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Valtiovarainministeriölle

Valtiovarainministeriö asetti 25.4.2014 Valtion maanomistajien yhteistyöryhmän
(VM030:00/2014; 632/00.01.00.01/2014) toimikaudeksi 1.5.2014 – 31.12.2015. Työryhmän
tehtävänä oli:

- Tiivistää valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoivien ja omistavien organisaatioiden kes-
kinäistä yhteydenpitoa, yhteen sovittaa osapuolten toimenpiteitä ja edistää sovittujen
kehittämistoimenpiteiden etenemistä;

- Koordinoida valtion maanomistajien toimenpiteitä kasvusopimuksissa esille nostettu-
jen keskusta-alueiden, asemanseutujen ja ratapihojen kehittämisen aktivoimiseksi ja
kehittää toimivia keinoja asemanseutujen kehittämishankkeiden suunnittelemiseksi ja
toteuttamiseksi yhteistyössä valtion ja kuntien toimijoiden kesken; sekä

- Edistää ja seurata hallituksen asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla.

Työryhmässä tutustuttiin mm. Seinäjoen ja Joensuun asemanseudun suunnittelun tilantee-
seen ko. kaupunkien esitysten pohjalta sekä MAL-verkoston näkemyksiin asemanseudun
kehittämisen potentiaalista. Lisäksi käytiin läpi Keski-Pasilan ja Tampereen asemanseudun
suunnittelun etenemistä.

Työryhmässä käsiteltiin pääkaupunkiseudun valtion maiden inventaariota asuntotuotantoon
soveltuvista alueista ja siihen tehtyä täydennysinventaariota. Inventaaria täydennettiin lisäksi
Helsingin kaupungin ja Uudenmaan maakuntaliiton esiin nostamilla alueilla. Inventaarista
poistettiin asuntotuotantoon soveltumattomat kohteet. Tilannepäivitykset, kohteiden omistaji-
en toimenpiteet ja tarpeet jatkoselvittelyille käytiin läpi työryhmän kokouksissa. Työryhmässä
sovittiin, että tahot, joilla on inventaarissa tunnistettuja asuntuotantoon soveltuvia kohteita,
toteuttavat omaehtoisesti jatkoselvitykset ko. kohteissa.

A-Kruunu Oy:stä käytiin esittelemässä toimintaa ja keskustelemassa yhteystyömahdolli-
suuksista asuntotuotannon tukemisessa. Työryhmässä keskusteltiin myös MAL-aiesopi-
musmenettelyn kehittämisestä ja kasvusopimuksista.

Työryhmän puheenjohtajana toimi budjettineuvos Tomi Hytönen valtiovarainministeriöstä.
Työryhmän jäseninä olivat neuvotteleva virkamies Taina Eckstein valtiovarainministeriöstä,
ylitarkastaja Olessia Manner liikenne- ja viestintäministeriöstä (1.5.–10.11.2014), hallitussih-
teeri Janne Mänttäri liikenne- ja viestintäministeriöstä (11.11.2014–31.12.2015), ylijohtaja
Taina Susiluoto työ- ja elinkeinoministeriöstä, ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen maa- ja
metsätalousministeriöstä (1.5.–31.12.2014), neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja
metsätalousministeriöstä (1.1.–31.12.2015), lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta ympäris-
töministeriöstä, erityisasiantuntija Sinikka Mustakari valtioneuvoston kansliasta, ylijohtaja
Kari Ruohonen Liikennevirastosta, johtava asiantuntija Antti Kari Senaatti-kiinteistöistä, pal-
velupäällikkö Pekka Perttilä Metsähallituksesta, johtaja Ara Haikarainen Tekesistä ja kiinteis-
töjohtaja Ari Mäkinen VR-Yhtymä Oy:stä. Työryhmän sihteerinä toimivat neuvotteleva virka-
mies Niina Hannonen (1.5. – 15.10.2014) ja neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen
(16.10.2014 – 31.12.2015) valtiovarainministeriöstä.

Työryhmä kokoontui 7 kertaa. Työryhmän työn jatkamista harkitaan tarpeen mukaisesti.

Työryhmä jättää ehdotuksensa osana tätä loppuraporttia.
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1. JOHDANTO

Suomen valtiolla ja valtion yrityksillä on merkittäviä maanomistuksia nykyisillä raide-
liikennealueilla ja niiden ympäristöissä. Maaomistukset pitävät sisällään asemien li-
säksi mm. varikoita ja terminaaleja, sekä joitakin käytöstä poistuvia raidealueita.
Omistukset keskittyvät lähinnä Liikennevirastolle, Senaatti-kiinteistöille ja VR-
Yhtymälle.

Suuri osa Suomen kaupungeista on kehittynyt rautateiden solmukohtiin asemien ym-
pärille. Asemanseutujen ja muiden raideliikennealueiden maankäytön kehittäminen
on noussut korostetusti esiin kaupunki- ja aluepolitiikassa. Taustalla ovat erityisesti
tavaraliikenteen muutokset, jolloin alueilta on vapautunut raiteita, rautateiden käyttä-
mättömäksi jääneet tavara-asemat sekä keskustojen kasvu- ja kaupunkirakenteen
eheyttämistavoitteet. Asemakeskuksista on muodostunut viime vuosina nk. liikenne-
hubeja, joissa yhdistyvät joukkoliikenteen eri muodot ja yhteydet (esim. yhteys lento-
asemalle). Valtio ja suuret kaupungit ovat solmineet seudullisia kehittämissopimuk-
sia, joilla pyritään takaamaan kaupunkien kasvun edellytykset tulevaisuudessa. Näis-
tä sopimuksista tärkeimmät ovat 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa laaditut
Kasvusopimukset sekä neljän suurimman kaupunkiseudun kanssa laadittu maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL-sopimus). Molemmat sopimukset nos-
tavat suurten kaupunkien asemanseudut seudullisen kehittämisen keskiöön valta-
kunnan ja seudullisen liikenteen solmukohtina sekä seudullisen kasvun ajureina.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettelyn kehittämisestä, sisältäen
kasvusopimukset, on valmistunut 15.5.2015 työryhmän raportti, jossa ehdotetaan
menettelyiden jatkamista ja kehittämistä. Esille on noussut mahdollisuus tehdä aluei-
den kanssa infrasopimuksia, joissa alue ja valtio sopivat tarkemmin edistettävistä
hankkeista ja niiden rahoituksen periaatteista. Tästä on esimerkkinä keväällä 2015
tehty Helsingin seudun infrasopimus.

Tässä muistiossa keskitytään pääsääntöisesti hankekohtaiseen sopimiseen ja miten
siihen liittyviä asioita voitaisiin nostaa edellä esitettyyn ylemmän tason strategisiin
sopimuksiin. Kokonaisuuden haasteellisuutta kuvaa alla oleva kaavio osapuolten
keskinäisistä suhteista.

Valtion toimijoiden kesken on todettu tarve kehittää omistajien keskinäistä yhteistyötä
ja siihen liittyviä toimintamalleja hankkeiden toteutettavuuden varmistamiseksi. Erityi-
sesti tulee tarkastella vaihtoehtoja, joilla alueiden kehittämiseen myös liikenneinves-
tointien osalta saataisiin kiinteistökehittämisen kautta osallistumaan valtion toimijoi-
den lisäksi yksityisen sektorin toimijoita. Asemanseudun infrastruktuuri-investointeja

Trafi
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on paikallaan tarkastella kokonaisuutena, ei pelkkänä kaupungin katu- yms. verkko-
ja valtion väylähankkeina. Tästä syystä myös suunnittelua tulisi voida tehdä ja kus-
tannusten jakoa tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Haetaan ”hankkeen etua”, ei yksit-
täisten toimijoiden etua.

Toimintamallia kehitettäessä on huomioitava sekä kuntien rooli että yksityisen mark-
kinoiden näkökulma – toimintamallit on rakennettava kaikkien osapuolten erilaiset in-
tressit ja vastuut huomioiden. Yhteistyötä ja siihen liittyvää toimintamallia kehitettäes-
sä onkin nykyistä paremmin otettava huomioon lähtökohtaisesti ”hankkeen etu” ja
pyrkiä sen sisällä vaarantamatta itse hankkeen tavoitteita sovittamaan osapuolien
erilaiset intressit yhteen. Valtion kiinteistöstrategian mukainen valtion kokonaise-
tu -määritelmä antaa tarkastelutyölle hyvän pohjan.

Valtion kiinteistöstrategian (VNp 21.12.2010) päämääränä on valtion kiinteistövaralli-
suuden hallinta ja hoitaminen tehokkaalla, tuottavalla ja valtion kokonaisedun varmis-
tavalla tavalla nykyisissä ja myös muuttuvissa olosuhteissa. Valtion kiinteistöstrategi-
an tavoitteet tulee varmistaa kaikissa valtion omistuksessa tai määräysvallassa ole-
vaa kiinteistövarallisuutta koskevissa ratkaisuissa.

Valtion kiinteistövarallisuuden omistus- ja omistajahallintajärjestelyissä tulee aina ot-
taa huomioon valtion kokonaisedun toteutuminen. Valtion kokonaisedulla tarkoitetaan
taloudellisten vaikutusten lisäksi myös sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kulttuuriperinnön
vaalimiseen liittyviä seikkoja, sekä muita yhteiskunnallisia näkökohtia kuten yhdys-
kuntarakenteen eheyttämistä, elinkaariajattelua, kestävää kehitystä, energiatehok-
kuuden edistämistä sekä toimivia kiinteistömarkkinoita. Kokonaisedun harkinta tulee
tehdä lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä ja koko valtiontalouden kannalta. Harkinnan tu-
lee tapahtua tarvittaessa valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset vaikutukset huomi-
oon ottaen.

2. HANKEKEHITYKSEN HAASTEET

2.1 Poliittisen ohjauksen selkeys

Strategisissa sopimuksissa tulisi nykyistä paremmin ottaa esille olemassa olevan lii-
kenneinfran ja liikennepalveluiden kehittäminen. Osapuolina pitäisi olla valtion osalta
sekä vastuulliset ministeriöt että maanomistuksen hallinnoijat eli Liikennevirasto, Se-
naatti-kiinteistöt ja ehkä VR-Yhtymä Oy. Maankäytön priorisoitu kehittäminen ao.
hankkeen vaikutusalueella ja kiinteistökehityksen hyötyjen kohdistaminen nykyistä
laajemmin hankkeeseen mahdollistavat hankkeen käynnistymisen ja lisäävät mah-
dollisuuksia saavuttaa tavoiteltu vaikuttavuus sekä hyödyt.

2.2 Hajanainen kiinteistöomistus ja eri toimijoiden toiminnan lähtökohdat

Valtiolla on haasteita - kuten on kaikissa kiinteistökehityshankkeissa niiden osapuolil-
la - eri hallinnonalojen ja niiden toimijoiden intressien yhteensovittamisessa. Suurim-
mat haasteet ovat usein liittyneet organisaatioiden toiminnan siiloutumiseen ja orga-
nisaatioiden erilaisiin toimintaperiaatteisiin, jotka pohjautuvat mm. toiminnan strategi-
sista päämääristä ja lainsäädännössä määritellyistä tehtävissä. Myös asemanseudun
kiinteistöomistus voi olla jakautunut usealle toimijalle. Näissä tilanteissa merkittävä
tekijä hankkeen käynnistymiselle ja toteutukselle on myös omaisuuden omistajien tai



6

hallinnoijien tahtotilalla edistää hanketta, ja joissakin tilanteissa kyky yhteensovittaa
intressejä.

Kaupungeilla on vastaavia haasteita omien toimijoidensa kanssa. Käytännössä ylin
toimijoita yhdistävä taho on ollut kaupungissa kaupunginjohtajataso ja valtion puolella
valtioneuvosto. Lisäksi molemmissa poliittinen päätöksenteon taso on hyvin merkittä-
vä ohjaaja. Käytännön toiminnan kannalta on epärealistista olettaa, että kaupungin-
johtajilla, valtioneuvostolla tai poliittisella tasolla olisi resursseja ratkaista yksittäisiin
suunnittelukohteisiin liittyviä kysymyksiä.

2.3 Yhteisen toimintamallin puute ja hankkeiden toteutettavuus

Yhteisen selkeästi määritellyn hankekohtaisen toimintamallin ja ohjeistuksen puuttu-
minen monimutkaisissa hankkeissa tuottaa tehottomuutta ja osin myös turhaa työtä
läpiviennin aikana. Esimerkiksi hankkeisiin liittyvien kilpailujen väärä sisältö, ajoitus ja
niiden riittämätön sisältöohjaus voivat johtaa hankkeen heti alkuvaiheessa suuntaan,
jolla ei ole hyvästä visuaalisesta vaikutelmasta huolimatta lopulta edellytyksiä toteut-
tamiselle. Valtio- ja kuntaosapuolien olisi aloitettava aito vuoropuhelu kehittämisen
suunnitelmista riittävän ajoissa intressien yhteensovittamiseksi. Tästä näkökulmasta
ohjaavien tahojen on tarpeen kehittää sisältöohjausta.

Hankkeiden suunnittelussa on usein jäänyt liian kevyelle huomiolle markkinatilanteen
huomiointi, jolloin suunnitelmien realistisuus ei ole riittävällä tasolla. Taloudellinen to-
teutettavuus ja toiminnallisuus on varmistettava mahdollisimman hyvin ja mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa. Hankkeen taloudellista toteutettavuutta ja toiminnalli-
suutta tulisi arvioida kriittisemmin ja hyödyntää arvioita myös resurssien käytön nä-
kökulmasta priorisoimalla hankkeita.

2.4 Raideliikenteen rajoitukset kehityshankkeille

Yksittäisenä hankekehityksen haasteena ovat raideliikenteen turvallisuusasiat ja kes-
kustakehittämisen kannalta erityisesti vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) ja VAK-
ratapihat. Niiden osalta on kesäkuussa 2015 tullut voimaan uudet asetukset ja Liiken-
teen turvallisuusviraston Trafin uudet ohjeet. Samanaikaisesti ympäristöministeriön
johdolla on tekeillä selvitystyö ”Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusris-
kit huomioiden”. Ennen ympäristöministeriön mahdollisten uusien ohjeiden julkista-
mista valtionhallinnon on syytä sopia yhteinen tahtotila. Alueen toimivaltainen viran-
omainen on liikenne- ja viestintäministeriö/Trafi, joka voi esim. organisoida asiaa kä-
sittelevän kokouksen. Kysymys kuuluukin: voidaanko ja onko syytä rajoittaa uudisra-
kentamista, jos rautatiekuljetus on kuitenkin pienimmän riskin toimintamalli ja alueella
asuu jo merkittävä määrä ihmisiä? Jotta ratapiha-alueiden kehittämistä voidaan jat-
kaa, on VAK-liitännäisten rajoitusten suhteen täsmennettävä tarpeet ja toimet ris-
kienhallinnassa keskustojen kehittämisessä.

Vastuut rautatiealueen rakennettavan kannen päälle rakennettaessa on sovittava yh-
tenäisellä käytännöllä eri kohteissa. Rautatielain perusteella Liikennevirastolla ja ju-
naoperaattoreilla on ankara vastuu junaliikenteen turvallisuuden osalta. Rakennetta-
essa kannen päälle rakennuksia Liikenneviraston riski kasvaa, eikä tämän riskilisän
kantaminen kokonaisuudessaan valtion puolelta ole Liikenneviraston näkökulmasta
mielekästä, vaan kaupungin on kannettava osa muodostuvasta lisäriskistä. Yhteisistä
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hankkeista on hyötyjen ja kulujen jaon lisäksi pystyttävä jakamaan myös hankkee-
seen sisältyviä riskejä. Aloite ratapihan estevaikutusten poistamiseen tulee yleensä
kaupungilta. Kaupungeilla on halutessaan mahdollisuus esimerkiksi siirtää tai jakaa
riskit tuleville toteuttajille tai suojautua niitä vastaan vakuutuksilla. Liikenneviraston
ohjeiden mukaisesti kansirakenteet on toteutettava siten, että ne kestävät törmäykset
suunnitelluilla junanopeuksilla ja muilla kuormituksilla siten, että yläpuoliset raken-
nukset eivät vaurioidu.

3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Esitetyt toimenpide-ehdotukset voivat olla osittain päällekkäisiä tai vaihtoehtoisia.

1. Osapuolten tavoitetilan tunnistaminen alkuvaiheessa

Yleisenä peruslähtökohtana hankkeissa olisi keskittyä osapuolten kesken tavoitetilan
löytämiseen ja toteuttavuuden tunnistamiseen heti hankkeen alussa. Tämä vaihe on
usein hidas, mutta se on tehtävä perusteellisesti. Laadukkaan ja perusteellisen pro-
jektisuunnitelman pohjalta on helpompaa lähteä hakemaan hankkeille myös niiden
tarvitsemaa yksityistä toteutusta.

2. Projektikohtaisen toimintamallin kuvaaminen

Projektikohtaisen toimintamallin kuvaaminen vaiheineen ja vastuineen tehostaisi toi-
mintaa ja loisi mahdollisuuden yhtenäiselle toiminnalle eri hankkeissa. Toimintamallin
pohjan voisi muokata esimerkiksi Tampereen asemakeskushankkeen aiesopimus-
mallin pohjalta toteuttamalla seuraavat vaiheet:

· Lähtötilanteen analysointi
· Markkina-analyysi
· Hankesuunnitelma
· Osapuolten toiminnalliset tarpeet (erityisesti liikenteen tarpeet)

Em. vaiheiden lisäksi tulisi toteuttaa hyötyjen ja kustannusten jaon kuvaus ja sopia
näistä seikoista ainakin periaatetasolla jo tässä vaiheessa. Näistä sopiminen aieso-
pimuksessa nopeuttaisi käytännössä hankkeiden käynnistymistä.

Hankkeiden alkuvaiheessa tulee nykyistä paremmin määritellä hankkeiden läpiviemi-
sen kannalta keskeisimmät linjaukset ja tunnistaa haasteet. Tämä tarkoittaa hank-
keen yhteisiä tavoitteita, mutta myös hankkeiden käytännön toteuttamisen kannalta
tärkeimpiä yhteistoiminnan periaatteita ja pelisääntöjä. Lisäksi nykyistä tiiviimpi kes-
kustelu ja yhteistyö eri hallinnonalojen välillä on tarpeen, mihin valtioneuvoston peri-
aatepäätöksenä hyväksytty valtion kiinteistöstrategia antaa hyvän pohjan.

Myös hankkeen rahoitus on syytä mallintaa ajoissa. Rahoitusmallin pohdintaan voi
liittyä myös harkintaa mahdollisuuteen tapauskohtaisesti osarahoittaa hanketta esim.
maankäyttöhyödyllä, jos tähän on löydettävissä riittäviä toiminnan ja kannattavuuden
edellytyksiä.

3. Strategisen ja operatiivisen tason yhteistyömalli

Strategisen (ministeriötason) ja operatiivisen tason yhteistyömallin kuvaaminen loisi
osaltaan mahdollisuuden yhdenmukaisempiin käytäntöihin. Nykyiset valtion rakenteet
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eivät sellaisenaan tue yhteisen tavoitteen syntymistä, jolloin yhden yhteisen toimin-
tamallin merkitys osaoptimoinnin välttämisessä korostuu. Osapuolten erilaisten rahoi-
tusratkaisujen ja toimintaa ohjaavien sääntöjen, kuten budjettimenettelyn, osakeyh-
tiölain ja liikelaitoslain tunnistaminen ja huomioiminen on tärkeää, jotta hankkeet
saadaan myös rahoituksen näkökulmasta onnistumaan.

Asemanseutujen sopimusmenettelyiden kehittämisen ensimmäisenä askeleena olisi
MAL-sopimusten ja kaupunkien kasvusopimusten yhdistäminen tarpeellisilta osin yh-
deksi laaja-alaiseksi kaupunkiseutuja koskevaksi strategiseksi aiesopimukseksi. Li-
säksi tarpeen on hakea toteutusmalli operatiiviseksi seutu-/kaupunkikohtaiseksi han-
ketasoa tukevaksi infrasopimukseksi. Hanketason sopimista ja toimintamalleja tulisi
vahventaa.

Valtion kiinteistöihin liittyvien asioiden kokonaisvaltaisen käsittelyn ja valtion kokonai-
sedun varmistamiseksi tulee harkita pysyvän ministeriötason ja operatiivisen tason
valtion maaomistuksen koordinointiryhmän perustamista.

Kuva: Strategisen ja operatiivisen tason yhteistyömalli

4. Yhteistyön kehittäminen

Valtion kiinteistöomistajien keskinäistä yhteistyötä on edelleen kehitettävä. Valtio-
osapuolten tulee mahdollisimman laajasti pystyä puhumaan ”yhdellä äänellä”, jolloin
ei synny muille osapuolille mahdollisuutta hyödyntää valtio-osapuolten erilaisia lähtö-
kohtia. Valtion osapuolten tulee myös etukäteen sopia keskinäinen roolitus hankkeen
johtamisessa – näin esimerkiksi Liikenneviraston ja Senaatin välillä. Roolitus voi olla
myös erilainen eri kohteissa, jolloin taakkaa voidaan jakaa suunnitelmallisesti. Tätä
tavoitetta tukevina toimenpiteinä voidaan nähdä 1.10.2014 allekirjoitettu Liikennevi-
raston ja Senaatti-kiinteistöjen välinen yhteistyösopimus koskien maankäyttöasioita
sekä 19.8.2015 allekirjoitettu yhteistyösopimus Senaatti-kiinteistöjen ja A-kruunu
Oy:n välillä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen toteuttamisesta. Sopimuspohjainen
yhteistyö on ensisijainen tapa sovittaa intressejä valtion eri maanomistajien välillä.
Ohjaavien tahojen (ministeriöt) tulisi osaltaan edistää tätä yhteistyötä esim. ohjauk-
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sellisten tavoitteiden ja tarvittaessa linjausten avulla. Viime kädessä on vaihtoehtona
selvittää mahdollisuudet ja vaihtoehdot valtion omistusten keskittämiseksi aseman-
seuduilla.

5. Hankekohtaisten toimintamallien kehittäminen

Hankekohtaisia toimintamalleja kehitetään edelleen. Hankekohtaisissa sopimuksissa
sovittaisiin projektikohtaisesta toimintamallista ja projektikäytännöistä. Sopimukset
esivalmistellaan kaupunkikohtaisesti valtion operatiivisten tahojen kesken. Omistajien
tulee voida keskittyä hankkeiden johtamiseen ja strategiseen työhön, jolloin tarvitta-
vien operatiivisten lisäresurssien hankkiminen on keskeinen onnistumisen edellytys.

Asemankeskushankkeille ja muille strategisesti tärkeille hankkeille on paikallaan
muodostaa heti alkuvaiheessa hankkeen oma ohjausryhmä. Ohjausryhmä päättää ja
vastaa hankkeen eteenpäinviennistä ja siihen liittyvän valmistelun ohjaamisesta. Sen
käsittelyyn valmisteltaisiin hankkeeseen liittyvät keskeiset asiat hankkeessa mu-
kanaolevien tahojen päätöksentekoa varten.

Jokaisen hankkeen alkuvaiheessa olisi tehtävä perusteellinen ja kriittinen analyysi
sen toteutettavuudesta taloudellisen ja toiminnallisen näkökulman kannalta. Hankkei-
ta on tarpeen priorisoida resurssien riittävyyden varmistamiseksi, tässä voidaan käyt-
tää tukena hankkeiden taloudellisen ja toiminnallisen arvioinnin tuloksia. On kyettävä
tunnistamaan kunkin hankkeen ominaispiirteet, sen vahvuudet ja heikkoudet, sekä
laadittava aikataulutettu toimintasuunnitelma tältä pohjalta – näin voidaan luoda pro-
jekti, jota välitavoitteiden kautta johdetaan osapuolten yhteistyöllä.

Kaikki potentiaaliset hankkeet tulisi tutkia samalla arviointikehikolla, jossa otettaisiin
huomioon hankkeen vaikutukset ja käynnistymispotentiaali. Tavoitetilana voisi olla,
että koko valtakunnan hankkeet voitaisiin priorisoida yhtenäisin kriteerein.

Valtion asuntopolitiikan tavoitteiden toteutumista seurataan erityisesti pääkaupunki-
seudulla. Toimenpiteitä tarpeettomaksi jäävien ja asuntotuotantoon sopivien maa-
alueiden vapauttamiseksi asuntotuotantoon edistetään valtion toimijoiden ja heitä oh-
jaavien tahojen toimenpitein.


