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MAL-sopimus

• Pitkäjänteinen, rullaava sopimusmenettely 12 vuotta

• Hallituskausittaiset toimenpiteet 2020-2023

• Osapuolet 8 kuntaa ja valtion keskushallinto (ministeriöt ja 
virastot)

• Suuret kaupunkiseudut hallitusohjelmatavoitteiden, mm. 
hiilineutraalisuuden edistäjinä

• Huomiota toimenpiteiden vaikuttavuuteen

• Vuosittainen seuranta
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Laaja sitoutuminen kaupunkiseudun 
kehittämiseen
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Valmistelun eteneminen, syksy 2019
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Luonnos Ehdotus
Alle-

kirjoitus
Päätös

Elo-syyskuu Marraskuu Joulu-tammikuu Helmikuu 2020

Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi
LVM, YM, TEM, VM, Ely, Ara, Traficom, Väylä



Kohti MAL4-
sopimusehdotusta
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7

Rakenne-
suunnitelma 
2040



MAL-sopimukset jäsentävät seudun 
jatkuvaa kehitystä
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1. Maankäytön 
toimenpiteet

2. Asumisen 
toimenpiteet

3. Liikenteen 
toimenpiteet

1. Maankäyttö ja 
palveluverkko

2. Asumisen 
toimenpiteet 

3. Liikenteen  
toimenpiteet

1. Elinvoimainen 
seutu

2. Vahvat 
yhdyskunnat

3. Sujuva arki
4. Monipuolinen 

asuntotuotanto ja 
asunnottomuuden 
ehkäisy

5. Palvelujen 
saavutettavuus

1. Kestävä ja 
vähähiilinen yk-
rakenne ja liikenne-
järjestelmä

2. Asuminen ja 
elinympäristön 
laatu 

3. Seudun 
elinvoimaisuus

MAL 1 (pilotti)
2011-2012

MAL 2
2013-2015

MAL 3
2016-2019

MAL 4
2020-2030



1. Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja 

liikennejärjestelmä, Tavoitetila 2030

1.1 Kestävä rakenne ja riittävä kaavavaranto

• Tavoitepolku 2030

• MAL-toimenpiteet 2020-2023

1.2 Joukkoliikennejärjestelmän, kävelyn ja pyöräilyn
kehittäminen ja liikenteen kysynnän hallinta

1.3 Liikkumisen palvelut ja matkaketjujen kehittäminen

1.4 Seudun tieliikenne ja yksikköpäästöt 

2. Asuminen ja elinympäristön laatu

2.1 Riittävä ja monimuotoinen asuntotuotanto

2.2 Asuinympäristöjen laatu, sosiaalinen ja
toiminnallinen monimuotoisuus

3. Seudun ja Suomen elinvoimaisuus (muokataan edelleen)

3.1 Kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus

4. Seuranta ja indikaattorit 

5. MAL-sopimuksen kytkeytyminen muihin suunnitelmiin 
ja ohjelmiin (muokataan edelleen)

MAL4-sopimuksen rakenne ja pääsisältö
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Rahoituksen instrumentit ja kohteet
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Nimettyjen LJ-hankkeiden 
rahoitus (XXX M€):
• Junaliikenteen laiturien, 

laiturialueiden ja 
seisakkeiden 
rakentaminen, suunnittelu 
ja selvittäminen

• Raitiotien laajenemisen 
rakentaminen ja 
suunnittelu

• Tieverkon pullonkaulojen 
poistaminen (Vaitinaro ja 
Sarankulma)

MAL-rahoitus suunnittelu ja 
rakentaminen (XX+XX M€)
• Runkolinjojen nopeuttaminen ja 

saavutettavuus
• Liityntäpysäköinti
• Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ja 

olosuhteet

Valtion tuki joukkoliikenteeseen
• Junapilotin jatkaminen (XM€/v)
• Joukkoliikennetuki (XXM€/v)
• Digitalisaation kehittäminen (X,X M€) 

Valtion tuki kohtuuhintaiseen vuokra-
asuntotuotantoon
• Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 

käynnistysavustukset (xxxx€/ asunto, 
yht. 10 M€) Puurakenteisten kohteiden 
käynnistysavustus +20%, perheasuntojen 
käynnistysavustus +20%

• Kunnallistekniikka-avustukset (10M€)
• ARA-rahoitteisen asuntokannan 

perusparannukset 
• Käyttötarkoituksen muutosavustus
• Valtion maaomaisuuden luovuttaminen 

kohtuuhinnalla asuntorakentamiseen 

Valtion tuki maankäytön ja asumisen 
suunnitteluun
• Valtion vetämässä Asunnottomuuden 

yhteistyöohjelman kautta osoitettu rahoitus



Sopimuksen 
toimenpiteet
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Kestävä ja vähähiilinen 
yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelmä
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Seudun alue-
tehokkuus 
nyt
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Asunto-
tuotanto
yhdyskunta-
rakenteessa

Valmistuneet asunnot 
2018
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Asunto-
tuotannon 
ohjaaminen
MAL4-kaudella



Sopimusluonnos, toimenpiteet

1. Asumisen kerrosalasta 80% olemassa olevaan rakenteeseen

2. Kunnat edistävät keskustavyöhykkeiden kehittymistä ja laajenemista sekä ohjaavat työvoima- ja 
palveluintensiivistä työpaikkarakentamista keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle ja tavaraliikennettä 
tuottavaa työpaikkatoimintaa kehälle ja sisääntuloväylille. 

3. Kunnat huolehtivat rakenteen keskeisien osien riittävästä kaavavarannosta, siten että asemakaavavaranto 
vastaa viiden vuoden kehityksen tarvetta.

4. Kunnat jatkavat keskustojen ja asemanseutujen kehittämistä ja tiivistävät  tässä keskinäistä yhteistyötään.

5. Kunnat päivittävät Rakennesuunnitelman ja Asuntopoliittisen ohjelman.

6. Seutuyhteistyötä jatketaan yritysalueiden kehittämiseksi seudun elinvoiman ja rakenteen kannalta 
kestävään ja tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

7. Seudun maankäyttö kehittyy maakunnassa ja kunnissa tehtyjen maankäytön linjausten mukaisesti. Seudun 
rakenteessa keskeisellä sijainnilla olevien alueiden käyttöönottoa edistetään aktiivisesti valtion ja kuntien 
yhteistyönä. 

Kestävä rakenne ja riittävä kaavavaranto
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Tavoitteiden edellyttämät muutokset 
liikenteeseen ovat suuria
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Seudun ja valtion asettamien päästövähennystavoitteiden edellyttämä kestävien kulkutapojen  osuus 
seudulla on n.60%, kun oletetaan että autokanta ”puhdistuu” vauhdilla: 
puhtaat käyttövoimat nykyisin alle 2% autoista -> edellytetty osuus n. 32% autoista.



Joukkoliikenne-
järjestelmä, 
kävely ja 
pyöräily ja 
liikenteen 
kysynnän 
hallinta MAL4-
kaudella

8. Lähijunaliikenteen pilotin jatkaminen MAL-kaudeksi *

9. Tampereen henkilöratapihan raideinvestoinnit

10. Laiturien ja asemanseutujen kehitys Lempäälässä, Nokialla ja Orivedellä *

11. Tesoman junaseisakkeen rakentaminen *

12. Junaliikenteen kehittämisen edellytykset ja potentiaalit-selvitys *

13. Raitiotien määrätietoinen kehittäminen *

14. Joukkoliikenteen pienet infratoimet MAL-rahoituksella *

15. Joukkoliikenteen kuntarahoituksen nostaminen

16. Joukkoliikenteen valtiontuen nostaminen *

17. Joukkoliikenteen kehityskuvan päivittäminen



Joukkoliikenne-
järjestelmä, 
kävely ja 
pyöräily ja 
liikenteen 
kysynnän 
hallinta MAL4-
kaudella

”Mitä punaisempi, 
sitä tiheämmin on 
väkeä”

18. Kävelyn ja pyöräilyn infratoimet MAL-rahoituksella *

19. Kävelyn ja pyöräilyn tavoitetila ja kehittämisohjelma 2.0

20. Kävelyn ja pyöräilyn kuntarahoituksen nostaminen

21. Kävelyn ja pyöräilyn valtiontuen nostaminen

22. Tampereen kaupunkiseudun liikenneturvallisuussuunnitelman 
päivittäminen

23. Tieliikenteen hinnoittelun toteuttamismallit ja vaikutukset –selvitys

24. Valtion hinnoittelua koskevat lainsäädännön muutokset

25. Valtion tuki hinnoittelun käyttöön ottamiseksi

26. Liikkumisen ohjauksen seudullinen suunnitelma

27. Seudullisten pysäköinnin periaatteiden jalkauttaminen 



Liikkumisen 
palvelut ja 
matkaketjujen 
kehittäminen 
sekä 
Seudun 
tieliikenne ja 
yksikköpäästöt

”Mitä sinisempi, sitä 
enemmän 
liikkumiselle on 
vaihtoehtoja”

28. Seudun liityntäpysäköinnin kehittäminen MAL-rahoituksella

29. ”Liikkumisen tulevaisuus”: potentiaalien hyödyntäminen –selvitys

30. Valtion tuki ”liikkumisen tulevaisuuden” jalkauttamiseen.

31. Vaitinaron eritasoliittymän suunnittelu ja rakentaminen

32. Sarankulman lisäkaistojen suunnittelu ja rakentaminen

33. Puhtaiden käyttövoimien jakelun kehittäminen ja mahdollistaminen 
kaavoituksella

34. Seudun ja valtion yhteistyö yksikköpäästöjen tehokkaaksi vähentämiseksi

35. Puhtaiden käyttövoimien edistäminen seudulla vähintään direktiivin mukaisesti

36. Valtion verotus- ja tukitoimet vähäpäästöisten autojen lisäämiseksi.

37. Valtion toimet vähäpäästöisten käyttövoimien saatavuuden varmistamiseksi.

38. Valtio edistää ja varmistaa vähäpäästöisten käyttövoimien, saatavuuden ja 
jakelun seudulla, erityisesti raskaalle liikenteelle.



Asuminen 
ja elinympäristön laatu
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Toimenpiteet 

1. Sopimuskauden aikana tavoitellaan valmistuvaksi 13 400 asuntoa. Vuosittain rakennetusta asuinkerrosalasta 
80% sijoittuu keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Asuntotuotannon kuntakohtaiset vähimmäistavoitteet 
kytketään joukkoliikenteen kehittämiseen. (liite)

2. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus seudun asuntotuotantotavoitteesta on sopimuskauden alussa 25%. 
Sopimuskauden alussa kuntien osuus määräytyy Rakennesuunnitelman 2040 taakanjakotaulukon mukaan. 
(Liite) 

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon kokonaisvolyymi sekä kunkin kunnan osuus tuotannosta 
tarkistetaan seudulla vuoden 2020 aikana päivitettävässä Asuntopoliittisessa ohjelmassa, siten että 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon suhteellista osuutta nostetaan. 

Riittävä ja monimuotoinen asuntotuotanto
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Liite kohtaan 2.1.1.

Asuntotuotannon kuntakohtaiset 
vähimmäistavoitteet

28

Kunta Keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle 

rakennettavien asuntojen kuntakohtainen 

minimitavoite vuodessa (MAL-sopimuksen kartta)

Tampere 1910

Kangasala 150

Lempäälä 150

Pirkkala 150

Nokia 150

Ylöjärvi 150

Orivesi 15

Vesilahti 5



Liite kohtaan 2.1.2.

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 
kuntakohtaiset osuudet

29



Kohtuuhintaiseksi asuntotuotannoksi luetaan:

• ARA-rahoituksella toteutettavat  tavalliset vuokra-asunnot (pitkä ja lyhyt korkotuki)

• ARA-rahoituksella toteutettavat erityisryhmäasunnot (pitkä korkotuki  + investointiavustus): 

• vanhusväestön asunnot

• asunnottomien asunnot

• kehitysvammaisten asunnot

• opiskelija- ja nuorisoasunnot 

• muut erityisryhmät

• ARA-rahoituksella toteutettavat asumisoikeusasunnot 

• ARA:n tukemat monimuotoisen asumisen kokeilut, kuten sekarahoitteiset kohteet, joilla mahdollistetaan 
kohdekohtainen monipuolinen asuntojen hallintamuoto

• kunnan oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto (omakustannusperiaate)

Riittävä ja monimuotoinen asuntotuotanto
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3. Valtio osallistuu seudun kehittämiseen seuraavilla ARA:n rahoitusmalleilla ja muilla mainituilla 
tukitoimilla:

• 3 000 euron asuntokohtaista käynnistysavustusta. Puurakenteisille kerrostaloille avustus myönnetään 20 % 

korotettuna.

• kunnallistekniikka-avustusta keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeillä sijaitseville kohdealueille. 

• Olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan muuttaa ARA-asunnoiksi käyttötarkoituksen 

muutosavustuksella.

• Esteettömyyttä tuetaan hissi- ja esteettömyysavustuksilla.  

• A-Kruunu rakennuttaa omistukseensa tavallisia 40-vuotisia korkotukivuokra-asuntoja seudulla.

• Valtio luovuttaa kunnille maata myymällä, vaihtamalla ja tarvittaessa maankäyttösopimuksia hyödyntäen. 

Riittävä ja monimuotoinen asuntotuotanto
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4. Kunnat kehittävät rakentamisen laadunohjausta ja asumisen innovaatioita sekä monipuolistavat 
alueidensa asuntokantaa, talotyyppejä ja asuntojakaumia täydennysrakentamisella. 
Kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa hyödynnetään aluekohtaisia laaturyhmiä ja 
tontinluovutukseen liittyviä konsepti- ja suunnittelukilpailuja ja arkkitehtikilpailuja. 

5. Kunnat tukevat asuinalueiden uusiutumista edistämällä mm. maapolitiikan ja kaavoituksen 
keinoin alueiden täydentymistä, uusiutumista ja taloyhtiöissä tehtävää energiatehokkuutta 
kohentavaa työtä. 

6. Kunnat luovat puitteita puurakentamiselle kaavoituksessaan sekä edistävät sitä 
tontinluovutusohjelmissaan

Asuinympäristöjen laatu, sosiaalinen ja 
toiminnallinen monimuotoisuus
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Asuinympäristöjen laatu, sosiaalinen ja 
toiminnallinen monimuotoisuus
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7. Asuinalueiden kehitystä koordinoidaan seudun Rakennesuunnitelman ja Asuntopoliittisen ohjelman kautta.

8. Seudulla luodaan yhtenäinen väestön kehityksestä uusien asukkaiden ja seudulla olevan väestön osalta.

9. Asuinalueiden sosiaalisen eriytymiskehityksen ehkäisemiseen  ja alueiden monipuoliseen kehittämiseen 
laaditaan ohjelma.

10. Seudun kunnat sitoutuvat ehkäisemään ja vähentämään asunnottomuutta tavoitteena asunnottomuuden 
puolittaminen. 

11. Kunnat laativat rakenteen energiatehokkuuden kehitysohjelman.

12. Asuinalueiden kehittämisessä huomioidaan edellytykset liikenteen puhtaiden käyttövoimien jakeluun.

13. Kaupunkiseudun kuntien virkistysverkon tasalaatuisuuden ja asuinalueiden lähivirkistysalueiden riittävyyden 
varmistamiseksi seutuyhteistyössä kehitetään seudullisten seurantavälineiden, kuten viherkertoimen 
käyttöönottoa.

14. Seudullisen viherrakenteen kehittämistä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä edistetään kuntien ja 
valtion yhteistyönä. Pilotoidaan ekologisen kompensaation käyttöä esimerkiksi isoissa 
infrastruktuurihankkeissa. 



Seudun ja Suomen 
elinvoimaisuus 
(muokataan edelleen)
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Kansallinen ja kansainvälinen 
saavutettavuus: Toimenpiteet
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Toimenpiteet:

1. Lähi- ja kaukoliikenteen  kokonaisvaltainen suunnittelu pääradalla

2. Kehittämistarpeita vastaavien pääradan kehittämistoimien käynnistäminen

3. Suomiradan hankeyhtiön perustaminen

4. Valtion määrätietoisuus runkoverkon palvelutasoasetuksen saavuttamisessa

5. Seudun logistisen aseman visio ja hyödyntämisen suunnitelma

6. Seudun ominaispiirteiden tunnistaminen ja valtakunnallisessa LJS:ssa

7. Kansainvälisen liikenteen edistäminen lentoaseman omistajaohjauksella



Kiitos

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

@KaisuKuusela

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

@TTouru1


