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STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM AVTAL OM MARKANVÄNDNING, BOENDE OCH
TRAFIK (MBT) SOM INGÅS MED KOMMUNERNA I STADSREGIONERNA JYVÄSKYLÄ,
LAHTIS OCH KUOPIO
Inledning
Det avtalsförfarande som gäller markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalsförfarande) och som
tillämpas mellan staten och stadsregioner utvidgas i enlighet med regeringsprogrammet för
statsminister Sanna Marins regering (10.12.2019). MBT-avtalen med stadsregionerna Jyväskylä,
Lahtis och Kuopio ingås för 11 år så att avtalen ses över och det avtalas om de konkreta åtgärderna
varje riksdagsvalperiod i samma rytm som avtalen med de stora stadsregionerna.
Avsikten med avtalsförfarandet är att identifiera sådana åtgärder och målsättningar som både
kommuner i stadsregioner och staten tillsammans kan förbinda sig och rikta resurser till. Vid
beredningen av avtalen har man beaktat riktlinjerna i den 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen
(Trafik 12). I samband med den översyn som görs varje valperiod samordnas de åtgärder som anges i
avtalen med Trafik 12-planen. Kommunerna i stadsregioner godkänner avtalen i enlighet med sina
egna kommunala stödsystem för beslutsfattande. Statens deltagande i avtalen stärks genom detta beslut
av statsrådet.
Målsättningen med MBT-avtalen är att samordna samhällsstrukturen och trafiksystemet så att det
skapas förutsättningar för att utöka tomtutbudet och bostadsproduktionen och för att fullt ut utnyttja
de investeringar som riktas till trafiken och som stöder kollektivtrafiken. Dessutom är målsättningen
att främja uppkomsten av nya trafiktjänster inom person- och godstrafiken. Genom åtgärderna i MBTavtalen skapas det på platser som är ändamålsenliga med tanke på hållbara färdsätt förutsättningar för
ett mångsidigt utbud av bostäder som motsvarar efterfrågan och som förebygger polarisering mellan
bostadsområden. Genom åtgärderna i avtalen främjas en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur
och ett trafiksystem som stöder detta och åtgärderna syftar till att bekämpa klimatförändringen,
möjliggöra en fungerande vardag, förbättra arbetsmarknadens funktion och stärka näringslivets
livskraft. Med hjälp av åtgärderna stöder man att den konkurrenskraft och livskraft som baserar sig på
regionernas egna styrkor beaktas i högre grad.
Som ett villkor för sådana åtgärder som baserar sig på de gemensamma regionala trafiksystemplanerna
och strukturplanerna i kommuner i stadsregioner och för deltagande i finansieringen förutsätter staten
att tomtutbudet och bostadsproduktionen riktas till platser som är ändamålsenliga med tanke på
främjande av kollektivtrafiken och andra hållbara färdsätt.
MBT-avtal är ett centralt redskap för att genomföra partnerskapssamarbete mellan staten och städer. I
avtalen förbinder sig parterna att vidta åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling i regionerna.
Genom avtalen stärks samtidigt också det ömsesidiga samarbetet mellan kommuner i stadsregioner
och kontinuiteten i planeringssamarbetet, i syfte att trygga den långsiktiga utvecklingen i regionerna.
Avtalen är till sin natur avsiktsförklaringar och staten deltar i finansieringen av dem inom ramen för
planen för de offentliga finanserna och budgetarna. Ett villkor för att staten ska förbinda sig och delta
i finansieringen är att de åtgärder som det avtalas om i avtalen genomförs.

Utgångspunkterna för MBT-avtalen
De starkaste förändringstrender som påverkar verksamhetsmiljön i städerna är globaliseringen,
befolkningsutvecklingen och klimatförändringen. När befolkningen koncentreras till stadsregionerna
accentueras deras betydelse med tanke på såväl ekonomin och livskraften som människors fungerande
vardag. Staten kan genom ett MBT-avtalsförfarande stödja stadsregionerna vid strategiska val och
genomförandet av dem i fråga om lösningar som gäller markanvändning, boende och trafik på så sätt
att det skapas en samhällsstruktur som stärker stadsregionernas livskraft. MBT-avtal bygger på
partnerskap mellan stadsregioner och staten.
I MBT-avtalen ingår de mest centrala och effektiva åtgärder som gäller markanvändningen, boendet
och utvecklingen av trafiksystemen i kommuner i stadsregioner och som förutsätter både samordning
mellan kommunerna och samordning mellan kommunerna och staten. Tyngdpunkten i avtalen ligger
på åtgärder som utvecklar tätortsområdenas centrum samt på främjande av trafiksystemets hållbarhet.
Genom åtgärderna tryggas förutsättningarna för en mångsidig och tillräcklig bostadsproduktion genom
att platserna är lättillgängliga. Hållbara färdsätt görs mer lockande genom att förbättra förhållandena
för gång, cykling och kollektivtrafik och genom att främja uppkomsten av informationsbaserade
digitala trafiktjänster inom person- och godstrafiken.
MBT-avtalen har beretts i förhandlingsgrupper, i vilka utöver miljöministeriet,
kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och kommuner i
stadsregioner har deltagit även Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Trafikledsverket,
Transport- och kommunikationsverket, regionens närings-, trafik- och miljöcentral samt i
Jyväskyläregionen också Mellersta Finlands förbund, i Lahtisregionen Päijänne-Tavastlands förbund
och i Kuopioregionen Norra Savolax förbund. Uppföljningen av avtalen har organiserats i enlighet
med respektive stadsregions behov.
Det centrala innehållet i MBT-avtalen
Jyväskyläregionen
Jyväskyläregionens kommuner förbinder sig att i samarbete med Mellersta Finlands förbund och
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland ta fram en MBT-utvecklingsbild för
Jyväskyläregionen. Syftet med utvecklingsbilden är att styra tillväxten på ett hållbart sätt utifrån den
befintliga samhällsstrukturen och så att hållbara färdsätt och transporter stöds i Jyväskyläregionen.
Kommunerna i regionen förbinder sig att förverkliga MBT-utvecklingsbilden.
Kommunerna i regionen har som mål att 4 500 bostäder byggs under perioden 2021–2023.
Kommunernas mål är att andelen statsunderstött boende till skäligt pris i regionen ska utgöra minst
en fjärdedel av nyproduktionen. Staten och kommunerna i regionen utreder i samarbete
förutsättningarna för att utöka den statsunderstödda bostadsproduktionens andel och hur
ändamålsenligt detta är.
Kommunerna i regionen förbinder sig att styra det nya bostadsbyggandet huvudsakligen till centrum,
regioncentrum och platser med goda kollektivtrafikförbindelser. Minst 80 procent av
bostadsvåningsytan i nya detaljplaner riktas till de regionalt betydande tätorter i landskapsplanen
som ska byggas tätare. Kommunerna säkerställer att den planreserv som motsvarar behovet av
bostadsproduktion i regionen motsvarar behovet av utveckling under ungefär fem år. Kommunerna
förbinder sig att förebygga och minska bostadslöshet med målet att bostadslösheten ska halveras före
utgången av 2022.
Staten anvisar 2021–2023 ett bostadsspecifikt startbidrag på 5000 euro för höghus i trä för
hyresbostäder som inte är avsedda för grupper med särskilda behov och som byggs med långfristiga
räntestödslån i centrumområden och kollektivtrafikzoner.

Staten anvisar kommunerna i regionen understöd för kommunalteknik. Tyngdpunkten vid
fördelningen av understöd för kommunalteknik ligger på kompletteringsbyggande i centrumområden
och områden som har kollektivtrafik.
Staten främjar riksomfattande åtgärder inom trafiksystemet i enlighet med Trafik 12-planen samt de
planerings- och investeringsprogram som bereds vid genomförandet. Vid planeringen beaktas också
behoven av att utveckla markanvändningen.
Kommunerna i regionen genomför åtgärder vars huvudsakliga mål är att öka andelen för
kollektivtrafiken som färdsätt och fördubbla antalet resor inom kollektivtrafiken fram till 2030.
Staten understöder servicen inom den offentliga persontrafiken i Jyväskyläregionen med 3,66
miljoner euro under avtalsperioden 2021–2023.
Staten utlyser för Jyväskyläregionen ett klimatbaserat understöd för kollektivtrafik till ett belopp av
en (1) miljon euro per år, dvs. sammanlagt tre (3) miljoner euro åren 2021–2023. Dessutom kan
regionerna ansöka om understöd i samband med den riksomfattande ansökan.
Staten stöder utvecklingen av biljett- och betalningssystemen i de medelstora stadsregionerna med
sammanlagt 1,4 miljoner euro åren 2022–2023. Understöden är ansökningsbaserade och kan sökas
av alla medelstora stadsregioner.
Kommunerna i regionen och staten utvecklar förhållandena för gång- och cykeltrafik.
Kommunerna i Jyväskyläregionen kan i samband med ansökan om statsunderstöd för det
riksomfattande investeringsprogrammet för att främja gång och cykling ansöka om statsunderstöd
för att förbättra förhållandena för gång och cykling i kommunernas gatunät. År 2021 har det anvisats
minst en (1) miljon euro som kommunerna i Jyväskyläregionen kan söka. Kommunerna finansierar
50 procent av kostnaderna för de projekt som finansieras.
Staten anvisar i enlighet med Trafik 12-planen åren 2022–2023 sammanlagt 3,3 miljoner euro för
viktiga kostnadseffektiva förbättringsprojekt (planering och genomförande) som främjar
trafiksystemets funktion, hållbarhet och säkerhet i Jyväskyläregionen. Finansieringen riktas och
åtgärderna prioriteras inom ramen för ett samarbete mellan kommunerna i regionen, Trafikledsverket
och närings-, trafik- och miljöcentralen på det sätt som man kommer överens om i det kontinuerliga
arbetet med trafiksystemet. En förutsättning för statlig finansiering är att kommunerna i regionen
använder ett motsvarande belopp för åtgärderna.

Lahtisregionen
Kommunerna i regionen och landskapsförbundet utarbetar i samarbete med närings-, trafik- och
miljöcentralen i Tavastland och i Nyland en stadsregionplan. Landskapsförbundet uppdaterar hela
landskapets strukturmodell. Kommunerna i regionen förbinder sig att genomföra dem.
Kommunerna i området utarbetar tillsammans de regionala huvudprinciperna för bostads- och
markpolitiken och en boendestrategi utifrån dem samt kommunspecifika bostads- och markpolitiska
program. Staten och kommunerna i regionen utreder i samarbete förutsättningarna för att utöka den
statsunderstödda bostadsproduktionens andel och hur ändamålsenligt detta är.
Kommunerna säkerställer att den planreserv som motsvarar behovet av bostadsproduktion i regionen
motsvarar behovet av utveckling under minst fem år framöver. Av bostadsvåningsytan i nya
detaljplaner placeras 80 procent i centrumen och på platser som är ändamålsenliga med tanke på
hållbara färdsätt.
Kommunerna i området halverar bostadslösheten inom en valperiod och eliminerar bostadslösheten
inom två valperioder.

Staten anvisar ett bostadsspecifikt startbidrag på 5000 euro för höghus i trä för hyresbostäder som
inte är avsedda för grupper med särskilda behov och som byggs med långfristiga räntestödslån i
centrumområden och kollektivtrafikzoner.
Staten anvisar kommunerna i regionen understöd för kommunalteknik. Tyngdpunkten vid
fördelningen av understöden för kommunalteknik ligger på kompletteringsbyggande i
centrumområden och områden som har kollektivtrafik.
Staten främjar riksomfattande åtgärder inom trafiksystemet i enlighet med planerings- och
investeringsprogrammet i Trafik12-planen. Vid planeringen beaktas också behoven av att utveckla
markanvändningen.
Kommunerna i regionen och staten utvecklar på bred front förutsättningarna för gång- och
cykeltrafik.
Kommunerna i Lahtisregionen kan i samband med ansökan om statsunderstöd för det riksomfattande
investeringsprogrammet för att främja gång och cykling ansöka om statsunderstöd för att förbättra
förhållandena för gång och cykling i kommunernas gatunät. För 2021 har det anvisats minst en (1)
miljon euro som kan sökas av kommunerna i Lahtisregionen. Kommunerna finansierar 50 procent av
kostnaderna för de projekt som finansieras.
Kommunerna utvecklar serviceutbudet inom kollektivtrafiken genom att öka turutbudet och
förtydliga ruttnätverket och det regionala biljettsystemet.
Staten understöder tjänsterna inom den offentliga persontrafiken i Lahtisregionen med 4,365
miljoner euro under avtalsperioden 2021–2023. Ett villkor för statsunderstöd är att stadsregionen
genomför de åtgärder för att utveckla kollektivtrafiksystemet som anges i avtalet.
Staten utlyser för Lahtisregionen ett klimatbaserat understöd för kollektivtrafik till ett belopp av en
miljon euro per år, dvs. sammanlagt 3 miljoner euro åren 2021–2023. Dessutom kan regionerna
ansöka om understöd i samband med den riksomfattande ansökan. Statsunderstödet riktas till
utveckling och köp av kollektivtrafiktjänster där man använder ren drivkraft så att all trafik som
upphandlas i nya avtal för den behöriga vägtrafikmyndigheten i Lahtis körs med rena fordon.
Staten stöder utvecklingen av biljett- och betalningssystemen i de medelstora stadsregionerna med
sammanlagt 1,4 miljoner euro åren 2022–2023. Understöden är ansökningsbaserade och kan sökas
av alla medelstora stadsregioner.
Ett villkor för statlig finansiering av kollektivtrafiken är att kommunerna använder ett motsvarande
belopp för tjänsterna inom den offentliga persontrafiken.
Staten anvisar i enlighet med Trafik12-planen åren 2022–2023 sammanlagt 3,3 miljoner euro för
viktiga kostnadseffektiva förbättringsprojekt (planering och genomförande) som främjar
trafiksystemets funktion, hållbarhet och säkerhet i Lahtisregionen. Finansieringen riktas och
åtgärderna prioriteras inom ramen för ett samarbete mellan kommunerna, Trafikledsverket och
närings-, trafik- och miljöcentralen på det sätt som man kommer överens om i det kontinuerliga
arbetet med trafiksystemet, Ett villkor för statlig finansiering är att kommunerna använder ett
motsvarande belopp för åtgärderna.
Kuopioregionen
Kommunerna utarbetar stadsregionplanen 2030 + i samarbete med närings-, trafik- och
miljöcentralen och Norra Savolax förbund. Målet med planen är att styra tillväxten på ett hållbart
sätt utifrån den befintliga samhällsstrukturen och så att hållbara färdsätt och transporter stöds i
Kuopioregionen.
Kommunerna förbinder sig att genomföra stadsregionplanen.

Den nya detaljplaneringen genomförs så att 80 procent av bostadsvåningsytan fördelas på centrum,
kollektivtrafikzoner eller serviceområdet för starka kollektivtrafiknät.
Kommunerna i regionen har åren 2021–2023 en målsatt bostadsproduktion på 4200 bostäder, varav
cirka en tredjedel genomförs som statligt understödd bostadsproduktion till rimligt pris eller som fritt
finansierad hyresproduktion. Staten och kommunerna i regionen utreder i samarbete
förutsättningarna för att utöka den statsunderstödda bostadsproduktionens andel och hur
ändamålsenligt detta är. Kommunerna i regionen säkerställer att den planreserv som motsvarar
behovet av bostadsproduktion i regionen är tillräcklig på så sätt att reserven motsvarar målet för
bostadsproduktionen för de kommande fem åren.
Staten anvisar 2021–2023 ett bostadsspecifikt startbidrag på 5000 euro för höghus i trä för normala
hyresbostäder som inte är avsedda för grupper med särskilda behov och som byggs med långfristiga
räntestödslån i centrumområden och kollektivtrafikzoner.
Staten anvisar kommunerna i regionen understöd för kommunalteknik i centrumen eller i
målområden som på annat sätt är lätt tillgängliga med tanke på hållbara färdsätt. Vid fördelningen av
understöd för kommunalteknik ligger tyngdpunkten på objekt för kompletteringsbyggande i
centrumområden och områden som har kollektivtrafik.
Staten främjar riksomfattande åtgärder inom trafiksystemet i enlighet med planerings- och
investeringsprogrammet i Trafik12-planen. Vid planeringen beaktas också behoven av att utveckla
markanvändningen.
Kommunerna och staten genomför åtgärderna i programmet för att främja cykling.
Kommunerna i regionen genomför åtgärder i enlighet med kommunernas trafiksäkerhetsplaner.
Kommunerna i Kuopioregionen kan i samband med ansökan om statsunderstöd för det
riksomfattande investeringsprogrammet för att främja gång och cykling ansöka om statsunderstöd
för att förbättra förhållandena för gång och cykling i kommunernas gatunät. För 2021 har det
anvisats minst en (1) miljoner euro som kan sökas av kommunerna i Kuopioregionen. Kommunerna
finansierar 50 procent av kostnaderna för de projekt som finansieras.
Kommunerna i regionen genomför åtgärder inom ramen för kollektivtrafikprogrammet för Kuopio
stadsregion.
Staten understöder tjänsterna inom den offentliga persontrafiken i Kuopioregionen med 3,24
miljoner euro under avtalsperioden 2021–2023. Ett villkor för statsunderstöd är att stadsregionen
genomför de åtgärder för att utveckla kollektivtrafiksystemet som anges i detta avtal.
Staten utlyser för Kuopioregionen ett klimatbaserat understöd för kollektivtrafik till ett belopp av en
miljon euro per år, dvs. sammanlagt 3 miljoner euro åren 2021–2023. Dessutom kan regionerna
ansöka om understöd i samband med den riksomfattande ansökan. Statsunderstödet riktas till
utveckling och köp av sådana tjänster och materiel inom kollektivtrafiken som använder ren
drivkraft så att all lokaltrafik som upphandlas i nya avtal för den behöriga vägtrafikmyndigheten i
Kuopio körs med rena fordon.
Staten stöder utvecklingen av biljett- och betalningssystemen i de medelstora stadsregionerna med
sammanlagt 1,4 miljoner euro åren 2022–2023. Understöden är ansökningsbaserade och kan sökas
av alla medelstora stadsregioner.
Ett villkor för statlig finansiering av kollektivtrafiken är att kommunerna använder ett motsvarande
belopp för tjänsterna inom den offentliga persontrafiken. Transport- och kommunikationsverket
beviljar närings-, trafik- och miljöcentralerna ett separat anslag för köp och utveckling av regional och
lokal kollektivtrafik.

Staten anvisar i enlighet med Trafik12-planen åren 2022–2023 sammanlagt 3,3 miljoner euro för
viktiga kostnadseffektiva förbättringsprojekt (planering och genomförande) som främjar
trafiksystemets funktion, hållbarhet och säkerhet i Kuopioregionen. Åtgärderna fastställs inom ramen
för ett samarbete mellan kommunerna, Trafikledsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen på det
sätt som man kommer överens om i det kontinuerliga arbetet med trafiksystemet. Ett villkor för statlig
finansiering är att kommunerna använder ett motsvarande belopp för åtgärderna.
Uppföljning av principbeslutet
Fullgörandet och verkningarna av MBT-avtalen följs upp med hjälp av de uppföljningsindikatorer som
valts för respektive stadsregion. Den helhet som MBT-avtalen utgör följs upp av
ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, vars ordförande är klimat- och miljöminister
Mikkonen.

