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Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus  
• Valtion ja Turun seudun kuntien välinen MAL-aiesopimus 

vuosille 2012-2015 allekirjoitettiin 20.6.2012 
• Laadittu Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n 

toteuttamiseksi 
• www.turku.fi/paras 

 
• Sopimuksen 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 (LIVI) 
• Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 
• Lisäksi mukana valmistelussa ovat olleet Varsinais-Suomen liitto, 

Valtiovarainministeriö (VM) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 
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http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=18754&culture=fi-FI&contentlan=1


MAL-aiesopimus: toteuttaminen ja seuranta 
• Aiesopimuksen toteutumista seuraa erikseen asetettava valtion ja 

kuntien välinen seurantaryhmä, jonka koollekutsujana toimii 
ympäristöministeriö 

  
• Aiesopimuksen toteuttamisen koordinointivastuu on seudullisella 

MAL-työryhmällä  
• kaikkien kuntien, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

edustus 
• Liikennetoimenpiteisiin liittyen valmistelevana ryhmänä toimii 

seudun liikennejärjestelmäryhmä 
 
• Seudullinen MAL-työryhmä kokoaa ja valmistelee seuranta-aineistoa 

seurantaryhmälle 
 
• 2 seurantajaksoa: 

• Sopimuksen voimaantulosta vuoden 2013 loppuun 
• Ensimmäisellä seurantajaksolla arvioidaan, toteuttaako asunto- ja 

maankäyttöohjelma aiesopimuksen tavoitteita. 
• 1.1.2014 – 31.12.2015 

• Sopimuksen seurannan tulokset huomioidaan mahdollisen uuden 
aiesopimuksen valmistelussa keväällä 2015. 
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Seudullinen MAL-työryhmä 
• valmistelee ja koordinoi aiesopimuksen toimeenpanoa kaupunkiseudulla 
• raportoi seurantaryhmälle 
• kokoaa tietoja seurantaraporttia varten (tiedot myös LJ-ryhmältä ja ELY-

keskukselta) 
• kokoonpano: kunnat, V-S liitto, V-S ELY-keskus 
• kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa 
• MAL-aiesopimuksen toimeenpano- ja seuranta vakioasiana 
 
Seudullinen liikennejärjestelmäryhmä  
• kokoonpano: ydinkaupunkialueen kunnat, V-S liitto, V-S ELY, LVM, LIVI 
• koordinoi liikenteen toimenpiteitä 
• valmistelee aineistoa seudulliselle MAL-työryhmälle 
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Seurantaryhmä 
• vastaa seurannan valmistelusta 

ja seurantaraportin tuottamisesta 
• tiedot seudulliselta MAL-

työryhmältä (keskeinen tiedon 
tuottaja) 

• kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa 
 

• YM:n ja LVM:n 22.11.2012 
asettama 

• toimikausi 26.11.2012-31.12.2015 
• 12 jäsentä: 6 valtio + 6 

kuntajäsentä 
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• Matti Vatilo, rakennusneuvos, YM - pj 
• Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM - siht 
• Katariina Myllärniemi, neuvotteleva virkamies, LVM 
• Anders HH Jansson, yksikön päällikkö, LIVI 
• Kari Salmi, johtaja, ARA 
• Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö, V-S ELY-

keskus 
• Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja, Turku   

• varajäsen Jouko Turto, toimialajohtaja, Turun kaupunki 
• Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, Turku  

• varajäsen Markku Toivonen, toimialajohtaja, Turku 
• Harri Virta, kaupunginjohtaja, Kaarina  

• varajäsen Markku Ky!en, tekninen johtaja, Paimio 
• Ari Korhonen, kaupunginjohtaja, Raisio  

• varajäsen Kimmo Suonpää, tekninen johtaja, Naantali 
• Terhi Isotalo, kunnanjohtaja, Lieto  

• varajäsen Seija Osterberg, kunnanjohtaja, Mynämäki 
• Christina Hovi, kehittämispäällikkö 

(asiantuntijasihteeri), Turku 



 
 
MAL-seurantakokous 
• allekirjoittajatahot 
• kokoontuu  

• tammikuussa 2014 ensimmäisen seurantajakson jälkeen 
• tammikuussa 2016 toisen seurantajakson jälkeen 
• tarvittaessa myös muulloin – esim. syksy 2014 
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Maankäyttö 

Asuminen 

Liikenne 

• Asuntopoliittinen 
toimenpideohjelma 
• Liikennepoliittinen 
selonteko 

MAL –
seuranta-
kokous 

Seudullinen  
MAL-työryhmä 

Hallitusohjelma 

Seurannan 
valmistelusta  

vastaava seurantaryhmä Rakennemalli 
2035 

Keskeiset asiakirjat ja  
muut prosessit :  

Prosessit 
aiesopimuksen 
voimassaoloaikana: 

Aloitus- 
Kokous 

•15.2.2013 
•aloituskokous  

2. 
Kokous 

•5.6.2013 
•Seurannan raportointi, sisältörunko ja 
luonnos 

3. 
kokous 

•Marraskuu 2013 
•  seurantaraportti, luonnos 

4. 
Kokous 

•Helmikuu –maaliskuu 2014 
•seurantaraportti, luonnos 

5. 
Kokous 

•Lokakuu 2014 
•seurantaraportti, luonnos 

7. Kokous 

•  Helmi-maaliskuu 2015 
•seurantaraportti, luonnos 

8. Kokous 

•  syys-lokakuu 2015 
•seurantaraportti, luonnos 

9. Kokous 

•  Marraskuu 2015 
•seurantaraportti 

MAL seuranta-
kokous ? 

Marraskuu -14 

MAL seuranta-
kokous 

Tammikuu 
2016 

MAL seuranta- 
kokous 

Tammikuu 
2014 

Seudullinen  
LJ-työryhmä 

Kaisa Mäkelä/YM 



Seuranta 
• Seurantaraportti muodostuu ppt-

esityksestä,  excel-taulukosta ja 
sanallisesta kuntakohtaisesta 
kuvaamisesta 

• Ppt-esitykseen kootaan kaikki MAL-
aiesopimuksen 27 toimenpiteen 
etenemistiedot (ohjelmat, päätökset jne) 

• helppokäyttöisyys 
• Excel-taulukossa toimenpiteet on pilkottu 

osiin. Osatoimenpiteille määritellään 
toteuttamisvastuut. Toimenpiteen 
etenemisen ”liikennevalo”seuranta  

• kokonaiskuva etenemisestä 
• Word-raportissa esitetään sanalliset 

kuntakohtaiset kuvaukset toimenpiteiden  
toteutumisesta 

• Arvio MAL-aiesopimuksen 
toteutumisesta 
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Excel-taulukko 
• MAL-aiesopimuksen 27 toimenpidettä pilkottu osiin 
 46 osatoimenpidettä 
 

• Kullekin osatoimenpiteelle määritellään toteuttamis- 
ja seurantavastuut 
 

• Osatoimenpiteen etenemisen liikennevaloseuranta 
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Mitä ja miten seurataan? 
• Seurattavia asioita ovat mm. 

• asumisen tuotantotavoitteiden toteutuminen 
• yhdyskuntarakenteen muutokset 
• kävelyn ja pyöräilyn edistyminen 

 
• Seurannassa hyödynnetään olemassa olevia mittareita. 

Indikaattorien valinnassa hyödynnetään mm.  
• sopimuksen valmistelun aikaista aineistoa 
• muissa aiesopimuksessa esiintyviä indikaattoreita 
• SYKE:n ykr-aineistoa 
• ELY-keskusten strategisessa tulossopimuksessa esitettyjä 

seurantaindikaattoreita 
 

• Tarvitaan myös muita aineistoja 
• esim. liikkumistutkimus kävelyn ja pyöräilyn edistymisen arvioimiseksi 
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Havaintoja 
 

• Tarvitaan aktiivista ja systemaattista toimeenpanoa 
 

• Seuranta suunniteltava jo sopimuksen 
toimeenpanovaiheessa 
 

• Tiedonkulku haasteena, sillä osapuolia on paljon 
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