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MAL-VERKOSTON TOIMINTARAPORTTI    

Hankkeen nimi:  MAL-verkosto  

Hankkeen toteutusaika:  1.1.2010-  

Toteuttaja:  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä  

Yhteyshenkilö:  projektipäällikkö Tero Piippo  

Puhelin:                                  0400-388735 

Sähköposti:  tero.piippo@tampereenseutu.fi  

Raportointijakso:  1.6.-31.12.2014  

 

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2014) 

Henkilön nimi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa 

Tero Piippo projektipäällikkö  kokonaisvastuu: hallinto ja 

toimenpiteet 

Kati-Jasmin Kosonen erikoissuunnittelija  osavastuu: toimenpiteet ja 

viestintä 

Niina Ojaniemi korkeakouluharjoittelija: selvitys MAL-aiesopimuksen 

sitouttavista tekijöistä 1.5 – 31.8.2014 

 

VERKOSTON JÄSENALUEET JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2014: 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimi verkoston isäntäkuntana. Muut verkostoalueet olivat: 
Iisalmen kaupunki, Joensuun seutu, Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Oulun 
kaupunki, Pietarsaaren seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan 
seutu sekä uutena Helsingin seutu (yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut sekä Uudenmaan liitto).  
 
Valtakunnallisia jäseniä olivat valtio-osapuolen toimijat (VM) TEM, LVM, YM, ARA ja LIVI, ELY sekä Suomen 
Kuntaliitto.  
 
Lisäksi kumppaneina toiminnassa olivat Yliopistoedustajat, Aalto/ YTK, Tampereen yliopisto, Tampereen 
teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto (Turun kaupunkitutkimusohjelma), SYKE, konsultit, Motiva ja 
Pyöräilykuntien verkosto. 
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HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTAMISESTA 

Vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS liite) asetettiin tavoitteiksi ja toimenpiteiksi: 

aihekohtaiset verkostotilaisuudet (asiantuntijaseminaarit, työpajat), kaupunkien ja kaupunkiseutujen 

sparraus (räätälöity tuki), hanketoiminta, ohjausryhmän toiminta ja julkaisutoiminta. Tavoitteeksi asetettiin, 

että näiden toimintatapojen myötä hyöty kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle on välitöntä ja tehokasta.  

Raportointijakso 1.6.-31.12.2014 on edennyt  pääosin TTS 2014:n mukaisesti. Muutama toimenpide siirtyy 

seuraavalle vuodelle kumppaneiden ja sidosryhmien omien prosessien muuttuneiden aikataulutusten 

vuoksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman kehityskäytäväteemaan ei panostettu, koska alkuperäinen 

suunnitelma HHT-kehityskäytävän keskisen osan kuntien (Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut) 

mukaantulosta MAL-verkostoon ei toteutunut. Siihen liittyvää MALPE-suunnittelua edistettiin kuitenkin 

muilla jäsenseuduilla.   

Verkoston toimintaa on toteutettu v. 2014 aikana kustannustehokkaasti. Alla oleva taulukko 1. kuvaa 

vuoden 2014 toteutuneiden kustannusten tasoa suhteessa talousarvioon. Vuoden 2014 menot toteutuivat 

talousarviota pienempinä, mikä johtuu odotettua pienemmistä hanketoiminnan toteumasta, 

julkaisutoimintaan kohdistuvista voimakkaista säästötoimenpiteistä sekä verkoston arvioinnin siirtämisestä 

seuraavaan vuoteen. Kalustoa ei myöskään hankittu. Kertynyt säästö on siirretty vuoden 2015 puolelle ja 

huomioitu vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa. 

 

Taulukko 1. Vuoden 2014 talousarvio ja toteuma. 

Vuodelle 2015 siirtyvät seuraavat toimenpiteet: 

 Asemanseutujen kehittäminen kaupunkien keskustoissa, asemakeskushankkeet, seminaari/ 
workshop valtio-osapuolen kanssa 

 Keskus-palveluverkko osana yhdyskunta-rakennetta -> yhteistyö SYKE:n kanssa Urban Zone III 
hankeen osalta, testaavat ja valmistelevat työpajat ja workshopit  

 Seudullisen raideliikenteen (lähijuna, ratikka) asemanseutujen kehittämiskysymykset, 

erityiskysymyksenä Helsingin seutu. 



3 
 

 

HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET AJALLA 1.6.-31.12.2014 

Toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat aineistot, tapahtumien sisällöt ja työryhmien yhteenvedot on koottu 

verkoston nettisivuille www.mal-verkosto.fi.  

SPARRAUKSET, TYÖPAJAT JA SEMINAARIT (tiivistelmä) 

a) Pietarsaaren seudun MAL-sparraus 21.8.2014 

Pietarsaaren seudun kunnat;Pietarsaari, Luoto, Pedersöre, Kruunupyy ja Uusikaarelpyy sekä Evijärvi 

aloittivat kuntarakenneselvityksen vuoden 2014 alusta. Selvityksessä oli viisi työryhmää. Yksi työryhmistä, 

Teknisen palveluiden työryhmä, oli työstänyt nykytila-analyysin valmiiksi. MAL-verkoston sparrauksen 

tavoitteena oli tuottaa ehdotuksia miten MAL+ ympäristötarakstus ja tekniikka-palvelut hoidetaan  

tulevaisuudessa: Uudessa yhdistyneessä kaupungissa/kunnassa, tiivistetyssä yhteistyössä sekä  selvittää uusien 

ehdotusten haitat ja hyödyt. Tilaisuuden vertaisesimerkkinä toimi Oulun kuntaliitoksen kokemukset MAL-

teemojen osalta. Sparrauksen työryhmien pääteemoina käsiteltiin:  

 Johtaminen ja organisatoriset ratkaisut: Teknisen palvelut ja MAL-suunnittelu ml. Infra/ 
ympäristösuunnittelu 

 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen 

 Kunnallistekniikka ja erityisesti vesi- ja viemäriverkostot. 
 

http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/mal-sparrning_i_jakobstadsregionen_21.8.2014 

Työryhmien tuotokset ja johtopäätökset vietiin kuntiin poliittisten päätöksentekijöiden käsittelyyn ja ne 

osaltaan suuntaavat Pietarsaaren seudun tulevaisuuden MAL-ratkaisuja. 

b) Joensuun seudun maankäytön yhteistyö maakuntakaavassa työpaja 29.9.2014    

 

MAL-verkosto järjesti yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja alueen kuntien kanssa kutsutyöpajan, 

jonka tavoitteena Maakuntakaavan 4. vaiheen edistäminen. Keskeisenä kaavasisältönä oli Joensuun 

kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne, koko maakunnan osalta kaupan kysymykset sekä Joensuun seudulta 

uuden ampumaradan esittäminen. Maankäytön ydinkysymyksiä olivat myös Jaamankangas ja Kontiorannan 

varuskunnan vanha alue.  

 

Maakuntakaavaluonnos oli nähtävänä ja siitä annettua palautetta ja kehittämiskysymyksiä nostettiin 

keskusteluun työpajassa.  Tilaisuuteen kutsuttiin asiantuntijoita Joensuun ja Outokummun kaupungista 

sekä Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven kunnista, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta sekä Pohjois-Karjalan 

ja Pohjois-Savon Elystä. Saatuja tuloksia hyödynnetään maakuntakaavan jatkotyössä. 

http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/joensuun_seudun_maankayton_yhteistyo_maakuntakaavassa_tyopaja_29.9.2014 

 

 

 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/mal-sparrning_i_jakobstadsregionen_21.8.2014
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/joensuun_seudun_maankayton_yhteistyo_maakuntakaavassa_tyopaja_29.9.2014
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/joensuun_seudun_maankayton_yhteistyo_maakuntakaavassa_tyopaja_29.9.2014
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c) MAL-aiesopimusten ja kasvusopimusten kehittämistyöpaja 2.10.2014.  

Työpaja oli MAL-verkoston syyskauden päätapahtuma johon  kutsuttiin yli 100 valtion, kuntien, Elyjen ja 

maakuntaliittojen ja tutkimuslaitosten MAL-asiantuntijaa. Työpajan teemoina olivat: 

 onnistumiset ja parhaat käytännöt sopimustyypeittäin, seuduittain, sektoreittain 

 haasteet sopimusmenettelyssä ja sopimusten toteuttamisessa (tavoitteet vs. tulokset, PE-
näkökulmien huomioiminen, yhteys lainsäädäntöön) 

 ratkaisumallien etsiminen - työryhmien ehdotukset tunnistettujen ongelmien vähentämiseksi 
/poistamiseksi 

 sopimuspolitiikan uudistamisen tarpeiden arviointi ja tulevaan sopimuskauteen valmistautuminen. 
 

Työpajan ryhmätöissä arvioitiin sopimusmenettelyn vaikuttavuutta, oikeutettavuutta, resurssointia sekä 

aiesopimusten tarkoitusta sekä esitettiin sopimusten jatkoon liittyviä näkökulmia, sopimusten 

laajentamiskysymyksiä sekä maankäytön suunnittelun menetelmien ja kaupunkipolitiikan instrumenttien 

suhdetta toisiinsa. Tuloksia hyödynnetään valtionhallinnon ja kuntien välisen sopimuspolitiikan ja uusien 

sopimusten valmistelussa. 

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/mal-_ja_kasvusopimusmenettelyn_tyopaja_2.10.2014 

d) Yhteisvastuullinen seudullinen asuntopolitiikka Tampereen kaupunkiseudulla 6.10.2014 

Tilaisuus järjestettiin Tampereen kaupunkiseudun maankäytön ja asumisen työryhmän kokouksen jälkeen 

ja siinä käsiteltiin seudullisen asuntopolitiikan ja sen instrumenttien kehittämiskysymyksiä. Tampereen 

kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040:n on sisällytetty asumisen määrällisten tavoitteiden ohella 

myös laadullinen tarkastelu. Muita käsiteltäviä teemoja olivat mm. esitelmät uudesta yhteisvastuullisesta 

asuntopolitiikasta sekä tontin luovutusmenettelystä sekä pohdinta siitä, miten edistetään kohtuuhintaista 

asuntotuotantoa (mm. ylikunnallinen kaavoitus ja maankäyttö, jatkuva yleiskaavallinen malli ja muut 

kaavoituksen ratkaisut, omat vuokrataloyhtiöt sekä kuntien investointisopimukset). Teemoja hyödynnetään 

ja sovelletaan  mm. rakennesuunnitelmassa sekä MAL-aiesopimuksen seurannassa. 

http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/tampereen_kaupunkiseudun_seutusparraus_asuminen_seudullisena_kysymyksena 

e) Kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun työpaja 8.10.2014 

MAL-verkosto järjesti yhteistyössä Motivan /Endurance hankkeen kanssa työpajan, jonka tarkoituksena oli 

kartoittaa kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun nykytilaa Suomessa eri suunnittelutasoilla ja eri 

kokoisilla kaupunkiseuduilla sekä arvioida mahdollisia kehityskohteita vertailemalla nykyisiä suunnitelmia ja 

EU- konseptia. Samalla jaettiin osallistujille parhaita käytäntöjä Suomesta. Tuloksia ja SUMP 

konseptia/viitekehystä (Sustainable Urban Mobility Plans) hyödynnetään kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnittelun edistämisessä, valtion tukemassa EU-hankkeessa Endurancen toimenpiteiden 

jatkosuunnittelussa sekä yhteisen kehittämishankkeen (EU-Horizon haku) valmistelussa. 

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kestavan_kaupunkiliikenteen_suunnitelmat_suomessa_8.10.2014 

 

 

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/mal-_ja_kasvusopimusmenettelyn_tyopaja_2.10.2014
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/tampereen_kaupunkiseudun_seutusparraus_asuminen_seudullisena_kysymyksena
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/tampereen_kaupunkiseudun_seutusparraus_asuminen_seudullisena_kysymyksena
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kestavan_kaupunkiliikenteen_suunnitelmat_suomessa_8.10.2014
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f) Porin seudun rakennemallin kehittämisiltapäivä 5.11.2014 

Tilaisuuden keskeisenä tavoitteena oli valmistella Porin seudun rakennemallin uudistamista sähköisesti ja 

paikkatietopohjaisesti. Esimerkkiä ja hyviä käytäntöjä haettiin Tampereen kaupunkiseudun 

rakennesuunnitelma 2040:a ja Tampereen seudun paikkatietopohjaisen suunnittelumenetelmän 

kehittämishankkeesta. Paikkatietohankkeita ja pilottikokeiluja on tehty myös Porissa. Johtopäätöksenä 

todettiin, että valtakunnallisia aineistoja tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon päällekkäisyyksien 

välttämiseksi sekä vertailun parantamiseksi kansallisella tasolla. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 

hyödyntämiseen sekä seudullisten analyysien toteuttamiseen (mm. paikkatietoikkunan kautta) = 

www.paikkatietoikkuna.fi tuleekin panostaa jatkossa enemmän.  

http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/karhukuntien_seutusparraus_5.11.2014_rakennemallin_uudistaminen_paikkatietopo

hjaiseksi 

Porissa on käynnistetty Paikkatietoryhmä, joka vastaa paikkatiedon sovellusten kehittämisestä ja 

koordinoinnista. Kehittämisiltapäivän jatkumona päätettiin käynnistää kysely kuntien tarpeiden 

priorisoimiseksi. 

g) Iisalmen seudun palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 

Tilaisuuden tavoitteena oli arvioida palveluasumiseen liittyviä kehittämiskysymyksiä ja palveluasumisen 

tarvekartoitusten toteutusta Iisalmessa, luoda suuntaviivat Koljonvirran sairaalan uusiokäytölle, 

kokemusten kartoittaminen ja levittäminen (myös muilta seuduilta) sekä arvioida kokemusten 

soveltamismahdollisuuksia Iisalmen tilanteeseen. Työpajaosuuden pääteemat olivat case Koljonvirran 

ohella erityisryhmien ja palveluasumisen tarpeiden ja näkökulmien huomiointi maankäytön, kaavoituksen 

ja liikenteen  suunnittelussa sekä palveluasumisen tarveselvitykset.  

http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/palveluasumisen_kehittamispaiva_iisalmessa_20.11.2014 

h) Asemasta virtaa työpaja Kouvolassa 2.12.2014 

Kouvolan asemanseudun ja keskustan kehittämisen teemapäivässä tarkasteltiin  kaupungin vetovoiman 

lisäämisen ja kaupunkikeskustan ja kaupunginosien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Oleellista 

jatkovalmistelun kannalta on asemanseututoimintojen keskinäisen integroinnin ohella myös linkittyminen 

osaksi kaupungin keskustan muita kehittämisratkaisuja. Myös seutu- ja maakunnalliset näkökulmat on 

huomioitava. Skaalojen yhteennivominen ja toimintojen integroiminen liittyvät läheisesti Kouvolan 

potentiaaleihin ja identiteettiin. Asemanseudun uudet sekoittuneet ja toisiaan tukevat toiminnoilla 

aikaansaadaan samalla myös uusia investointeja. Kehittämissuunnitelmat ja investointiohjelmat ovat 

asemanseudun ja koko keskusta-alueen jatkovalmistelun keskiössä. 

http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/asemasta_virtaa!_keskustakehittamisen_iltapaiva_kouvolassa_2.12.2014 

i) Oulun kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet –kehittämispäivä 11.12.2014  

Oulun seudulla tehtiin uusi kuntarakenneselvitys, jossa tutkittiin Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, 

Lumijoen, Oulun ja Tyrnävän mahdollisuutta liittyä yhdeksi kunnaksi. Selvitystyössä kävi ilmi, että kuntien 

välinen yhteistyö on kuntaliitosta parempi vaihtoehto ja Oulun seudulle ei esitetä toistaiseksi uutta 

http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/karhukuntien_seutusparraus_5.11.2014_rakennemallin_uudistaminen_paikkatietopohjaiseksi
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/karhukuntien_seutusparraus_5.11.2014_rakennemallin_uudistaminen_paikkatietopohjaiseksi
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/karhukuntien_seutusparraus_5.11.2014_rakennemallin_uudistaminen_paikkatietopohjaiseksi
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/palveluasumisen_kehittamispaiva_iisalmessa_20.11.2014
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/asemasta_virtaa!_keskustakehittamisen_iltapaiva_kouvolassa_2.12.2014
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/asemasta_virtaa!_keskustakehittamisen_iltapaiva_kouvolassa_2.12.2014
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kuntaliitosta. Kuntajakoselvittäjien mukaan kahdeksan kunnan liitos ei tuottaisi merkittävää parannusta 

elinkeinoelämän kehittämiseen. Lisäksi jokainen kunta pystyy tällä hetkellä huolellisella taloudenpidolla 

järjestämään palvelunsa ja riittävät elinolosuhteet kuntalaisilleen. Yhteistyön välineenä ja vaihtoehtona on 

tuotu esiin MALPE-aiesopimus, johon liittyisi rakennemalli.  

11.12 Tilaisuuden tarkoituksena oli määritellä rakennemallille selkeät, seudun kuntien yhteisesti 

hyväksymät tavoitteet. Perustavoitteiden ohella rakennemallin laadinnassa on huomioitava sen suhde 

maakuntakaavaan, MAL-aiesopimukseen ja muihin suunnittelujärjestelmiin, MALPE-painopisteet eriteltyinä 

sekä seudulliset infrahankkeet ja erityispiirteet. Seudullinen työryhmä jatkaa Oulun seudun rakennemallin 

valmistelua kehittämispäivän johtopäätöksiin ja tuloksiin perustuen. 

http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/oulun_seudun_rakennemallin_tavoitetilaisuus_11.12.2014 

HANKETOIMINTA  

Päättyneet 

a) Seudullinen paikkatietohanke 

MAL-verkosto  osallistui ohjausryhmän päätöksen mukaisesti Seudullisen paikkatietohankkeen 

osarahoittamiseen.  Hanketta koordinoi Tampereen kuntayhtymän seutuyksikkö, ja hankkeeseen osallistui 

kaupunkiseudun kunnat. Tavoitteena oli lisätä paikkatiedon hyödynnettävyyttä suunnittelussa sekä 

parantaa seurantatiedon keräämistä Tampereen kaupunkiseudulla. Hanke vastaa myös MAL-aiesopimuksen 

vaatimukseen kehittää yhdyskuntarakenteen seurantaa sekä Inspire-direktiivin toteutumiseen kunnissa 

tiedon avaamisen osalta. MAL-verkosto osallistui projektityöryhmän toimintaan oman edustajansa kautta 

(Oulu). Tämä mahdollisti viestinnän ohella näkökulmien tuomisen suunnitteluun ja tiedon jalkauttamista 

MAL-verkoston jäsenseutujen tarpeisiin.  

 

Hankkeen hyödyt MAL-verkoston näkökulmasta: Tampereen kaupunkiseudulla luodun paikkatietopohjaisen 

toimintamallin jalkauttaminen MAL-verkoston jäsenseutujen tarpeisiin. Tällöin jäsenalueet voivat omien 

resurssiensa ja kehittämismotivaationsa puitteissa: 

 Parantaa oman alueensa palveluverkkojen ja yritysalueiden suunnittelua ja toimeenpanoa. 

 Saada hyviä käytäntöjä paikkatiedon avaamiseen (inspire-direktiivin toteutumiseen). 

 Saada vaihtoehtoja mal-seurannan toteuttamiseen seututasolla. 

 Avoin data ja avoimet paikkatieto-ohjelmat osana kunta/seutusuunnittelua 

 Hankkeen jatkuessa osallistamisen uudet toteuttamismallit  

 Avoimen datan hyödyntäminen voi tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia tarjottavaksi 
elinkeinoelämälle. 
 

Hankkeesta tuotettiin loppuraportti, jossa esitellään hankkeen tulokset ja ehdotukset toimenpiteiksi 

vuodelle 2015. Raportti hyväksytetään seudullisissa päätöksentekoelimissä on ladattavissa sen jälkeen 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja MAL-verkoston Internet sivuilta.  

b) Selvitys MAL-aiesopimusten sitouttamisen tekijöistä 

MAL-aiesopimusten sitouttamisen tekijät -selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa ja esittää keskeisimpiä 

seikkoja, jotka vaikuttavat aiesopimuksiin sitoutumiseen. Työn päätavoite oli selvitysraportin muodossa 

esittää, minkälainen prosessi aiesopimusmenettely oli erityisesti sitouttamisen ja sitoutumisen 

http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/oulun_seudun_rakennemallin_tavoitetilaisuus_11.12.2014
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näkökulmasta, kartoittaa seudullisiin aiesopimusmenettelyihin nykyisellään sisällytetyt vuorovaikutus- ja 

sitouttamisprosessit sekä niiden tavoitteet ja esittää näihin kohdistuvia kehittämistarpeita. Selvityksen 

kohteena olivat MAL – aiesopimusneuvottelijat, seutujen MAL – teemoista vastaavat tahot, seutujen MAL – 

ryhmät, valtio-osapuolen työryhmä ja MAL verkoston ohjausryhmä. 

Selvityksessä tuotiin aiesopimuksista esiin sekä onnistumisia että kehitystä vaativia kohtia, joita 

tarkastellaan eri seutujen ja hallinnon tasojen näkökulmista. Lisäksi kiinnitettiin huomiota sopimusten 

vaikuttavuuden arviointiin ja niiden seurannan kehittämiseen. Selvitystyön tulosten kautta pyritään 

kehittämään aiesopimusmenettelyä entistä toimivammaksi ja strategisemmaksi työvälineeksi. Selvitystyön 

tekijä oli korkeakouluharjoittelija Niina Ojaniemi Turun yliopisto. Työ toteutettiin 1.5.–31.8.2014m, raportti 

valmistui 30.9.2014. Selvitysraportti toimenpide-ehdotuksineen löytyy www.mal-

verkosto.fi/julkaisut/hankkeiden_loppuraportit 

c) ENDURANCE-verkostohanke 

ENDURANCE on EU:n Intelligent Energy Europe (IEE) –ohjelman  hanke, (2013-2016), jossa on mukana 25 

eurooppalaista maata. Tavoitteena on lisätä kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua ja paikallisia SUMP 

toteuttamisohjelmia (Sustainable Urban Mobility Plans) mukana olevissa maissa ja kaupungeissa. 

Verkostona ENDURANCE muodostaa kattavan vertaisverkon, jossa on mukana kymmenittäin kaupunkeja 

ympäri Eurooppaa. Hankkeen suomalainen kontaktipiste on Motiva. Kansallisesta rahoitusosuudesta ja 

ohjauksesta vastaavat Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö. Menetelmänä 

ENDURANCE-toiminnan tavoitteena on tarjota tietoa olemassa olevista työkaluista sekä vaikuttaa 

alueelliseen ja paikalliseen maankäytön ja liikennejärjestelmätyön yhteensovittamiseen siten, että se 

huomioi kestävän kaupunkiliikenteen kehitysedellytykset kaupunkiseuduilla. 

MAL-verkosto on hankkeen tapaamisten ja kaupunkiverkoston yhteistyökumppani, Kuntaliiton ohella.  

Hankkeen aikana järjestetään kaupunkiseutujen valtakunnallisia tapaamisia, joissa käsitellään kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitteluun liittyviä teemoja. Hankkeen ensimmäinen suomalainen työpaja 

järjestettiin keskiviikkona 8.10.2014 Pääpostilla (ks. toteutetut työpajat).  

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/endurance_-_kestavan_kaupunkiliikenteen_verkostohanke 

Endurance-hanke Motivan sivuilla 

 

VALMISTELUSSA OLEVAT HANKKEET (raportointijaksolla) 

a) Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous eli JULMA hanke. Toteutusaika: 11/2014-12/2015. 

Rahoitus:  valtioneuvoston kanslia. Aalto-yliopiston konsortio. Hanke sisältää 4 osahanketta, yhteensä 6 

työpajaa, joista kolme MAL-verkoston kanssa toteutettavaa. 

b) FINTRIP- valmisteluhanke Horizon 2020 ohjelman Mobility for Growth- hakuun keväällä 2015. Fintrip 

valmisteluraha: 10/2014-3/2015 (Trafi). Hakuvalmistelun teema: kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun 

paikallisprosessien ja paikallisen päätöksenteon tukeminen kaupunkiseuduilla Suomessa ja EU:ssa. 

Kotimainen konsortio valmisteluvaiheessa: Motiva, MAL-verkosto, Kaupunkivisiot Mikko Laaksonen, 

Tampereen teknillinen yliopisto/ VERNE, VTT. 

file:///C:/KATI/Hallinto/Rahoitushakemukset/www.mal-verkosto.fi/julkaisut/hankkeiden_loppuraportit
file:///C:/KATI/Hallinto/Rahoitushakemukset/www.mal-verkosto.fi/julkaisut/hankkeiden_loppuraportit
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/endurance_-_kestavan_kaupunkiliikenteen_verkostohanke
http://www.motiva.fi/liikenne/liikenteen_projekteja/endurance_2013-2016
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c) ”Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla - 

Asemanseututarkastelujen kehittäminen” - hanke. Kesto 3 vuotta: 3/2015 – 3/2018. Päävastuullinen 

toteuttaja on HSY. Hankerahoitus HSY/HSL/UML/ministeriöt ja sidosryhmät. Erityiskohteena työpaketti: 

Asemanseutujen konseptointi- ja investointimallit. Työpaketissa tarkastellaan ja vertaillaan kansainvälisiä ja 

suomalaisia käytössä olevia asemanseutukonsepteja ja investointimalleja kaupunkikehittämisen ja 

palvelujen näkökulmasta, selkeytetään MRL:n kehittämisalue-käsitettä ja edistetään sen käyttöä. 

Laajemmin hankeyhteistyön teemana on viestintä ja tulosten levittämis-yhteistyö MAL-verkoston kanssa 

vuonna 2015, 1-2 tilaisuutta yhdessä verkoston muiden Asemanseutu-tarkastelujen kanssa. 

d) Suomen ympäristökeskuksen ”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban Zone III) -

hanke”. Hankkeen rahoitus SYKE, Ympäristöministeriö ja Liikennevirasto ja sen kesto kokonaiskesto on 

1.10.2014 – 31.12.2016. Hankkeessa sovelletaan vyöhykemenetelmää laajasti eri käytännön 

suunnittelukohteissa erilaisina pilotteina. Menetelmän jalkauttaminen käytännön suunnitteluun 

mahdollistaa vyöhykemenetelmän hyödyntämisen paremmin käytännön suunnittelutilanteissa. Hankkeessa 

laaditaan myös arvio tulevan yhdyskuntarakenteen kehityksestä Suomessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Yhteiset kehityskuvaa testaavat työpajat toteutetaan MAL-verkoston kanssa.  

e) Asuntotuotannon laadun kehittäminen ja hinnan hillitseminen-selvitystyö suurten kaupunkien osalta 

Tampereen kaupunki ja MAL-verkosto ovat syksyn 2014 aikana kartoittaneet suurten kaupunkien 

käytäntöjä laadun kehittämiseksi ja hinnan hillitsemiseksi. Kaupunkeja on lähestytty seuraavalla 

tietopyynnöllä:  

 Onko kaupungissanne käytössä erityisiä keinoja ylläpitää asunrakentamisen laatua ja hillitä 
asuntotuotannon hintaa? Kuinka hyvin kaupungin erityiset keinot ovat käytännössä toimineet? 

 Oletteko koonneet rakennuttajien ja muiden sidosryhmien näkemyksiä, kehittämisesityksiä, onko 
niitä jaettavissa? 

 Tavoite: Kartoitetaan asuntotuotannon laadun kehittämisen ja hinnan hillitsemisen menetelmiä. 
Käynnistetään menetelmien soveltamiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Selvitystyön tavoitteena on: Kartoitetaan asuntotuotannon laadun kehittämisen ja hinnan hillitsemisen 

menetelmiä. Selvitystyö ja kehittämistoimenpiteiden laadinta jatkuu vuoden 2015 keväällä.  Kartoituksen 

tuloksia on tarkoitus hyödyntää vuoden Asuntopolitiikan työpajoissa ja seminaareissa sekä kumppaneiden 

kanssa tehtävässä yhteistyössä (mm. ARA). Kartoituksen alustavat tulokset on toimitettu verkoston 

edustajille sähköpostitse joulukuussa 2014.  

VIESTINTÄ 

Verkoston viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen 

viestintään, kattavien Internetsivujen ylläpitoon ja kehittämiseen ja muuhun tiedonvälitykseen. 

Tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, mm. ohjausryhmän kokousaineistot kokoussivuilta. Useampia 

sähköposteja ja työpajoista kertovaa sähköpostia on välitetty raportointijaksolla jäsenistölle. Työpajoista on 

toimitettu työpajamuistiinpanot tai –muistiot osallistujille. Pääsääntöisesti työryhmämuistiot ja muu 

oheismateriaali on sijoitettu verkoston nettisivuille, kullekin tilaisuudesta kertovalle sivulle.  

Raportointikauden aikana on tuotettu yksi teemaraportti, jonka sähköistä pdf:ää on välitetty laajasti 

verkostoyhteisölle ja jaettu työpajojen ja toimenpiteisiin osallistuneille.  

”MAL(PE) - aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät”. Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 (MAL-verkosto). 
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HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa täytetään verkoston jäsenalueiden erilaisia tarpeita. Tarpeita 

kartoitetaan keskusteluilla, kyselyillä ja hanketapaamisten avulla. Toiminnassa yhteensovitetaan näitä 

jäsenseutujen tarpeita ja valtion osapuolten näkemyksiä. 

Verkoston toiminnan vaikuttavuus raportointijaksolla perustuu toiminnan yhteiskunnalliseen 

ajankohtaisuuteen ja kaupungeille, kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle räätälöityyn toimintaan. 

Merkittävässä roolissa on tulosten välitön hyödyntäminen hankkeissa mukana olleilla kohdeseuduilla.  

MAL-verkosto on tuottanut lisäarvoa myös kaupunkipolitiikan ja kasvusopimusten näkökulmasta. MAL-

verkoston painopiste Asemanseutujen kehittämisessä on osoittautunut onnistuneeksi ja perustelluksi 

valinnaksi. Asemanseutujen kehittäminen on ollut vuosien ja vuosikymmenten projekti useissa 

suomalaisissa kaupungeissa. Aivan viime vuosina on kaupungeissa virinnyt uutta kiinnostusta ja innostusta 

tähän kaupunkikehittämisen muotoon. Asemanseudut ovat myös keskeinen kehittämisen kohde 

kasvusopimuksissa (10 mainintaa). Asemanseutujen kehittäminen voi vaatia uusia toimenpiteitä, 

kehittämismalleja lähestymistapoja (ml. Kehittämisaluemenettelyn selvittäminen asemanseutu-kohteissa). 

MAL-verkosto voi neutraalina vertaisverkostona tuoda uutta lähestymiskulmaa esille ja innostaa 

kaupunkeja kehittämään ratkaisuja prosesseissa esiin nousseisiin haasteisiin.  

MAL-verkostossa tehty pohjatyö, esimerkkinä Valtion maanomistuksen yhteistyöryhmän toimeksiantona 

toteutettu yhteenveto asemanseutujen kehittämispotentiaalista ja sopimusten kehittämistarpeista antaa 

hyvän perustan ko. teeman jatkovalmistelulle. Vuoden 2015 puolella onkin tarkoitus pitää vähintään yksi 

teemaan liittyvä seminaari sekä aluekohtaisia työpajoja. MAL-verkosto osallistuu valtio-osapuolen ja 

jäsenseutujen yhteisiin Asemanseutuhankkeisiin asiantuntijatahona sekä vertaistukea ja hyviä käytäntöjä 

levittävänä alustana. Asemanseutuhankkeita on todennäköisesti kaksi: Vetovoimaiset, vähähiiliset 

asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla (valmistelussa olevat hankkeet, kohta c) sekä Tekes-

rahoitteisessa asemanseutujen yritystoiminnan ja uusien innovaatioiden kehittämiseen liittyvässä RESPA-

hankkeessa. Lisäksi MAL-verkosto selvittää vuoden 2015 aikana mahdollisuutta käynnistää laaja, 

kehittämisprosesseihin pureutuva Asemanseutu-hankekokonaisuus tutkimusyhteisöjen ja kaupunkien 

kanssa.  

HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU  

Verkosto jatkaa nykyisillä toimintavoilla ja koordinoinnilla (2 henkilötyövuotta) myös vuonna 2015. 

Verkosto toteuttaa omalta osaltaan kansallista kaupunkipolitiikkaa. Hankkeiden tulosten jalkauttaminen, 

räätälöidyn tuen järjestäminen sekä MALPE- painopisteisiin liittyvä kehittäminen ovat jatkossakin keskeisiä 

MAL-verkoston toimintoja. MAL-yhteensovittaminen niin suunnittelussa kuin sille raamit antavassa 

politiikassa on edelleen toiminnan punaisena lankana. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 

huomioidaan verkoston jäsenalueiden erilaisia tarpeita. 

MAL-verkoston tavoitteisiin, toimintaan ja tuloksiin on yleisesti oltu tyytyväisiä ja verkoston jatkuvuudelle 

on olemassa edellytykset. Tätä osaltaan kuvastaa se, että verkostoon on saatu v. 2015 kolme uutta 

jäsenaluetta mukaan (Jyväskylä, Lappeenranta ja Kajaani). Ne osaltaan paikkaavat verkoston yhden 

päärahoittajan eli työ- ja elinkeinoministeriön jättämää rahoitusvajetta.  
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Syyskauden aikana on valmisteltu vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma ja sitä linjaamaan keskeiset 

painopisteet. Ohjausryhmä hyväksyi painopisteet ja toimintamuodot kokouksessaan 28.11.2014. Vuoden 

2015 painopisteet ovat: 

1. Asemanseutujen kehitystyö, asemanseutujen kehittäminen kaupunkikehityshankkeina ja 

raideliikenteen vähähiilisinä solmupisteenä, Asemanseutukaupunkien verkosto. 

 

2. Asuntopolitiikan seudullistaminen valtion, kuntien ja seutujen yhteistyönä; (vastuunjako, 

kohtuuhintaisuus, täydennysrakennusalueet, ensisijaiset asuntotuotannon kohteet 

kaupunkiseuduilla), seudullisen asuntopolitiikan toimintamallit sekä monipuolistamisen mallit ja 

skenaariot. 

 

3. Seudullinen maankäytön suunnittelu; seudullisten rakennesuunnitelmien, rakennemallien, 

yhteisten tai yhteen sovitettujen yleiskaavojen tai maakuntakaavojen kaupunkiseututarkastelut, 

seudulliset maankäytön toteuttamisohjelmat, PE- ja vähähiilisyys suunnittelussa. 

Edellä mainittujen painopisteitä läpäisevät kehittämisteemat ovat:  

 Kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen, kestävän kaupunkisuunnittelun ja vähähiilisen 

yhdyskunnan periaatteiden huomiominen malpe-suunnittelussa,   

 Sopimusmenettelyn kehittäminen ja PE- näkökulman syventäminen MAL-suunnittelussa → 

MALPE-aiesopimus-, Kasvusopimus-, asemanseutu-sopimukset, kehittämisaluemenettely 

asemanseuduilla, 

 Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut; Kaupunkiseutujen keskus-palveluverkon ykr-

vyöhykkeiden mukainen tarkastelu ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet. 

Läpäiseviä teemoja käsitellään vuoden 2015 aikana erillisissä hankkeissa ja verkoston jäsenistölle yhteisissä 

työpajoissa ja neuvotteluissa. Jokaisessa painopisteessä järjestetään vuoden 2015 valtakunnallinen 

seminaari.  

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA  

Tuotettu materiaali ajalla 1.6.-31.12.2014   Kustannus 

Verkostotilaisuuksien materiaalit, työryhmämuistiot jne., 

sähköisenä www.mal-verkosto.fi - ei erilliskustannuksia, sisältyy 
www-sivujen ylläpitosopimukseen 

Verkostokirje 2/2014 julkaistu kesäkuu 2014; pdf, sähköinen  - ei erilliskustannuksia 

”Selvitys MAL-aiesopimusten sitouttamisen tekijöistä”  

raportti, pdf. sähköinen - 5.500 € 

 

Joulukortti, sähköinen. -ei erilliskustannusta, omana 

työnä  

 
 
 
 

http://www.mal-verkosto.fi/
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KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 
 
Hankkeen keskeisenä ongelmana on ollut rahoitusperustan ja jatkon varmistaminen. Työ- ja 
elinkeinoministeriö vetäytyi rahoitusvastuusta ainakin v. 2015 osalta. Neuvottelut kompensoivan 
rahoituksen löytämiseksi käynnistettiin välittömästi tiedon tultua julki (toukokuu). Rahoitusneuvottelut 
olivat työläitä ja veivät turhankin suuren osan syyskauden toiminnan resursoinnista (työaika, matkat). Suora 
rahoitus muista ministeriöistä (VM, OKM, STM) ei lopulta toteutunut, mutta puuttuva rahoitusosuutta 
saatiin korvattua muulla tavoin. Rahoitusosuus korvataan jatkossa uuden hanketoiminnan tuotoilla sekä 
laajentuvan verkoston jäsenmaksuilla (seudut). 
 
OHJAUSRYHMÄ 
 
Ohjausryhmä kokoontui raportointikauden aikana neljästi (12.3, 3.6, 16.9 ja 28.11). Lisäksi pidettiin yksi 
sähköpostikokous 16.-22.1.2015. Ohjausryhmä linjaa ja ohjaa toimintaa aktiivisesti, mutta nimettyjen 
seutujen edustajien läsnäolo kokouksiin voisi osin olla runsaampaakin. Vuoden viimeiseen kokoukseen oli 
mahdollista osallistua myös etäyhteys Lyncin kautta.  
 
Ohjausryhmän koostumus on otettava pohdinnan kohteeksi, koska nykyisellään siinä on paljon sellaisten 
organisaatioiden edustajia, jotka eivät rahoita verkoston toimintaa.  
 
Linkki ohjausryhmän kokousaineistoihin on http://www.mal-
verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 
 
 
 
 
Allekirjoitus/ allekirjoitukset* 
Tampere 11.2.2015 
Paikka ja päiväys 
 
 

Tero Piippo 
Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö 
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 
 
Liitteet, 1. kpl 
ohjausryhmän kokoonpano 
 
* Loppuraportti on toimitettava organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön/ henkilöiden 
allekirjoittamana. Yhteishankkeissa loppuraportti on oltava kaikkien osatoteuttajien allekirjoittama, ellei toteuttajien 
keskinäisessä yhteishanketta koskevassa sopimuksessa toisin ole sovittu. 


