
 

    VERKOSTON KESÄKIRJE 2015 

VERKOSTON KESÄKUULUMISET JA ENNAKKOTIETOA SYKSYYN 2015 
 
MAL-verkoston toiminnan fokus, toimintamuodot, kustannusvaikuttavuus ja verkostojäsenten tyytyväisyys 
verkoston toimintaan arvioidaan kesäkaudella 2015. Tulevista tilaisuuksista löydät lisätietoa osoitteesta: 
www.mal-verkosto.fi. etusivulta, ajankohtaista-osiosta, kalenterista, seminaareista ja sparraukset-osiosta sekä 
tarvittaessa yhteistyö-kumppaneiden sivuilta. Seuraava laajempi Verkostokirje ilmestyy syyskuussa 2015. 
 
Hyvää ja rentouttavaa kesää! 
 

Tero Piippo & Kati-Jasmin Kosonen 

MAL-verkoston koordinaatio 
 

VERKOSTON TOIMINNAN ARVIOINTI 2015 

MAL-verkoston ohjausryhmä päätti 27.3.2015 toteuttaa 
MAL-verkoston arvioinnin kesällä 2015. Arvioinnin 
toteuttajaksi valittiin MDI Public Oy tarjouskilpailun 
perusteella. Tarkoituksena on arvioida MAL-verkoston 
onnistumisia ja kehittämistarpeita, strategisia valintoja, 
pidempikestoisen toiminta- ja rahoitusmallin 
edellytyksiä sekä tulevien vuosien tarpeita. Arvioinnin 
kyselyosuus on päättynyt ja paraikaa tehdään 
täydentäviä haastatteluja. MAL-verkoston 
ohjausryhmälle ja sidosryhmille järjestetään 
Arviointityöpaja 11.8.2015 klo 12:30-15:30 HSL:ssä 
Pasilassa. Lisätietoa arvioinnista sekä työpajan kutsu ja 
ohjelma löytyvät täältä. 

Syyskauden ensimmäinen varsinainen verkoston 
ohjausryhmän kokous on maanantaina 31.8.2015 
Kuntatalolla Helsingissä. Kokouksen teemana ovat 
arvioinnin tulokset ja siitä tehtävät johtopäätökset sekä 
varautuminen uuteen toimintakauteen.  

KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 
HELSINGISSÄ SYYSKUUSSA  

Kestävän kunta- ja kaupunkiliikenteen päivät 
monitoimijaisena yhteistyönä 16.-17.9.2015 Suomen 
ympäristökeskuksen Auditoriossa Helsingissä. MAL-
verkosto järjestää yhdessä Motivan, Liikenneviraston, 
Suomen Ympäristökeskuksen, HINKU-kuntien verkoston  

 

 

ja Fintrip-verkoston kanssa Kestävän liikenteen 
teemapäivät Helsingissä. Ensimmäisen päivän 
ohjelmassa käsitellään kestävän kaupunkiliikenteen 
seurantaa ja indikaattoreita. Toisena päivänä 
keskustellaan vähähiilisen liikkumisen mahdollisuuksista 
kaupungeissa ja kunnissa. Tilaisuudet on suunnattu 
erityisesti kunta- ja kaupunkikehittämisen parissa 
työskenteleville. Aiheita käydään läpi sekä viimeaikaisen 
tutkimuksen valossa että konkreettisten esimerkkien ja 
kokeilujen kautta. Lisätietoa löydät täältä. Merkitse 
päivät jo kalenteriin! 

Seuranta ja indikaattorit kestävässä 
kaupunkiliikenteessä-seminaari 16.9.2015. 
ENDURANCE-hanke, Motiva, ja MAL-verkosto 
järjestävät aamupäivällä 16.9.2015 klo 9:00-12:30 
seminaarin. Seminaarin aiheina ovat vaikuttavuutta 
seurannan avulla, seurannasta ja indikaattoreista eri 
suunnitelmatasoilla, tiedon erilaiset hankintametodit 
sekä esimerkkien kautta kuulla miten eri tiedon 
hankinnan metodit, mittaristot ja työkaluista on luotu ja 
minkälaisia haasteita on havaittu ja onnistumisia on 
saatu. Tilaisuus on suunnattu kestävän 
kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneille asiantuntijoille 
ja liikennejärjestelmä-suunnittelijoille. Tilaisuuden 
jälkeen järjestetään kestävän ja vähähiilisen liikkumisen 
teemaan sopiva ekskursio pääkaupunkiseudun alueella.  

Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet - seminaari 
17.9.2015 kunnille, kaupungeille, seuduille ja yrityksille. 
HINKU-kuntien verkosto, Fintrip-verkoston ja MAL-

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015
http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/195/kestavan_kunta-_ja_kaupunkiliikenteen_teemapaivat_syyskuussa_helsingissa


 

verkoston yhteisseminaarissa 17.9.2015 klo 11:00 -
16:00 pureudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin vähentää 
saavuttaa hiilineutraaliutta liikkumisen ohjauksessa, 
liikennesuunnittelussa ja itse liikkumisen 
mahdollistamisessa paikallistasolla. Seminaarissa 
painiotetaan yhteistyön merkitystä kuntien, 
viranomaisten, yritysten ja kuntalaisten kesken sekä 
kuullaan esimerkkiä uudenlaisista tavoista järjestää ja 
mahdollistaa vähähiilistä liikkumista.  

SYKSYN MUITA TILAISUUKSIA VALMISTELUSSA  

 Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen MAL-
työn startti 30.9.2015. Kunnat käynnistävät Seutu-
Kympin vuoden 2015 aikana ja starttitilaisuus 
kokoaa yhteen kuntien edustajien tavoitteet 
yhteiselle maankäytön linjauksille.  

 Iisalmen ”Maaseutumaisten alueiden maankäytön 
ja palveluiden paikkatietopohjaisen 
suunnittelumenetelmän kehittäminen” työpaja 
3.9.2015. Työpajassa tarkastellaan paikkatiedon 
kehittämismahdollisuuksia seudullisessa 
yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. Työskentelyä 
jatketaan myöhemmin marraskuussa toisessa 
työpajassa palveluverkkojen ja maankäytön 
suunnittelun teemoilla. 

 Asuntopolitiikan seminaari 21.10.2015 Helsingissä. 
Seminaarin teemana ovat asuntopolitiikan 
seudulliset ulottuvuudet, seudullinen 
sopimusmenettely uuden hallitusohjelman 
puitteissa sekä asuntopolitiikan ja infrahankkeiden 
väliset kytkökset. Seminaarin järjestelyissä ovat 
mukana Kuntaliitto, Ympäristöministeriö sekä 
jäsenkaupungit ja -seudut. 

 Urban Zone III hankkeen teematyöpaja 
liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja 
liikennevyöhykkeistä järjestetään loka-
marraskuussa. Työpajan järjestäjinä ovat SYKEn 
Urban Zone III työryhmä, MAL-verkosto, 
Liikennevirasto ja Ympäristöministeriö. Työpaja on 

suunnattu hankkeen osallistujaseuduille ja -
kaupungeille sekä MAL-verkoston jäsenille.  

 JULMA-hankkeen loppuseminaari 3.12.2015 
Ympäristöministeriön tiloissa Helsingissä. 

UUSI HALLITUSOHJELMA JA MAL-
AIESOPIMUSMENETTELYN JATKAMINEN 

Neljän suurimman kaupunkiseudun kuntien ja valtion 
välinen MAL-aiesopimuskausi on kääntymässä 
loppuun. Valtio-osapuolen työryhmän MAL-
aiesopimusmenettelyn kehittämistä koskeva raportti 
valmistui toukokuussa (linkki JULMA-hankkeen sivulla). 
Uuden hallitusohjelman mukaan hallitus tukee 
kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä eri alueiden 
omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn 
parantamista muun muassa kehittämällä 
sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa. Tämän 
tukemiseksi: hallitus solmii asumista, maankäyttöä ja 
liikkumista yhteen sovittavan ja asuntotuotantoa sekä 
kasvua vauhdittavan aiesopimuksen suurimpien 
kaupunkiseutujen kanssa. Siinä on huomioitava 
asuntomarkkinoiden monimuotoinen kehittäminen.  

Hallitusohjelman ja valtio-osapuolen työryhmän 
linjausten mukaisesti valtion ja kaupunkiseutujen välillä 
on odotettavissa sopimuksellisuuden jatkoa. 
Neuvottelut ovat kesken, tietoa sekä seututasolta että 
hallitusohjelman piiristä saataneen alkusyksyyn 
mennessä. Nykyiset neljä MAL-aiesopimus-
kaupunkiseutua ovat periaatetasolla hyväksyneet 
sopimusmenettelyn jatkamisen. Myös 
Kasvusopimuksissa on ollut myös mal-teemoja, 
esimerkiksi Asemanseutujen kehittämisen vahva 
painotus. Kasvusopimusmenettelyn väliarviointi 
valmistui maaliskuussa (Tempo Economics, 2.3.2015). 
Lisätietoa Kasvusopimuksista, ml. väliarvioraportti, 
löydät täältä.  

 

 
MAL-verkoston koordinaatio: 
Tero Piippo, tero.piippo(at)tampereenseutu.fi, p. 0400 388 735, 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen(at)tampereenseutu.fi, p. 040 195 2852 
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Alkukesän omenapuun kukintaa, Fiskars 2015, Kati-Jasmin Kosonen 


