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VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS JYVÄSKYLÄN, LAHDEN JA KUOPION
KAUPUNKISEUTUJEN KUNTIEN KANSSA SOLMITTAVISTA MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA
LIIKENTEEN (MAL-) SOPIMUKSISTA
Johdanto
Valtion ja kaupunkiseutujen välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyä (MALsopimusmenettely) laajennetaan Sanna Marinin hallitusohjelman (10.12.2019) mukaisesti. MALsopimukset Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduilla solmitaan 11-vuotisina siten, että
sopimukset tarkistetaan ja konkreettiset toimenpiteet sovitaan eduskuntavaalikausittain samassa
rytmissä suurten kaupunkiseutujen sopimusten kanssa.
Sopimusmenettelyn tarkoituksena on sellaisten toimenpiteiden ja tavoitteiden tunnistaminen, joihin
sekä kaupunkiseutujen kunnat, että valtio voivat yhdessä sitoutua ja kohdistaa resursseja. Sopimusten
valmistelussa on huomioitu 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
(Liikenne 12) linjaukset. Vaalikausittaisen tarkistuksen yhteydessä sopimusten toimenpiteet
sovitetaan yhteen Liikenne 12 -suunnitelman kanssa. Kaupunkiseutujen kunnat hyväksyvät
sopimukset omien kunnallisten päätöksentekojärjestelmiensä mukaisesti. Valtion osallistuminen
sopimuksiin vahvistetaan tällä valtioneuvoston päätöksellä.
MAL-sopimusten tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen
siten, että luodaan edellytyksiä tonttitarjonnan ja asuntotuotannon lisäämiselle ja liikenteeseen
kohdistettujen ja joukkoliikennettä tukevien investointien täysimääräiselle hyödyntämiselle. Lisäksi
tavoitteena on edistää uusien liikennepalvelujen syntymistä henkilö- ja tavaraliikenteessä. MALsopimusten toimenpiteillä luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle monipuoliselle ja asuinalueiden
eriytymistä ehkäisevälle asuntotarjonnalle kestävän liikkumisen kannalta hyvillä sijainneilla.
Sopimusten toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa
liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sujuvan arjen mahdollistamiseksi, työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja elinkeinoelämän elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.
Toimenpiteiden avulla tuetaan alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn ja elinvoiman
vahvistamista.
Kaupunkiseutujen
kuntien
yhteisiin
seudullisiin
liikennejärjestelmäsuunnitelmiin
ja
rakennesuunnitelmiin perustuvien toimenpiteiden ja rahoitukseen osallistumisen ehtona valtio
edellyttää tontti- ja asuntotuotannon kohdentamista joukkoliikenteen ja muiden kestävien
kulkumuotojen edistämisen kannalta hyviin sijainteihin.
MAL-sopimukset ovat keskeinen väline valtion ja kaupunkien välisen kumppanuusyhteistyön
toteuttamiseksi. Sopimuksissa osapuolet sitoutuvat seutujen kestävän kaupunkikehityksen mukaisiin
toimenpiteisiin. Sopimuksilla vahvistetaan samalla myös seutujen kuntien keskinäistä yhteistyötä ja
suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, minkä tavoitteena on seutujen pitkäjänteinen kehitys.
Sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia, joiden rahoitukseen valtio osallistuu julkisen talouden
suunnitelman ja talousarvioiden puitteissa. Valtion sitoutumisen ja rahoitukseen osallistumisen ehtona
on sopimuksissa sovittavien toimenpiteiden toteuttaminen.

MAL-sopimusten lähtökohdat
Kaupunkien toimintaympäristöön vaikuttavista muutostrendeistä voimakkaimpia ovat globalisaatio,
väestökehitys ja ilmastonmuutos. Väestön keskittyessä kaupunkiseuduille niiden merkitys niin
talouden ja elinvoimaisuuden kuin ihmisten sujuvan arjen kannalta korostuu. Valtio voi osaltaan
MAL-sopimusmenettelyllä tukea kaupunkiseutuja strategisten valintojen tekemisessä ja niiden
toteuttamisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisujen osalta luoden kaupunkiseutujen
elinvoimaisuutta vahvistavaa yhdyskuntarakennetta. MAL-sopimukset rakentuvat kaupunkiseutujen
ja valtion kumppanuuden varaan.
MAL -sopimuksissa on kaupunkiseutujen kuntien maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän
kehittämistä koskevat keskeisimmät ja vaikuttavimmat toimenpiteet, jotka edellyttävät sekä kuntien
keskinäistä, että kuntien ja valtion välistä yhteensovittamista. Sopimusten painopiste on taajamaalueiden keskuksia kehittävissä toimenpiteissä sekä kestävän liikennejärjestelmän edistämisessä.
Toimenpiteillä turvataan monimuotoisen ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä hyvin
saavutettavilla sijainneilla. Kestävien kulkumuotojen houkuttelevuutta vahvistetaan parantamalla
jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita ja edistämällä tietoon perustuvien digitaalisten
liikennepalveluiden syntymistä henkilö- ja tavaraliikenteessä.
MAL-sopimukset on valmisteltu neuvotteluryhmissä, joihin ovat osallistuneet ympäristöministeriön,
liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja
kaupunkiseutujen kuntien lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Väylävirasto, Traficom,
alueiden ELY-keskukset sekä Jyväskylän seudulla Keski-Suomen liitto, Lahden seudulla PäijätHämeen liitto ja Kuopion seudulla Pohjois-Savon liitto. Sopimusten seuranta on organisoitu kunkin
kaupunkiseudun tarpeiden mukaisesti.
MAL-sopimusten keskeinen sisältö
Jyväskylän seutu
Jyväskylän seudun kunnat sitoutuvat yhteistyössä Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELYkeskuksen kanssa laatimaan Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvan, jonka tavoitteena on ohjata kasvu
kestävästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen ja tukien kestävää liikkumista ja
kuljetuksia Jyväskylän seudulla. Seudun kunnat sitoutuvat toteuttamaan MAL-kehityskuvaa.
Seudun kuntien tavoitteena on 4 500 valmistunutta asuntoa kauden 2021–2023. Seudun kuntien
tavoite on, että valtion tukeman kohtuuhintaisen asumisen osuus seudulla on vähintään neljäsosa
uudistuotannosta. Valtio ja seudun kunnat selvittävät yhteistyössä valtion tukeman asuntotuotannon
osuuden kasvattamisen edellytykset ja tarkoituksenmukaisuuden.
Seudun kunnat sitoutuvat ohjaamaan uutta asuntorakentamista pääosin keskustoihin, aluekeskuksiin
ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsille. Vähintään 80 % uusien asemakaavojen asumisen
kerrosalasta suunnataan maakuntakaavan seudullisesti merkittäviin tiivistettäviin taajamiin. Seudun
kunnat varmistavat seudun asuntotuotantotarvetta vastaavan kaavavarannon vastaamaan noin viiden
vuoden kehityksen tarvetta. Seudun kunnat sitoutuvat ehkäisemään ja vähentämään asunnottomuutta
tavoitteena asunnottomuuden puolittaminen vuoden 2022 loppuun mennessä.
Valtio osoittaa vuosina 2021-2023 puurunkoisten kerrostalojen 5000 euron asuntokohtaista
käynnistysavustusta keskusta-alueille ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville pitkän
korkotuen muille kuin erityisryhmille tarkoitetuille vuokra-asunnoille.
Valtio osoittaa seudun kunnille kunnallistekniikka-avustuksia. Painopiste kunnallistekniikkaavustusten kohdentamisessa on keskusta-alueiden ja joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden
täydennysrakentamisessa.

Valtio edistää valtakunnallisia liikennejärjestelmän toimenpiteitä Liikenne12 –suunnitelman sekä
toimeenpanossa valmisteltavien suunnittelu- ja investointiohjelman mukaisesti. Suunnittelussa
huomioidaan myös maankäytön kehittämisen tarpeet.
Seudun kunnat toteuttavat toimenpiteitä, joiden päätavoitteina on joukkoliikenteen
matkatapaosuuden kasvattaminen ja matkamäärien tuplaaminen vuoteen 2030 mennessä.
Valtio avustaa Jyväskylän seudun julkisen henkilöliikenteen palveluita 3,66 miljoonalla eurolla
sopimuskaudella 2021–2023.
Valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Jyväskylän seudun haettavaksi yksi (1)
miljoonaa euroa vuodessa eli yhteensä kolme (3) miljoonaa euroa vuosina 2021–2023. Lisäksi
seudut voivat hakea avustuksia valtakunnallisen haun yhteydessä.
Valtio avustaa keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien kehittämistä yhteensä 1,4
miljoonalla eurolla vuosina 2022–2023. Avustukset ovat hakuperusteisia ja niitä voivat hakea kaikki
keskisuuret kaupunkiseudut.
Seudun kunnat ja valtio kehittävät kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.
Jyväskylän seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden
parantamiseen kunnan katuverkolla valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman
valtionavustushaun yhteydessä. Jyväskylän seudun kuntien haettavaksi on vuodelle 2021 osoitettu
vähintään yksi (1) miljoonaa euroa. Seudun kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden
kustannuksiin 50 prosentilla.
Valtio osoittaa Jyväskylän seudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja
turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin parantamishankkeisiin (suunnitteluun ja toteutukseen)
vuosina 2022-23 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa Liikenne 12 –suunnitelman mukaisesti. Rahoitusta
kohdennetaan ja toimenpiteet priorisoidaan jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä sovittavalla tavalla
seudun kuntien, Väyläviraston ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Valtion rahoituksen edellytyksenä on,
että seudun kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Lahden seutu
Seudun kunnat ja maakuntaliitto yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa laativat
kaupunkiseutusuunnitelman. Maakuntaliitto päivittää koko maakunnan rakennemallin. Seudun
kunnat sitoutuvat niiden toteuttamiseen.
Alueen kunnat laativat yhdessä seudulliset asunto- ja maapolitiikan pääperiaatteet ja niihin
pohjautuvan asuntostrategian, sekä kuntakohtaiset asunto- ja maapoliittiset ohjelmat. Valtio ja
seudun kunnat selvittävät yhteistyössä valtion tukeman asuntotuotannon osuuden kasvattamisen
edellytykset ja tarkoituksenmukaisuuden.
Kunnat varmistavat seudun asuntotuotantotarvetta vastaavan kaavavarannon vastaamaan vähintään
viiden vuoden kehityksen tarvetta. Uusien asemakaavojen asuinkerrosalasta 80 % sijoitetaan
keskustoihin ja kestävän liikkumisen kannalta hyville sijainneille.
Alueen kunnat puolittavat asunnottomuuden vaalikaudessa ja poistavat asunnottomuuden kahden
vaalikauden aikana.
Valtio osoittaa puurunkoisten kerrostalojen 5000 euron asuntokohtaista käynnistysavustusta
keskusta-alueille ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville pitkän korkotuen muille kuin
erityisryhmille tarkoitetuille vuokra-asunnoille.

Valtio osoittaa seudun kunnille kunnallistekniikka-avustuksia. Painopiste kunnallistekniikkaavustusten kohdentamisessa on keskusta-alueiden ja joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden
täydennysrakentamisessa.
Valtio edistää valtakunnallisia liikennejärjestelmän toimenpiteitä Liikenne12 –suunnitelman
suunnittelu- ja investointiohjelman mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan myös maakäytön
kehittämisen tarpeet.
Seudun kunnat ja valtio kehittävät laajasti kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä.
Lahden seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden
parantamiseen kunnan katuverkolla valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman
valtionavustushaun yhteydessä. Lahden seudun kuntien haettavaksi on osoitettu vähintään yksi (1)
miljoonaa euroa vuonna 2021. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50
prosentilla.
Kunnat kehittävät joukkoliikenteen palvelutarjontaa lisäämällä vuorotarjontaa ja selkeyttämällä
reitistöä ja seudullista lippujärjestelmää.
Valtio avustaa Lahden seudun julkisen henkilöliikenteen palveluita 4,365 miljoonalla eurolla
sopimuskaudella 2021-2023. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa
sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä.
Valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Lahden seudun haettavaksi miljoona
euroa vuodessa eli yhteensä 3 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Lisäksi seudut voivat hakea
avustuksia valtakunnallisen haun yhteydessä. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan käyttövoiman
joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen ja ostoon siten, että Lahden tieliikenteen toimivaltaisen
viranomaisen uusissa sopimuksissa kaikki hankittava liikenne ajaa puhtaan käyttövoiman
ajoneuvoilla.
Valtio avustaa keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien kehittämistä yhteensä 1,4
miljoonalla eurolla vuosina 2022-2023. Avustukset ovat hakuperusteisia ja niitä voivat hakea kaikki
keskisuuret kaupunkiseudut.
Joukkoliikenteeseen kohdistuvan valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät julkisen
henkilöliikenteen palveluihin vastaavan summan.
Valtio osoittaa Lahden seudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja
turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin parantamishankkeisiin (suunnitteluun ja toteutukseen)
vuosina 2022-23 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa Liikenne 12 –suunnitelman mukaisesti. Rahoitusta
kohdennetaan ja toimenpiteet priorisoidaan jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä sovittavalla tavalla
kuntien, Väyläviraston ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että
kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.
Kuopion seutu
Kunnat laativat kaupunkiseutusuunnitelman 2030+ yhteistyössä ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon
liiton kanssa. Suunnitelman tavoitteena on ohjata kasvu kestävästi olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen ja tukien kestävää liikkumista ja kuljetuksia Kuopion seudulla.
Kunnat sitoutuvat toteuttamaan kaupunkiseutusuunnitelmaa.
Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, että 80 % asumisen kerrosalasta ohjataan keskuksiin,
joukkoliikennevyöhykkeille tai vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle.
Seudun kuntien tavoitteena vuosina 2021-23 on 4200 asunnon tuotanto, mistä noin kolmannes
asuntotuotannosta toteutuu kohtuuhintaisena valtion tukemana asuntotuotantona tai

vapaarahoitteisena vuokratuotantona. Valtio ja seudun kunnat selvittävät yhteistyössä valtion
tukeman asuntotuotannon osuuden kasvattamisen edellytykset ja tarkoituksenmukaisuuden. Seudun
kunnat turvaavat asuntotuotantotavoitetta vastaavan kaavavarannon riittävyyden siten, että
kaavavaranto vastaa viiden vuoden asuntotuotannon tavoitetta.
Valtio osoittaa vuosina 2021-2023 puurunkoisten kerrostalojen 5000 euron asuntokohtaista
käynnistysavustusta keskusta-alueille ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville normaaleille,
pitkäaikaisen korkotuen muille kuin erityisryhmille tarkoitetuille vuokra-asunnoille.
Valtio osoittaa seudun kunnille kunnallistekniikka-avustusta keskustoihin tai muuten kestävän
liikkumisen kannalta hyvin saavutettaville kohdealueille. Kunnallistekniikka-avustusten
kohdentamisen painopiste on keskusta-alueiden ja joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden
täydennysrakentamiskohteissa.
Valtio edistää valtakunnallisia liikennejärjestelmän toimenpiteitä Liikenne12 –suunnitelman
suunnittelu- ja investointiohjelman mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan myös maakäytön
kehittämisen tarpeet.
Kunnat ja valtio toteuttavat pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteitä.
Seudun kunnat toteuttavat kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä.
Kuopion seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden
parantamiseen kunnan katuverkolla valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman
valtionavustushaun yhteydessä. Kuopion seudun kuntien haettavaksi on vuodelle 2021 osoitettu
vähintään yksi (1) miljoonaa euroa. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50
prosentilla.
Seudun kunnat toteuttavat Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelman toimenpiteitä.
Valtio avustaa Kuopion seudun julkisen henkilöliikenteen palveluita 3,24 miljoonalla eurolla
sopimuskaudella 2021-2023. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa tässä
sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä.
Valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Kuopion seudun haettavaksi miljoona
euroa vuodessa eli yhteensä 3 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Lisäksi seudut voivat hakea
avustuksia valtakunnallisen haun yhteydessä. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan käyttövoiman
joukkoliikennekaluston ja -palvelujen kehittämiseen sekä ostoon siten, että Kuopion tieliikenteen
toimivaltaisen viranomaisen uusissa sopimuksissa kaikki hankittava paikallisliikenne ajaa puhtailla
ajoneuvoilla.
Valtio avustaa keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien kehittämistä yhteensä 1,4
miljoonalla eurolla vuosina 2022-2023. Avustukset ovat hakuperusteisia ja niitä voivat hakea kaikki
keskisuuret kaupunkiseudut.
Joukkoliikenteeseen kohdistettavan valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät
julkisen henkilöliikenteen palveluihin vastaavan summan. Traficom myöntää ELY-keskuksille
joukkoliikenteen alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen tarkoitetun määrärahan
erikseen.
Valtio osoittaa Kuopion seudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja
turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin parantamishankkeisiin (suunnitteluun ja toteutukseen)
vuosina 2022-23 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa Liikenne 12 –suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet
määritetään jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä sovittavalla tavalla kuntien, Väyläviraston ja ELYkeskuksen yhteistyönä. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät toimenpiteisiin
vastaavan summan.

Periaatepäätöksen seuranta
MAL-sopimusten toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan kaupunkiseuduittain valittujen
seurantaindikaattoreiden avulla. MAL-sopimusten kokonaisuutta seuraa ilmasto- ja energiapoliittinen
ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ilmasto- ja ympäristöministeri Mikkonen.

