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MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen 
viitekehys 

Hallitusohjelmassa mm.: 
 
• ”Jatketaan valtion ja kuntien välisiä aiesopimuksia (MAL) 

ja laajennetaan niiden käyttöä kasvukeskuksissa. 
Kehitetään aiesopimus-menettelyä sitovammaksi. Osana 
valtion infrastruktuurihankkeiden toteuttamista 
edellytetään näistä hankkeista hyötyvien kuntien ja 
alueiden asuntotuotannon lisäämistä.” 
 

• ”Valtion ja suurten kaupunkiseutujen 
aiesopimusmenettelyä vahvistetaan erityisesti 
maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta. Näin tuetaan 
yhdyskuntarakenteen eheytymistä, kestävää kehitystä ja 
sosiaalista eheyttä.” 

 



MAL-aiesopimus – mitä tavoitellaan? 

Tavoitteena yhdistää maankäytön, asumisen ja liikenteen 
kehittämisperiaatteet seudullisesti samaan prosessiin siten, 
että linjaukset ohjaavat seudun kuntien sisäistä 
päätöksentekoa sekä vahvistavat seudun ja valtion 
kumppanuutta. Aiesopimuksen perustana ovat 
oikeusvaikutteiset kaavat ja strategia-asiakirjat, joiden 
tavoitteita ja toimeenpanoa - joskus myös uusien avausten 
käynnistämistä se tukee.  
 
 
 
 



Mitä parhaimmillaan 

• Konkretisoi kumppanuuksien ja vuoropuhelun 
tärkeyttä seudun päätöksenteossa – luo uutta luovaa, 
dynaamista hallinto- ja päätöksentekokulttuuria 

• Vahvistaa kaupunkiseudun kuntien luottamusta ja 
sitoutumista yhteisiin päätöksiin 

• Lisää ymmärrystä seudun ja valtion välillä 
• Parantaa kaupunkiseutujen elinvoiman ja 

kilpailukyvyn edellytyksiä maankäytön, asumisen ja 
liikenteen osalta 

• Selkeyttää keskeisten MAL-hankkeiden priorisointia 
• Monipuolistaa kaupunkipolitiikan työkalupakissa 

aluekehittämisen keinovalikoimaa 
 

 



Sitten kun mättää 

• Sitoutumisessa puutteita puolin ja toisin 
• Kaupunkiseudun kuntien keskinäinen epäluottamus, 

kuntien väliset kulttuurierot päätöksenteossa ja 
asioiden valmistelussa 

• Ristiriidat jätetään ratkaisematta – päättämättömyys 
on myös päätös! 

• Työläs valmisteluprosessi uuvuttaa 
• Oikeudellinen asema ja kytkennät muuhun 

päätöksentekoon joskus epäselviä 
• Ketteryydelle ja tilannejoustolle ei aina riittävästi tilaa 
• Toteuttamisen edellytysten pohdinta jää puolitiehen 
• Valtion keskushallinnon ja aluehallinnon työnjako 

koetaan epäselvänä 
• maakunnan liiton ja kaupunkiseudun kuntien välinen 

jännite jäänyt purkamatta 
 
 



Minne nyt 
 
• Tarve ja mitattavissa oleva lisäarvo sopimisen 

lähtökohdaksi – ei turhaa sopimusähkyä 
• ”Aiesopimussalkun” sisältöön ja hallintaan selkeyttä 
• Osapuolet tosiasiallisen toimivallan ja sopimukseen 

tuottaman lisäarvon perusteella 
• Sitoutumisesta todellista ja mitattavaa, tarpeelliseen 

tilannejoustoon pelisäännöt - porkkanoiden lisäksi 
myös kepit käyttöön! 

• Läpinäkyvyydellä legitimiteettiä – liitynnät muuhun 
päätöksentekoon (ml. kaavoitus) hyvän hallinnon 
mukaisiksi 

 
 
 



Helsingin seudun sopimuksessa yhteinen 
maankäytön suunnittelu on tavoite 

• Aiesopimukseen sisältyvät toimenpiteet vuosina 2012–2015 
perustuvat ensisijaisesti kuntien voimassa oleviin maankäytön 
suunnitelmiin, Helsingin seudun MAL 2050 -strategisiin linjauksiin, 
Helsingin seudun MAL 2020 – toteuttamisohjelmaan, Helsingin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 – päätökseen, 
liikennepoliittisen selonteon linjauksiin ja valtioneuvoston 
asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan.  
 

• Helsingin seudulle laaditaan yhteinen maankäyttösuunnitelma, 
jossa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä 
liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut. Työn 
yhteydessä määritellään maankäyttö- ja rakennuslain 46 a) §:n 
mukaisen pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan tarve ja 
aikataulu sekä seudun muiden kuntien alueille laadittavien 
yhteisten yleiskaavojen tarve ja aikataulutus.  
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Turun seudulla tärkeää kuntien välisen 
luottamuksen rakentaminen ja rakennemallityö 

• Aiesopimuksen sisältämät toimenpiteet perustuvat Turun 
kaupunkiseudun rakennemallityöhön 2035 sekä sen rinnalla 
käynnissä olevaan seudun liikennejärjestelmätyöhön 

 
• Keskeisenä aiesopimuksen tavoitteena on vahvistaa osapuolten, 

erityisesti kuntien keskinäistä, sitoutumista kaupunkiseudun 
rakennemallin 2035 keskeisten tavoitteiden toteutumiseksi.  
 

• Kunnat laativat ja hyväksyvät vuoden 2013 loppuun mennessä 
kuntakohtaiset toimenpide- ja kaavoitusohjelmat rakennemallin 
toteuttamiseksi. 
 

• Kunnat laativat ja hyväksyvät vuoden 2013 loppuun mennessä 
yhteisen seudullisen asunto- ja maankäyttöohjelman vuosille 
2014–2017. 



Tampereen seudun sopimuksessa rakennetaan 
vanhan perustalle (luonnos 10/2012) 

• Kaupunkiseudun maankäyttöyhteistyön sitovuutta lisätään. 
Tavoitteena on vahvistaa yhdyskuntarakennetta eheyttäviä 
linjauksia, erityisesti maankäytön, palveluverkon ja liikenteen 
suunnittelun yhteensovittamista, kuntien raja-alueiden 
suunnittelua sekä kaupunkiseudun lieve-alueiden rakentamisen 
hallintaa.  

    
   Tätä tarkoitusta varten kunnat  

• uudistavat kaupunkiseudun rakennesuunnitelman, siten että 
sen sitovuutta vahvistetaan 

• laativat seudullisesti merkittävistä asioista toteuttamisohjelman 
sekä siihen pohjautuvat kuntakohtaiset toimenpide- ja 
kaavoitusohjelmat ja   

• käynnistävät tarvittavat kuntakohtaiset yleiskaavat vastaamaan 
rakennesuunnitelmaa 2030 

  



Oulun seudulla sopimus rakentuu oleviin ja 
tuleviin kaavoihin 

• Tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen yhteisen 
maankäytön suunnittelun ja sen kanssa yhteen sovitetun 
liikennejärjestelmätyön avulla. Oulun seudulla maankäytön ja 
liikenteen yhteensovittamista ohjaavat maankuntakaavan lisäksi 
seudun yleiskaavassa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt 
tavoitteet.  

 
• Laaditaan seuraavat suunnitelmat ja ohjelmat 

• Oulun yleiskaava (Oulu). 
• Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sijoittuvat osayleiskaavat (kunnat ja 

maakuntaliitto).  
• Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelman tarkistaminen säännöllisin väliajoin 

(Oulun seudun kunnat). 
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen. Maakuntakaavan 1. vaiheen 

uudistamisen pääteemana ovat soiden kokonaiskäyttö, luonnonympäristö, 
tuulivoima, kaupan suuryksiköt ja liikennejärjestelmä (P-P:n liitto, ja maakunnan 
kunnat ja ympäristöministeriö). 
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Yhteenveto 

• Olosuhteet, tilanne ja sopimuksen painopisteet otettava 
huomioon toteuttamisen työkaluissa 

 
• Tärkeää huolehtia MAL-kokonaisuuden koossa pitämisestä 
 
• Toteutuksen tiekartta hallintaan (esim. kaavahierarkia ja 

kaavojen aikajänne, rakennemalli vs. oikeudellisesti sitovat 
kaavat, toimenpide- ja kaavoitusohjelmat,  hyvä hallinto ja 
vuorovaikutus) 
 

• Luottamuksen rakentaminen ja ylläpito jatkuvaksi toiminnaksi: 
läpinäkyvyyttä, tietoa, vuoropuhelua, ison kuvan ylläpitämistä 
kun tarvitaan tilannejoustoa 
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