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MAL-kokonaisuus

• 14 kunnan yhteinen pitkän tähtäimen strateginen 
maankäyttösuunnitelma

• hyväksytty seudullisessa PARAS ohjausryhmässä 20.3.2012 ja 
kaikkien kuntien kunnanhallituksissa/ -valtuustoissa 19.6.2012 
mennessä
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Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035

MAL-aiesopimus 2012-2015

IV 2010

XII 2010

VI 2012

VI 2012

• Turun kaupunkiseudun 13 kunnan allekirjoittama 
sopimus rakennemallin toteuttamiseksi

• Hyväksytty seudullisessa PARAS 
ohjausryhmässä 24.4.2012 ja 13 kunnan 
valtuustoissa 19.6.2012 mennessä

• Allekirjoitettu 20.6.2012 Sopimuksen toteuttaminen
IX 2012

• Seudullinen toteuttamisohjelma 
valmisteilla

• Koordinointivastuu seudullisella MAL-
työryhmällä



MAL-aiesopimuksen valmisteluprosessi

MAL-aiesopimusvalmistelun
käynnistyminen/ neuvottelu valtion 
kanssa 10.12.2010
• Sopimusluonnos 21.2.2011

neuvottelu valtion kanssa 3.3.2011
• Valtion toiveet sopimukselle 31.3.2011
• Sopimusluonnos 11.6.2011

neuvottelu valtion kanssa 9.6.2011
• Sopimusluonnos 24.8.2011 

neuvottelu valtion kanssa 25.8.2011
• Sopimusluonnos 7.9.2011 

valtion kommentit
• Sopimusluonnos 14.10.2011

työpaja 19.10.2011
• Sopimusluonnos 24.11.2011

neuvottelu valtion kanssa 7.12.2011 
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10.12.2010

• Sopimusluonnos 20.12.2012
neuvottelu valtion kanssa 27.2.2012 

• pienryhmätyöskentely (YM, 
LVM, LiVi, ELY, Turku)

• Sopimusluonnos 3.4.2012 
neuvottelu valtion kanssa 11.4.2012

• ARA mukana
• Sopimusluonnos 16.4.2012 

PARAS ohry hyv. 24.4.2012 
sopimus kuntiin hyväksyttäväksi

• 13 kuntaa hyv. sopimuksen 
19.6.2012 mennessä

• Sopimus allekirjoitettiin 20.6.2012 

20.6.2012

Tilannekatsaus seudulliselle MAL-työryhmälle ja PARAS 
ohjausryhmälle prosessin kaikissa osavaiheissa

Rakennemallin 
tavoitteet hyv. PARAS 
ohryssä 11.1.2011 ja 
vaihtoehtoasetelma 
1.3.2011 

Rakennemallin 
linjapäätös 14.6.2011

Rakennemalli 
hyv. PARAS-
ohry 20.3.2012

Rakennemalli 
hyv 14 kunnassa 
19.6.2012 
mennessä

Valtakunnallisen 
asuntopoliittinen 
toimenpide-
ohjelma

Liikennepoliitti-
nen selonteko



Aiesopimuksen rakenne
1. Lähtökohta
2. Osapuolet
3. Aiesopimuksen tavoitteet
4. Aiesopimuksen toimenpiteet

• Maankäyttö – Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ympäristön 
laatu 

• Vetovoimainen asuminen
• Kestävä liikennejärjestelmä
• Kestävä kasvu ja kaupunkiseudun kilpailukyky

5. Aiesopimuksen toteuttaminen
6. Aiesopimuksen seuranta
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Aiesopimukset osapuolet
• Turun kaupunkiseudun kunnat

• Turku, Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, 
Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Tarvasjoki 

• Valtio
• ympäristöministeriö (YM)
• asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
• liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)
• Liikennevirasto
• Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

• Lisäksi mukana valmistelussa ovat olleet
• Varsinais-Suomen liitto
• valtiovarainministeriö (VM) 
• työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
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Aiesopimuksen toteuttaminen 1/2

• Seudullinen asunto- ja maankäyttöohjelma
• maapolitiikka, yhteisvastuullinen 

asuntopolitiikka, haja- ja lieverakentamisen 
seudulliset periaatteet

• Paikkatietoon perustuva palveluverkon 
nykytilanteen tarkastelu

• Yhteiset rakennetun ympäristön laatukriteerit 
(vyöhykkeittäin)

• Liikennejärjestelmätyön vakiinnuttaminen ja 
liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen 
rakennemallin liikenteellisten tavoitteiden 
mukaisesti

• Pienet kustannustehokkaat liikenneverkon 
kehittämistoimet (MAL-hankeohjelma)

• Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma
• Liikenteen häiriönhallintasuunnitelma
• Liikkumisen ohjauksen kehittäminen
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• Seudullisen joukkoliikenteen järjestäminen 
palvelutasomääritysten ja kehittämissuunnitelmien 
pohjalta (runkobussilinjasto)

• uuden sillan suunnitelmat välille Uittamo-Hirvensalo
• Rautatieasemien liityntäpysäköinti
• Matkakeskuksen suunnittelu ja ratapihan kehittäminen
• Pikaraitiotien yleissuunnitelma
• Seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma, jokaiseen 

kuntaan voimassa oleva liikenneturvallisuus-
suunnitelma ja liikenneturvallisuusryhmä

• E18-kasvukäytävähanke
• Kaupunkiseudun merkittävimmät tieverkon 

kehittämishankkeet: VT8 Turku-Pori yhteysväli, E18 
kehätie Raisio-Kirismäki, Kaarinantie, Turun välikehä, 
aluevaraus vt10 kehittämiselle Liedossa

• Lento- ja laivaliikenteen kehittämissuunnitelma

Seudullinen toteuttamisohjelma valmisteilla
• Koordinointivastuu seudullisella MAL-työryhmällä
• PARAS ohjausryhmä hyväksyy ja lähettää kuntiin hyväksyttäväksi



Aiesopimuksen toteuttaminen 2/2
• Pienet kustannustehokkaat hankkeet

• Seudun liikennejärjestelmäryhmä on valmistellut pienten investointihankkeiden 
periaatteet pienten kustannustehokkaiden hankkeiden (ns. KUHA-hankkeiden) valinnalle 
osana MAL-hankeohjelmaa

• joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi
• rahoitus (valtio 5 Me + kunnat 5 Me) vuosille 2014-2015, valtion rahoitus kirjattu myös 

liikennepoliittiseen selontekoon 
• Valtion rahan kohdentumisen haaste: rahoituksen on tarkoitus tulla 

perusväylänpidon momentilta ja sitä ei siksi voisi käyttää kunnan katuverkon alueella  
ELY-LVM-neuvottelu 27.8.2012: ongelma tulee saada ratkaistuksi ennen 

hankkeiden toteuttamista
• Kriteeristö (sis. priorisointiperiaatteet, ehdottomat vaatimukset ja suositukset) hyväksyttiin 

PARAS ohjausryhmässä 4.9.2012 (www.turku.fi/paras > Asiakirjat) 
• Toteutettavat hankkeet tulee esittää PARAS ohjausryhmälle 4.10.2012 ja edelleen 

asianomaisten kuntien päätettäväksi
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Aiesopimuksen seuranta
• Sopimuksen toteutumista seuraa erikseen asetettava valtion ja kuntien välinen 

aiesopimuksen seurantaryhmä, jonka koollekutsujana toimii ympäristöministeriö. 
• Seudullinen MAL-työryhmä kokoaa ja valmistelee seuranta-aineistoa 

seurantaryhmälle. 
• Kaksi seurantajaksoa:

• sopimuksen voimaantulosta vuoden 2013 loppuun 
• 1.1.2014 – 31.12.2015 

• Sopimuksen seurannan tulokset huomioidaan mahdollisen uuden aiesopimuksen 
valmistelussa keväällä 2015.

• Ensimmäisellä seurantajaksolla arvioidaan, toteuttaako asunto- ja 
maankäyttöohjelma aiesopimuksen tavoitteita

• Seurantaindikaattorit määrittämättä, poistettiin sopimuksesta 
valmisteluprosessin loppuvaiheessa
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HYVÄKSYMINEN TOTEUTTAMISOHJELMAN 
VALMISTELU

MAL-sopimuksen valmistelu- ja 
hyväksymisprosessin organisaatio
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SOPIMUKSEN VALMISTELU

Aiesopimuksen valmisteluryhmä
YM, LVM, TEM, VM, ARA, Liikennevirasto, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, PARAS ohry, 
MAL-työryhmä, Varsinais-Suomen liitto, Turku

PARAS ohjausryhmä
• Hyv. MAL-aiesopimuksen/ 

toteuttamistoimepiteet, lähettää 
asiat kunnille hyväksyttäväksi

• Laajennettu kokoonpano (14 
kuntaa) kun käsiteltiin MAL-
aiesopimusta

• Kunnanhallitusten/ -valtuustojen 
puheenjohtajat (äänioikeus) + 
kunnanjohtajat

Kunnanhallitukset/ -
valtuustot
• MAL-aiesopimuksen/ 

toteuttamistoimepiteiden
hyväksyminenSeudun 

valmisteluryhmä 
”Työrukkanen”
Turun kaupunki, Varsinais-
Suomen ELY-keskus, 
Varsinais-Suomen liitto

NEUVOTTELUT 
VALTION 
KANSSA

TYÖPAJA

Sopimus-
versiot

Liikennejärjestelmäryhmä
• Valmisteluvastuu liikennetoimenpiteiden 

toteuttamisessa
• Virkamieskokoonpano: ydinkaupunkialueen 

kunnat, V-S liitto, ELY, LVM, Liikennevirasto

Yleiskaavoittajien yhteistyöryhmä? 
• MAL-työryhmän ”työrukkanen”
• Kaupunkiseudun yleiskaavoittajat + 

pienempien kuntien kunnanjohtajat/ tekniset 
johtajat

MAL-työryhmä
• Valmistelee MAL-

aiesopimusasiat
ohjausryhmälle

• Virkamieskokoonpano
• Koordinointivastuu 

sopimuksen toteuttamisessa


