4340, 

eli keskimäärin noin 2 170 asuntoa vuodessa. ARA-tuotannon 

keskimääräinen toteutuma on 90 % vuosittaisesta 2 500 asunnon 

tavoitteesta, kun toteutuma lasketaan aiesopimuksen 

allekirjoituspöytäkirjassa sovitulla tavalla siten, että KUUMA-

kunnissa ARA-tuotannosta voi enintään puolet olla 

asumisoikeusasuntoja.  



Kaavoituksen ja maapolitiikan seurannan 

tiivistelmä 
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 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta 

 

• Helsingin seudulla lainvoimaistui uutta asumisen kerrosalaa 

kaikkiaan 2,3 milj. k-m2 vuosina 2012 ja 2013. Se vastaa 48 % 

koko kauden kaavoitustavoitteesta. 

• Sopimuskauden puolivälissä keski-määräinen vuosittain 

asemakaavoitettu uusi asumisen kerrosala on 1,15 milj. k-m2, eli 

95 % keskimääräisestä vuositavoitteesta. 

• Seudun kunnat ovat tarkistaneet ja täydentäneet valtion vuonna 

2013 maaomaisuudestaan tekemää inventointia.  

• Uudenmaan maapolitiikkaryhmä on koonnut tiedot maapolitiikan 

välineiden käyttämisestä Helsingin seudun kunnissa sekä 

kokemuksia niiden toimivuudesta eri tilanteissa.  



Yhdyskuntarakenteen seurannan 

tiivistelmä 
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 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta 

 

• Vuonna 2012-2013 valmistuneista asunnoista noin puolet (n. 11 400 

asuntoa) sijoittui kilometrin säteelle raideliikenteen nykyisistä tai 

rakenteilla olevista asemista. 

• Vuosina 2012-2013 valmistuneista asunnoista 70 % (n. 16 000 

asuntoa) sijoittui alueille, joilla palvelut ja työpaikat ovat 

saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai vähintään melko tiheällä 

joukkoliikenteellä. Yksityisautoilun varassa oleville alueille sijoittui 1 

645 asuntoa (7 % tuotannosta). 

• Vuosina 2012-2013 valmistuneista asunnoista 74 % (n. 16 900 

asuntoa) sijoittui asumisen ensisijaisille kohdealueille. 

• Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asumisen strategian 

2025 ja liikenne-järjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) 

yhteisvalmistelu on edennyt aikataulussa. 



Liikenteen seurannan tiivistelmä 
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 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta 

 

• Joukkoliikenteen palvelutaso ja rahoitus on vakaa. HSL-alueen 

matkamäärä kasvoi vuonna 2013 edellisestä vuodesta 3 %. 

• Helsingin seudun pääväylä- ja ratainvestointien rahoitustaso on 

viime vuosina ollut korkea ja painottunut raidehankkeisiin. 

Kehäradan liikennöinti alkaa vuonna 2015 ja Länsimetron 2016.  

• Liikenneverkon isot investoinnit ja niiden suunnittelu ovat edenneet 

pääosin MAL-aiesopimuksen mukaisesti.  

• Pienten, kustannustehokkaiden hankkeiden KUHA-

hankekokonaisuus etenee hitaasti. Vuonna 2013 aloitettiin 

kahdeksan KUHA-hanketta. MAL-rahoituksella käynnistyy 29 

hanketta vuosina 2014 ja 2015. 



Valmistuneet asunnot  

1993-2013  

• Vuosina 2012 ja 2013 asuntoja valmistui runsaasti 

verrattuna aiempiin vuosiin. 

• Kuluvalla sopimuskaudella on valmistunut keskimäärin 11 

422 uutta asuntoa vuodessa (91 % seudun tavoitteesta). 

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen 
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Valmistuneet asunnot  

2012-2013  
Keskimääräinen vuosituotanto kunnittain ja 

hallintamuodoittain suhteessa tavoitteeseen 

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen 
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Valmistuneet asunnot 2012-2013 kunnittain 

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen 

 

Asuntoja keskimäärin vuodessa 

Alue Tavoite keskim. 
/vuosi 

Valmistuneet asunnot Toteutuma % keskim. 
vuodessa 

Espoo 2 500 2 608 104 

Helsinki 5 000 4 931   99 

Kauniainen 60 94  157 

Vantaa 2 000 1 520 76 

Hyvinkää 300 305 102 

Järvenpää 430 390 91 

Kerava 390 275 71 

Kirkkonummi 330 258 78 

Mäntsälä 160 134 83 

Nurmijärvi 330 344 104 

Pornainen 60 27 45 

Sipoo 330 123 37 

Tuusula 350 194 55 

Vihti 260 222 85 

SEUTU 12 500 11 422 91 20 



Valmistuneet ARA-asunnot 2012-2013 

kunnittain - Asuntoja keskimäärin vuodessa 

 

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen 

 

Alue ARA-
tavoite 

keskim./ 
vuosi 

 ARA-
vuokra-
asunnot 

yhteensä 

Erityisryh
mien ARA  

osuus % 

Asumisoik
eus-

asunnot 

ARA-
toteutuma  
% (sis. ASO 

KUUMAssa) 

Espoo 500 571 37 272 114  
Helsinki 1 000 1 099 56 389 110 

Kauniainen 12 13 0 0 104 
Vantaa 400 235 18 91 59 
Hyvinkää 60 17 29 44 57 

Järvenpää 86 45 0 27 84 
Kerava 78 39 0 50 100 
Kirkkonum
mi 66 5 90 52 15 

Mäntsälä 32 0 0 0 0 

Nurmijärvi 66 20 100 0 30 

Pornainen 12 0 0 0 0 
Sipoo 66 0 0 0 0 
Tuusula 70 46 0 0 66 
Vihti 52 83 62 0 159 
SEUTU 2 500 2 171 44 925 90 
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Alkanut asuntotuotanto 2013 

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen 

 

Alue Alkanut 
tuotanto 
yhteensä 

ARA- 
vuokra-asunnot 

yhteensä 

Asumis-oikeus-
asunnot 

Vapaa-rahoitteiset 
vuokra-asunnot 

Pääkaupunkiseutu 8 528 1 289 611 1 713 

KUUMA-kunnat 2 307 252 109 220 

Helsingin seutu 10 835 1 541 720 1 933 

Alkanut asuntotuotanto oli vuonna 2013 lähes samalla tasolla kuin 

edellisenä vuonna. 

ARA-vuokra-asuntojen aloitukset vähenivät  merkittävästi: 

• 2 053 asuntoa vuonna 2012 

• 1 541 asuntoa vuonna 2013 

Väheneminen kohdistuu erityisesti normaaleihin ARA-vuokra-

asuntoihin (32 % vähemmän aloituksia kuin vuonna 2012) 
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Asuntotuotannon kehitys 

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen 

 

Vuonna 2012 seudulle valmistui poikkeuksellisen paljon 

asuntoja ja vuonna 2013 lähes yhtä paljon. 

Aloitusten määrä on ollut molempina vuosina valmistuneita 

pienempi, joten valmistuneiden määrä todennäköisesti 

edelleen vähenee vuonna 2014. 

Myönnettyjen rakennuslupien määrä väheni hieman 

verrattuna edelliseen vuoteen. 
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Uusi asumisen kerrosala  

Kaavoitus 

 

Vuosina 2012-2013 seudulla on  lainvoimaistunut 

yhteensä 2,3 miljoonaa k-m2 uutta asumiseen 

asemakaavoitettua kerrosalaa. 
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Kaavoitus asumiseen 
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Aiesopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden aikana on 

lainvoimaistunut yhteensä  

n. 2,3 milj. k-m² asumiseen asemakaavoitettua uutta kerrosalaa. 
Vuosikohtainen keskimääräinen toteutuma suhteessa tavoitteeseen on 95 %. 



Kaavoitus kunnittain 

Kaavoitus asumiseen 

 

Lainvoimaistunut asumiseen asemakaavoitettu uusi kerrosala 2012-2013 

suhteessa koko sopimuskauden tavoitteeseen 
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Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen, liikennepalvelut 
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Vuosina 2012-2013 valmistuneista asunnoista 70 % (16 000 asuntoa) 

sijoittui alueille, joilla palvelut ja työpaikat ovat saavutettavissa kävellen, 

pyöräillen tai vähintään melko tiheällä joukkoliikenteellä (SAVU-vyöhykkeet I-

III). Yksityisautoilun varassa  

oleville alueille (vyöhykkeet VI-VII) sijoittui 1 645 asuntoa  

(7 % tuotannosta). 



Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen 
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Vuonna 2012-2013 valmistuneista asunnoista puolet (11 383 

asuntoa) sijoittui kilometrin säteelle raideliikenteen nykyisistä 

tai rakenteilla olevista asemista. 

Valmistuneet asunnot  2012-2013 
Asuntojen määrä 1km x 1km -ruuduissa 

(ruutujen lkm) 



Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen ja yhdyskuntarakenne 
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Vuonna 2013 alkaneesta asuntotuotannosta 72 %  

(7 880 asuntoa) sijoittuu asumisen ensisijaisille kohdealueille. Asemakaavoitetun 

alueen ja ensisijaisten kohdealueiden ulkopuolelle valmistui 274 asuntoa (2,4 % valmistuneista) ja 

siellä aloitettiin 215 asunnon (2 % aloitetuista) rakentaminen. 

 

Asemakaava- 

alueen  

ulkopuolella 

Ensisijaisten 

kohdealueiden 

ulkopuolella 



Maankäyttösuunnitelman, asumisen strategian 

2025 ja liikenne-järjestelmäsuunnitelman (HLJ 

2015) yhteisvalmistelu on edennyt aikataulussa 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen 
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Kiitos mielenkiinnosta! 
 
 
pekka.normo@ymparisto.fi 
 


