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MAL-sopimukset kaupunkien 
elinvoimaisuuden, kehityksen 
ja infran näkökulmasta



MAL-sopimukset

• Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus isojen kaupunkiseutujen 

välillä

• MAL-sopimus on osapuolten yhteinen yhteiskunnallis-poliittinen 

tahdonilmaus eikä juridinen sopimus. Sopimuksen sitovuutta on 

pyritty kerta kerralta vahvistamaan.

• Pitkäjänteinen, rullaava seudullinen sopimusmenettely valtion ja 

kuntien välillä

• Suora neuvottelu- ja sopimusyhteys seutujen ja valtion välillä 

maankäytön, asumisen ja liikenteen asioissa.

• Vahvistanut kunta-kunta ja kunta-valtio yhteistyötä

• Käynnistynyt Tampereen seudulta 2011, Turun ja Helsingin 

ensimmäinen sopimus 2012-15 ja Oulun 2013-15.



MAL-sopimukset

• Uusin sopimuskausi 2020-2031. Toimenpiteet hallituskausittain 2020-

2023, päivitys 4 vuoden välein

• Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seudut (suuret 

kaupunkiseudut) aiemmin ja nyt mukana myös Lahden, Kuopion ja 

Jyväskylän seudut

• Osapuolet kaupunkiseutujen kunnat ja valtion keskushallinnon eri 

toimijat, myös maakuntien liitot tai kuntayhtymät ovat joissakin 

sopimuksissa mukana

• Toimii hallitusohjelmatavoitteiden edistäjänä. Sopimuksessa on 

määritelty 12 vuoden kehityspolku ja tavoitetila vuodelle 2030+ 

maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistoimenpiteiden osalta.

• Seuranta vuosittain



Turun seudun Mal-sopimusosapuolet

Seudun kunnat:

Turku, Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali, 

Parainen, Paimio, Masku, Rusko, 

Mynämäki Nousiainen, Aura ja Sauvo



Turun MAL-alueen väestökehitys 2010-2020
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Hallitusohjelman linjaukset MAL-
sopimusmenettelystä

Jatketaan valtion ja suurten kaupunkiseutujen kumppanuutta 

kaupunkikehityksessä Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) 

sopimuksin ja vahvistetaan niiden sitovuutta. Rakennetaan hiilineutraaleja 

kaupunkiseutuja, lisätään asuntotuotantoa ja kasvatetaan kestävien 

liikkumismuotojen kulkutapaosuutta. 

Torjutaan segregaatiota ja asunnottomuutta sekä edistetään alueiden 

monimuotoista asukasrakennetta. Valtio huolehtii riittävistä panostuksista 

muun muassa joukkoliikenneinvestointeihin ja kunnallistekniikan 

rakennusavustuksiin sekä osoittaa maaomaisuuttaan erityisesti 

kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja kestävien liikenneyhteyksien 

toteuttamiseen.



Hallitusohjelman linjaukset MAL-
sopimusmenettelystä

MAL-sopimuksilla varmistetaan, että kunnilla on riittävä kaavavaranto 

monipuolisen asuntotuotannon toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. MAL-

sopimuksissa edistetään täydennysrakentamista ja siirtymistä 

markkinaehtoiseen pysäköintiin.

MAL-sopimusten kesto pidennetään 12 vuoteen ja sopimuksista tehdään 

rullaavia.



Hallitusohjelman linjaukset MAL-
sopimusmenettelystä

Valtion tukemaa kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa lisäämällä 

täydennetään markkinaehtoista ja yksityistä asuntotarjontaa sekä tasataan 

suhdanteita. Laajennetaan pitkän korkotuen käynnistysavustukset kaikille 

MAL-sopimusalueille. Niiden suuruus Helsingin seudulla on 10 000 euroa 

asuntoa kohden ja muilla MAL-alueilla 3 000–5 000 euroa asuntoa kohden. 

Puurakentamisessa otetaan käyttöön 20 prosentin korotettu 

käynnistysavustus. Tavoitellaan kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon 

osuuden nostamista vähintään 35 prosenttiin kuitenkin niin, ettei 

muodostu hallintamuodoltaan yksipuolisesti painottuneita alueita.



Mal-sopimukset elinvoimaisuuden ja 
kehityksen ja infran edistäjänä

• Tuonut mukanaan seudun rakennemallin, jossa luotu yhteiset 

suuntaviivat seudun kehittämiseen ja väestönkasvun 

sijoittumiseen

• Parantanut sitoutumista yhteisten tavoitteiden edistämiseen

• Sovittu yhteisistä maa- ja asuntopolitiikan periaatteista: 

väestötavoitteet, vuokra-asuntotuotanto, maankäyttösopimukset 

yms. 

• Erillinen MAL-raha kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

edistämiseen mahdollistanut infran kehittämisen aiempaa 

paremmin myös valtion tieverkolla

• Löydetty seudun yhteinen näkemys keskeisistä edistettävistä 

liikennehankkeista







Mal-sopimukset elinvoimaisuuden ja 
kehityksen ja infran edistäjänä

• Yhteiset kulkumuotojakaumatavoitteet

• Joukkoliikenteen rahoitus mm. joukkoliikenne- ja 

ilmastoavustuksiin sekä digitalisaation kehittämiseen. Lisäksi 

rahoitus raitiotien suunnittelun edistämiseen

• Edistänyt merkittävästi isoja liikennehankkeita mm. Turun 

seudulla Kehätien kehittäminen, Tunnin juna ja Tiedepuiston 

kansihanke.

• Infra-avustukset MAL-seuduille

• ARA-tuotannon edistäminen mm. käynnistysavustuksin sekä 

riittävin korkotuki- ja takauslainoituksin



Mal-yhteistyön tuomaa

• Luonut keskustelufoorumin valtion eri toimijoiden ja kuntien 

välille MAL-asioissa

• Lisännyt ja tehnyt määrämuotoiseksi seudun sisäisen 

keskustelun ja tavoitteiden asettamisen 

• Konkretisoi kumppanuuksien ja vuoropuhelun tärkeyttä seudun 

päätöksenteossa – luonut uudenlaista hallinto- ja 

päätöksentekokulttuuria

• Vahvistanut kaupunkiseudun kuntien keskusteluyhteyttä ja 

keskinäistä luottamusta sekä sitoutumista yhteisiin päätöksiin

• Lisännyt ymmärrystä seudun ja valtion välillä

• Parantanut kaupunkiseutujen elinvoiman ja kilpailukyvyn 

edellytyksiä MAL-asioissa

• Selkeyttänyt keskeisten MAL-hankkeiden priorisointia

• Seurantaindikaattoreita kehitetty



Väestönmuutos yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä



Seudun liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet



Kehitettävää jatkossa…

• Neuvotteluprosessin aikaistus

• Selkeämpi jatkumo Liikenne 12 suunnitelmaan ja siihen 

liittyvään investointiohjelmaan

• Sitovuuden kasvattaminen kaikkiin osapuoliin nähden



Kiitos!


