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LOPPURAPORTTI  

MAL-VERKOSTON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA  

Hankkeen nimi:  MAL-verkosto  

Hankkeen toteutusaika:  1.1.2010-30.6.2015 

Toteuttaja:  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä  

Yhteyshenkilö:  projektipäällikkö Tero Piippo  

Puhelin:                                  0400-388735 

Sähköposti:  tero.piippo@tampereenseutu.fi  

Raportointijakso:  TEMin jatkoaikapäätös 1.1.-30.06.2015 
(TEM/201/09.01.01/2014), aiemmat raportoinnit 
toteutettu kahdesti vuodessa, viimeisin 1.6.-
31.12.2014. 

 

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2015) 

Henkilön nimi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa 

Tero Piippo projektipäällikkö  kokonaisvastuu: hallinto ja 

toimenpiteet 

Kati-Jasmin Kosonen erikoissuunnittelija  osavastuu: toimenpiteet ja 

viestintä 

 

VERKOSTON JÄSENALUEET JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2015: 

MAL-verkosto muodostuu v. 2015 16 kaupungista tai kaupunkiseudusta. Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Muut verkostoalueet ovat: Iisalmen seutu, Joensuun 
kaupunki, Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Oulun kaupunki, Porin seutu, Salon 
seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu sekä Helsingin seutu; yhteistyöorganisaatioina 
Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä Uudenmaan liitto. Uusina kaupunkeina 
mukaan tulivat Lappeenrannan ja Kajaanin kaupungit. Jyväskylän seutu tuli mukaan verkostoon vuoden 
poissaolon jälkeen (kuvio 1.) 
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Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit seuduittain vuonna 2015. 
 
Valtakunnallisia rahoittaja- ja ohjausryhmäjäseniä ovat valtio-osapuolen toimijoina Ympäristöministeriö, 
ARA ja Liikennevirasto sekä Suomen Kuntaliitto. Muut ministeriötoimijoita ohjausryhmässä olivat 
Valtiovarainministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Ohjausryhmässä oli 
myös Elyn edustus. Työ- ja elinkeinoministeriö luopui MAL-verkoston rahoittamisesta v. 2015 alusta 
maakunnan kehittämisrahan lopettamisen takia. TEM osallistui vielä käytännössä vuoden 2015 
ensimmäisen vuosipuoliskon rahoittamiseen edelliseltä vuodelta kertyneen säästön takia. 
 
Lisäksi kumppaneina toiminnassa olivat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK-ryhmä, Tampereen 
yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto EDGE-laboratorio ja VERNE liikenteen 
tutkimuskeskus, Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta, Suomen ympäristökeskus SYKE, Uudenmaan 
Maapolitiikkaryhmä ja Kuntaliiton koordinoima suurten kaupunkien maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun 
vetovoimaiset asemanseudut hanketyöryhmä, valikoidut konsultit sekä Motiva. 
 
TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET JA VUODELTA 2014 SIIRTYNEET TOIMENPITEET  

Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS liite) todetaan, että toiminnan päätarkoituksena on 
tukea verkoston jäsenseutuja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja seudullisessa suunnittelussa. Työssä 
tuetaan jäsenyhteisöjen MALPE-yhteensovittamistyötä, madalletaan organisaatio- ja aluetasojen välisiä 
raja-aitoja sekä jalkautetaan uusinta tutkimustietoa kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen 
yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi sekä jäsenseutujen omat strategiset tavoitteet huomioiden. Tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden tuotoksia jalkautetaan hanke tai kokeilutoiminnan kautta.  
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Verkoston tavoitteena on kehittää jäsenseutujen tarpeisiin perustuvia MAL-ohjauskeinoja, -
suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Lisäksi MAL-
verkosto tukee valtionosapuolen ja kaupunkiseutujen yhteistoimintana MALPE-aiesopimusmenettelyn 
kehittämistä, Kasvusopimusmenettelyjä sekä kaupunkiseutujen MAL-työtä rakennetarkasteluissa. TTS 
2015:aan sisältyi myös verkoston toiminnan ja jatkomahdollisuuksien arviointi vuoden 2015 aikana.  
 
Vuodelta 2014 siirtyi vuodelle 2015 muutamia toimenpiteitä kumppaneiden ja sidosryhmien muuttuneiden 

aikataulutusten vuoksi. Näitä olivat: valtakunnallinen Asemanseutuseminaari, Keskus- palveluverkko-

tarkastelu sekä siihen liittyvä SYKE-yhteistyö Urban Zone III hankkeessa sekä Seudullisen raideliikenteen 

seisakkeiden ja asemapaikkojen kehittämiskysymykset, erityiskysymyksenä Helsingin seutu. Viimeiseksi 

mainittu siirtyy Helsingin seudun toiveesta tammikuuhun 2016.  

STRATEGISTEN PAINOPISTEIDEN MUKAISET TOIMENPITEET AJALLA 1.1.-30.6.2015  

Verkoston vuoden 2015 toimintasuunnitelman runkona ovat jäsenseutujen palautteen ohella 

ohjausryhmän näkökulmat toiminnallisista painotuksista, muilta sidosryhmiltä saadut näkemykset sekä 

omat kehittämisideat. Verkoston toiminta on keskittynyt vuonna 2015 kolmeen temaattiseen 

painopistealueeseen. Nämä strategiset painopisteet on rajattu kolmeen pääosioon toimenpiteiden 

vaikuttavuuden lisäämiseksi. Jokaiseen pääosioon kohdistetaan valtakunnallinen seminaari tai workshop. 

Verkoston painopisteiden toteutusta tukee kolme läpileikkaavaa teemaa, joiden kautta työpajojen ja 

workshopien tematiikkaa käsitellään (kuvio 2.): 

 

Kuvio 2. MAL-verkoston painopisteet vuodelle 2015 ja toimintaa läpäisevät teemat. 

Verkoston toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat aineistot, tapahtumien sisällöt ja työryhmien yhteenvedot 

on koottu verkoston nettisivuille www.mal-verkosto.fi. Painopisteiden suuntaamiseen ja yhteistyön 

suuntaamiseksi on ohjausryhmässä verkostolle valittu myös kolme läpileikkaavaa teemaa eli Kestävän, 

vähähiilisen yhdyskunnan kehittäminen, sopimusmenettelyn kehittäminen ja yhdyskuntarakenteen 

tiivistämisen ratkaisut. Läpileikkaavat teemat ilmenevät työpaja- ja seminaari järjestelyissä siten, että ko. 

teemoja käsittelevät teemat saavat etusijan tilaisuuksien sisällöissä, jos verkostojäsenillä tai 

yhteistyökumppaneilla on esittää on vaihtoehtoisia sisältöteemoja. Lisäksi läpileikkaavat teemat tulevat 

esille verkoston hanketoiminnassa.  

http://www.mal-verkosto.fi/
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TOIMENPITEET PAINOPISTEITTÄIN 1.1 - 30.6.2015. 

I ASEMANSEUTUJEN KEHITYSTYÖ: 

Valtakunnallinen Asemanseutu-seminaari Tikkurilassa 26.3.2015 

MAL-verkosto järjesti yhdessä Liikenneviraston ja asemanseutukaupunkien kanssa ”Asemakeskukset ja 

asemanseudut kaupunkikehittämisen solmupisteinä” - valtakunnallisen seminaarin Vantaan Tikkurilassa 

26.3.2015. Tilaisuuden tavoitteena oli kertoa Liikenneviraston ja jäsenseutujen uusista 

asemanseutuhankkeista, esitellä hankkeiden kehittämishuomiot ja -linjaukset sekä pohtia mahdollisia 

seuraavia yhteisiä askelia sekä jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä asemanseutujen ja keskustan ratapiha-

alueiden kehittämishankkeiden osalta. Seminaariin osallistui n. 80 asemanseutujen kehittämisestä 

kiinnostunutta asiantuntijaa. Seminaarin yhteyteen järjestettiin tutustumiskäynti Tikkurilan uuden 

asemanseudun alueeseen. Seminaariaineistot ml. tiedote löytyvät linkistä: http://www.mal-

verkosto.fi/tilaisuudet/asemat_ja_asemanseudut_kaupunkikehittamisen_solmupisteina_26.3.2015 

Seminaarin taustatyönä olivat Liikenneviraston henkilöliikenteen asemapaikkojen kehitystyö, Valtion 

maanomistajien yhteistyöryhmän työskentely, kaupunkien ja valtion yhteiset Kasvusopimukset, 

jäsenseutujen omat hankkeet sekä MAL-verkoston jäsenistölleen tekemä kysely (kesä-elokuu 2014) 

Asemanseutujen kehittämishankkeiden volyymeista, suunnitelmista, maanomistusoloista ja 

sopimustilanteesta. Seminaarissa varattiin Helsingin seudun Elinvoimaiset asemanseudut-hankkeelle 

(ELIAS-hanke) esittelypuheenvuoro. Tilaisuus oli jatkoa MAL-verkoston Asemanseudut 

kaupunkikehittämisen keskiössä - työpajalle toukokuulta 2014.  

 
Lappeenrannan asemanseudun ja keskustan kehittämisen työpaja 8.6.2015 

MAL-verkosto järjesti yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa asiantuntijatyöpajan, jonka tarkoituksena 

oli käynnistää Lappeenrannan asemanseudun nykyistä systemaattisempi ja kauaskantoisempi suunnittelu. 

Työpajassa pohdimme, millä edellytyksillä ja reunaehdoilla Lappeenrannan asemanseudusta saadaan 

vetovoimainen, kaupungin keskusta-alueen kehittämiseen yhdistyvä suunnittelu- ja kehittämisalue 

muodostettua ja millaisella aikataulutuksella ja vastuilla tulisi jatkossa edetä. Tilaisuus oli tarkoitettu 

Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan liikenteen solmukohtien ja asemanseutujen kehittämisestä vastaaville 

asiantuntijatahoille ja päättäjille. Lisätiedot ohjelmasta ja ryhmätöiden tuloksista: http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/lappeenrannan_asemanseudun_kehittamisen_tyopaja_8.6.2015 

Uutta kehittelyä painopistealueella 

Asemanseututeemassa raportointikaudella uusia yhteydenottoja tai tapaamisia järjestettiin tai sovittiin 

Helsingin seudun Elinvoimaiset asemanseudut eli ELIAS-hankkeen tiimoilta, Seinäjoen seudun RESPA-

hankkeen tiimoilta, ProRautatie-yhdistyksen kanssa, RAKLIn yhdyskuntarakenteen ja 

täydennysrakentamisen klinikkatyön tiimin kanssa, Tekesin Fiksu kaupunki ja kestävät yhdyskunnat -

ohjelmapäälliköiden kanssa sekä Lahden seudun radanvarren ”Ideakaava”- työryhmän kanssa. Oulun 

aseman seudun (mm. henkilöratapiha) toiminnallisen konseptin eli matkakeskushankkeen ja 

ratapihasuunnittelun yhteyteen on ideoitu yhteistä työpajaa Oulun kaupungin, MAL-verkoston ja 

hankekumppaneiden yhteistyönä. Työpajan toteutusajankohta on vuodenvaihteessa tai alkuvuonna 2016.  

Hankemuotoisen yhteistyön valmistelu on käynnistynyt Kuntaliiton koordinoiman suurten kaupunkien 

maapolitiikkaryhmän (sihteerinä Matti Holopainen, Kuntaliitto) Kehittämisaluemenettelyn pilotointi-

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/asemat_ja_asemanseudut_kaupunkikehittamisen_solmupisteina_26.3.2015
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/asemat_ja_asemanseudut_kaupunkikehittamisen_solmupisteina_26.3.2015
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/lappeenrannan_asemanseudun_kehittamisen_tyopaja_8.6.2015
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/lappeenrannan_asemanseudun_kehittamisen_tyopaja_8.6.2015
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selvityshankkeessa. Eräinä kehittämisaluemenettelyn tyyppikohteina ovat asemanseudut, joista Joensuu 

toimii pilottina. Selvityksen toteuttavat konsulttiyhtiö Newsec ja kaupungit itse. Ohjausryhmän 

muodostavat Ympäristöministeriö, Kuntaliitto, Uudenmaan liitto ja MAL-verkosto. Selvityshankkeen 

valmistelu aloitettiin keväällä 2015, hankkeen kesto on kokonaisuudessaan 8 kk.  

II ASUNTOPOLITIIKAN SEUDULLISTAMINEN: 

Asuntotuotannon laadun kehittäminen ja hinnan hillitseminen-selvitystyö suurten kaupunkien osalta 

Tampereen kaupunki ja MAL-verkosto ovat kartoittaneet suurten kaupunkien käytäntöjä laadun 

kehittämiseksi ja hinnan hillitsemiseksi. Selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa asuntotuotannon laadun 

kehittämisen ja hinnan hillitsemisen menetelmiä. Alustavia tuloksia on esitelty Tampereen kaupunkiseudun 

Maankäyttö- ja asuminen seututyöryhmässä (MASTO) kevään 2015 mittaan sekä uudelleen syksyllä 2015. 

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. 

. Sähköpostikyselynä toteutettavan kartoituksen tuloksia ei ole jaettu verkostolle, mutta tuloksia on 

tarkoitus hyödyntää vuoden Asuntopolitiikan työpajoissa ja seminaareissa sekä kumppaneiden kanssa 

tehtävässä yhteistyössä (mm. JULMA-hanke, yliopistot, ARA).  

Valtakunnallinen seudullisen asuntopolitiikan seminaari - valmistelu 

Seudullisen asuntopolitiikan valmistelu on käynnistetty yhteistyössä Ympäristöministeriön, Kuntaliiton ja 

MAL-verkoston yhteistyönä kesällä 2015.  Ympäristöministeriössä 21.10.2015 pidettävän seminaarin 

tavoitteena on mahdollistaa vuoropuhelu Sipilän hallituksen ja hallitusohjelman asuntopoliittisista 

linjauksista ja vaikutuksista aluetason toimijoiden toimintaan, antaa puheenvuoro kaupungeille ja seuduille 

sekä pohtia uusien tutkimusten ja selvitysten valossa asuntopolitiikan seudullisia ulottuvuuksia, 

asuntomarkkinoiden tilaa ja mm. täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.  Miten asuntopolitiikkaa on 

mahdollista tarkastella seudullisesti, mitä reunaehtoja, esteitä ja hyviä puolia siitä olisi?  

Seminaarin kohdeyleisönä ovat valtionhallinnon, kuntien ja seutujen asuntotuotannosta, asuntopolitikasta 

ja maankäytön suunnittelusta sekä sopimusmenettelystä vastaavat asiantuntijat ja seututason päättäjät. 

Valmistelu on käynnissä.  

III SEUDULLINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU: 

MAL-verkosto on yhteistyössä Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun  sekä 

Uudenmaan liiton kanssa toteuttamassa ”Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous” -JULMA 

hanketta. Toteutusaika: 11/2014-12/2015. Rahoitus: valtioneuvoston kanslia. Aalto-yliopiston konsortio. 

Hanke sisältää 4 osahanketta, yhteensä 6 työpajaa, joista MAL-verkoston kanssa toteutettavia on ollut kaksi 

ja loppuseminaarin valmistelu  

Ensimmäinen ”MAL-yhteistyön ja hallinnon kehittämisen tulevaisuuskuvat” –skenaariotyöpaja järjestettiin 

11.3.2015 Kuntatalolla Helsingissä. Työpajan tavoitteena oli arvioida MALPE-yhteistyön, yhdyskunta- ja 
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kuntarakenteen kehittämiskysymyksiä tulevaisuusperspektiivistä ja yhtä hallituskautta pidemmälle. 

Työpajan punaisena lankana ja peruskysymyksenä oli: ”Miten eri hallintojärjestelyillä voidaan tukea 

kaupunkiseutujen fiksua kasvua, strategista adaptiivisuutta ja vastuullisuutta resurssien käytössä”? 

Seminaariaineistot ml. työryhmätyöskentelyn tulokset kolmeen pääluokkaan (metropoli-, seutukaupunki- ja 

kuntayhteistyömalli) eriteltynä löytyvät linkistä: http://www.mal-

verkosto.fi/tilaisuudet/julma_skenaariotyopaja_11.3.2015 

JULMA-hankkeen toinen työpaja ”Palvelujen saatavuus ja yhdyskuntarakenne: talouden ohjaus ja 

maankäytön suunnittelu” pidettiin Tampereen yliopistolla 21.5.2015. Työpajan tarkoituksena oli esitellä ja 

testata Tampereen yliopiston osahankkeen Palvelujen saatavuus ja yhdyskuntarekenne sekä kestävän 

julkisen talouden tuloksia. Työpajassa testattiin yhdessä osallistujien kanssa seuraavaa näkökulmaa: Miten 

suunnitella vähemmillä resursseilla parempaa toiminta- ja elinympäristöä? Ryhmätyömateriaali: 

http://www.malverkosto.fi/tilaisuudet/palvelujen_saatavuus_ja_yhdyskuntarakenne_julma_workshop_21.

5.2015 

 

Palveluverkkokysely MAL-verkoston jäsenkaupungeille/-seuduille 

Palveluverkot ovat olennainen osa mal-yhteensovittamistyötä ja tiiviin, hyvin toimivan 

yhdyskuntarakenteen perusta. MAL-verkoston koordinaatio käynnisti toukokuussa 2015 kyselyn 

palveluverkkojen nykytilanteesta ja toimintamalleista sekä arviota siitä millainen palveluverkko tulee 

olemaan 2030. Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä ja haastatteluin kesän aikana. Viimeisiä 

haastatteluita ja yhteenvetoa laaditaan parhaillaan. 

 
Kotkan-Haminen seudun strategisen yhteisen yleiskaavan sparraus osana seudun South-East Leveraging 
Livelihood (SELL) hanketta. Kesällä 2015 aloitettiin yleiskaavaprosessia tukevan sparrausryhmän 
muodostaminen. Operatiivinen toiminta alkaa syyskaudella. 
 

Älykäs Kajaani 6.5.2015  
 

MAL-verkoston järjesti Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan ja Loiste Sähköverkot Oy:n kanssa 

yhteisen ”Älykäs Kajaani” –työpajan Oulussa Smart City Seminaarin yhteydessä. Työpajaan osallistui 

Kajaanin kaupungin teknisen toimialan johtoryhmä sekä energiayhtiö Loisteen tekniset asiantuntijat. 

Työpajan tarkoituksena oli käydä asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen keskustelua ohjelmassa esitetyin 

teemoin, tuoda uusia Kajaanin taajama-aluetta koskevia kehitysehdotuksia sekä sopia keskeisten 

kehityshankkeiden vastuista, etenemisestä ja muista jatkotoimenpiteistä.  

Työpajan esitykset: http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/alykas_kajaani_6.5.2015_oulussa 

 

VERKOSTON HANKETOIMINTA 

Verkoston hanketoiminta jakautuu yhteistoimintahankkeisiin, joissa koordinaatioresurssin käyttö sekä 

työpaja- tai seminaaritoiminta on verkoston panos ko. hankkeen toteuttamiseen sekä omarahoitettuihin 

hankkeisiin (2 kpl raportointikaudella). Rahoitettujen hankkeiden rahoituspäätös on tehty ohjausryhmän 

päätösmenettelyn kautta (päätöspykälät). Yhteistoimintahankkeisiin osallistuminen on läpikäyty osana 

verkoston TTS 2015 hyväksymismenettelyä sekä täsmennetty tarvittaessa ohjausryhmän kokouksissa 

vuoden mittaan osana painopisteiden ja niitä läpileikkaavien teemojen toteuttamista.  

 

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/julma_skenaariotyopaja_11.3.2015
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/julma_skenaariotyopaja_11.3.2015
http://www.malverkosto.fi/tilaisuudet/palvelujen_saatavuus_ja_yhdyskuntarakenne_julma_workshop_21.5.2015
http://www.malverkosto.fi/tilaisuudet/palvelujen_saatavuus_ja_yhdyskuntarakenne_julma_workshop_21.5.2015
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/alykas_kajaani_6.5.2015_oulussa
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YHTEISTOIMINTAHANKKEET 

Yhteistoimintahankkeet ovat seudullisia tai valtakunnallisia yhdyskuntarakanteen kehittämiseen, kestävään 

liikkumiseen ja vähähiilisyyteen liittyviä hankkeita, joissa aloite verkoston osallistumisesta on tullut 

kulloisenkin hankkeen omalta koordinaatiolta tai ohjausryhmästä. Yhteistoimintahankkeet eivät sisällä 

suoraa rahallista tukea verkostolta ko. hankkeelle vaan käytetyt resurssit muotoutuvat yhteisen tekemisen, 

tiedon välittämisen ja erityisesti työpaja- ja seminaaritoiminnan kautta. Tarvittaessa MAL-verkoston 

tiedotuskanavat ovat toimineet ko. hankkeiden tiedonvälityskanavina (www-sivut, Verkostokirjeet, 

seminaari-infot).  Raportointikaudella MAL-verkosto on osallistunut yhteistoimintahankkeiden ja 

sidosryhmien yhteisiin työpajoihin kanssajärjestäjänä 2-3 kertaa.  

ENDURANCE-verkostohanke 

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

mukana 25 eurooppalaista maata. Tavoitteena on lisätä kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua ja 

paikallisia SUMP toteuttamisohjelmia (Sustainable Urban Mobility Plans). 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. http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/endurance_-

_kestavan_kaupunkiliikenteen_verkostohanke 

Osana hankkeen toteutusta järjestettiin Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnittelua -verkkoseminaari 8.5.2015. webinaarin aineistot: 

http://motiva.fi/ajankohtaista/seminaariaineistot/liikenne/asukkaiden_ja_sidosryhmien_osallistaminen_os

ana_kestavan_kaupunkiliikenteen_suunnittelua_verkkoseminaari_8.5.2015 

Endurance hankkeen Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun liittyvä seuranta ja indikaattorit ovat 

teemana Kestävän kunta- ja kaupunkiliikenteen päivien 16.-17.9.2015 seminaarissa ”Seuranta ja 

indikaattorit kestävässä kaupunkiliikenteessä” osiossa 16.9.2015. Päivät järjestetään Suomen 

ympäristökeskuksen tiloissa Helsingissä. Päivien valmistelu alkoi toukokuussa 2015.  

ELIAS, Elinvoimaiset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla-hanke 

Elinvoimaiset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla-hanke keskittyy nimensä mukaisesti 

asemanseutujen kehittämiseen ja seudulliseen tarkasteluun. Hankkeen kesto 3 vuotta: 3/2015 – 3/2018. 

Päävastuullinen toteuttaja on HSY. Hankerahoitus HSY/HSL/UML/ministeriöt ja sidosryhmät. Laajemmin 

hankeyhteistyön teemana on viestintä ja tulosten levittämistä koskeva -yhteistyö MAL-verkoston kanssa 

vuonna 2015. ELIAS-hanke on ollut esillä verkoston Asemanseutuseminaarissa 26.3.2015 sekä mukana 

valmistelussa Kestävän kunta- ja kaupunkiliikenteen päivien 16.-17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen 

mahdollisuudet-osiossa 17.9.2015. Seminaarin valmistelu aloitettiin toukokuussa 2015. ELIAS-hankkeen 

oman seudullisen workshopin (tammikuu 2016) valmistelu aloitettiin kesällä 2015. Workshopin järjestävät 

yhdessä Elias-hanke, Solmu-hanke, HSY:n ja HSL:n asuntopolitiikkaan, elinkeinotoimintaan ja matkaketjujen 

kehittämiseen liittyvät toimikunnat sekä Uudenmaan liiton edustus.  

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/endurance_-_kestavan_kaupunkiliikenteen_verkostohanke
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/endurance_-_kestavan_kaupunkiliikenteen_verkostohanke
http://motiva.fi/ajankohtaista/seminaariaineistot/liikenne/asukkaiden_ja_sidosryhmien_osallistaminen_osana_kestavan_kaupunkiliikenteen_suunnittelua_verkkoseminaari_8.5.2015
http://motiva.fi/ajankohtaista/seminaariaineistot/liikenne/asukkaiden_ja_sidosryhmien_osallistaminen_osana_kestavan_kaupunkiliikenteen_suunnittelua_verkkoseminaari_8.5.2015
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Urban Zone III-hanke  

Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja Liikenneviraston sekä pilottialueiden rahoittamaan 

”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa 3 – hankkeeseen (Urban Zone III). Kaksivuotisen Urban 

Zone III hankkeen tavoitteena on arvioida tulevaa yhdyskuntarakenteen kehitystä, jossa keskus- ja 

palveluverkko muodostaa keskeisen osatekijän. MAL-verkosto järjestää yhteistyössä SYKEn ja UZ III 

toimijoiden kanssa hankkeen kaupunkiseuduille tarkoitetutuja työpajoja, vähintään 2 vuodessa.  

Raportointikaudella järjestettiin yksi yhteinen URBAN ZONE III työpaja: Kaupunkiseutujen keskus- ja 

palveluverkko vuoteen 2030” -työpaja 1.6.2015 Liikennevirastossa Pasilassa. Työpajassa esiteltiin SYKE:n 

aikaisempia analyysejä kaupunkiseutujen keskus- ja palveluverkon tilanteesta ja rakenteesta sekä 

pohditaan verkon suunnittelutilannetta vuoteen 2030. Työpajan aineistot: http://www.mal-

verkosto.fi/tilaisuudet/urban_zone_iii_tyopaja_palvelu-_ja_keskusverkon_muutokset_vuoteen_2030 

 

VERKOSTON VAROIN RAHOITETUT 

Seudullinen paikkatietohanke Tampereen seudulla 
 

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.  
 
Paikkatietohankkeen tuloksina voidaan todeta seuraavat asiat:  

 Hankkeessa organisoitiin onnistuneesti seudun paikkatietoasiantuntijat verkostoksi, jota 
voidaan hyödyntää jatkotyössä 

 Hankkeessa muodostettiin kokonaiskuva käynnissä olevista paikkatietohankkeista. Niiden 
todettiin täydentävän toisiaan, mutta vaativan jatkossa parempaa koordinointia.  

 Hankkeessa todettiin, että kunnilla on välineet, tekniikka ja osaamista MAL-aineistojen 
tuottamiseen ja avoimeen jakeluun kansallisen Paikkatietoikkunan kautta.  

 Hankkeessa sovittiin, että MAL-aineistoja pilotoidaan rajapintapalvelussa tammikuussa 2015. 

Hankkeesta tuotettiin loppuraportti tammikuussa 2015, jossa esitellään hankkeen tulokset ja ehdotukset 
toimenpiteiksi vuodelle 2015. Raportti löytyy tästä http://www.mal-verkosto.fi/filebank/981-
Paikkatieto_2014_loppuraportti_TKS.pdf 

MAL-verkoston arviointi 

MAL-verkostolla on menossa kuudes toimintavuosi. Toimintaa ei ole sinä aikana kokonaisvaltaisesti 

arvioitu, joten nyt oli aika käynnistää ulkopuolinen arviointi verkoston onnistumisista, kehittämistarpeista 

sekä jatkosta. MAL-verkosto on ollut aiemmin arvioinnin kohteena Tempo Economicsin v. 2011 syksyllä 

tekemässä Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) arvioinnissa ja osana KOKOn teemaverkostojen 

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/urban_zone_iii_tyopaja_palvelu-_ja_keskusverkon_muutokset_vuoteen_2030
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/urban_zone_iii_tyopaja_palvelu-_ja_keskusverkon_muutokset_vuoteen_2030
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/981-Paikkatieto_2014_loppuraportti_TKS.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/981-Paikkatieto_2014_loppuraportti_TKS.pdf
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arviointia. Tarkastelussa vertailtiin kansallisten teemaverkostojen organisoitumista ja sitä miten kansalliset 

toimijat hyödyntävät teemaverkostoja. Yksittäisten teemaverkostojen toimintaan ei kuitenkaan syvennytty 

perusteellisemmin. MAL-verkoston ohjausryhmä päätti käynnistää (27.3.2015 kokous) arvioinnin 

tarjouskilpailun ja valmisteluvastuu annettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle (Mal-verkoston 

koordinaatiolle). Tarjouspyyntö kohdennettiin neljälle eri toimijalle ja tarjouskilpailun voitti Mdi Public Oy. 

Arvioinnille asetettiin seuraavat tavoitteet: 

 

 Tuottaa informaatiota MAL-verkoston toimivuudesta ja onnistumisesta ja vastaavasti 

kehittämistarpeista sekä johtopäätökset jatkon suuntaamiseksi  

 Arvioida tehdäänkö oikeita asioita eli tarkoituksena on tarkastella verkoston strategisten 

painotusten osuvuutta suhteessa jäsenyhteisöjen strategioissa ja sopimusmenettelyissä 

asetettuihin mal-suunnittelun ja toteutuksen tavoitteisiin (mennyt ja nykyinen toiminta sekä 

tulevat tarpeet)  

 Arvioida, mikä on verkostotyön ja toiminnan vaikuttavuus eri kohderyhmille valituissa 

painopisteissä (kaupungit/kaupunkiseudut, valtio, muut keskeiset sidosryhmät).  

 Arvioida viestinnän onnistumista; saako jäsenalueet ja sidosryhmät riittävästi ajantasaista ja oikeata 

tietoa MAL-verkoston toiminnasta.  

 Arvioida MAL-verkoston merkitystä ja roolia kaupunkipoliittisena toimijana aluekehittämisen 

kentällä ja kuinka sitä tulisi jatkossa kehittää.  

 

Lisäksi tarkoituksena oli arvioida MAL-verkostotoiminnan kytkeytymistä hallituksen kaupunkipoliittisiin 

linjauksiin, verkoston kustannustehokkuutta sekä esittää vaihtoehtoja nykyistä pitkäjänteisemmäksi 

toiminta- ja rahoitusmalliksi. 

 

Kuvio 2. Arviointikehikko. 

Osana arvioinnin toteutusta järjestettiin 11.8.2015 Helsingissä arvioinnin työpaja, jossa esiteltiin arvioinnin 

välihuomioita, pohdittiin verkoston tulevaisuuden painotuksia ja asemaa aina v. 2019 asti. Arviointiraportin 
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lopulliset tulokset ja johtopäätökset esitellään ohjausryhmän kokouksessa 31.8.2015. Arviointiprosessin 

aineistot löytyvät http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015 

 

VERKOSTON TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS (perustuu verkoston arviointiraporttiin) 

Edellä kuvatun MAL-verkoston MDI Public Oy:n toteuttaman arvioinnin välihuomiot osoittavat, että 

verkostossa on tehty tuloksellista ja vaikuttavaa työtä. MAL-verkoston tavoitteisiin, strategisiin painotuksiin  

ja tuloksiin on oltu rahoittajien ja jäsenkaupunkien/-seutujen näkökulmasta tyytyväisiä, ja toiminnan 

jatkolle on nähty olevan edellytykset. Vastauksilla on erityistä merkitystä, koska kyselyn ja haastattelujen 

vastaajiksi oli valikoitunut asiantuntijoita, jotka tunsivat hyvin MAL-verkoston toimintaa. 

Kokemukset ja tieto ovat levinneet hyvin 

Arvioinnissa todetaan mm., että verkosto on onnistunut tehtävässään tiedon ja kokemusten välittäjänä. 

Mukana olleet kaupunkiseudut ovat kyenneet oppimaan toisiltaan. Kaupunkiseutujen välisen 

verkottumisen lisäksi tärkeänä nähdään myös yhteydet ministeriöihin ja muihin kansallisiin toimijoihin. 

Kansallisille toimijoille verkosto on tarjonnut arvokkaan ikkunan alueille. Aluetoimijoiden kannalta verkosto 

on mm. auttanut hahmottamaan valtion intressiä MAL-asioissa. 

Käytännön toiminnasta erityisesti seminaarit ja työpajat keräävät kiitosta. Tilaisuudet ovat olleet onnistu-

neita ja hyvin suunniteltuja. Tiedonvälityksen kannalta verkoston internet-sivusto on oiva väline mahdol-

listaen aiempiin selvityksiin ja muihin aineistoihin palaamisen. 

Aiheet ovat ajankohtaisia 

Verkoston painopisteet kumpuavat ajankohtaisista alueiden ja kansallisen tason tarpeista. Mukana olevat 

16 kaupunkia tai kaupunkiseutua ovat erikokoisia ja -tyyppisiä erilaisine tarpeineen. Näiden tarpeiden 

huomioiminen näkyy monipuolisena sisältönä. Jäsenistön heterogeenisuus on haaste, mutta tyytyväisyy-

destä päätelleen tarpeiden huomioimisessa on onnistuttu. 

Verkosto on ollut ajan hermolla. Painopisteet asemanseutuihin, asuntopolitiikan seudullistamiseen ja seu-

dulliseen maakäyttöön liittyen ovat erittäin relevantteja ja painopisteiden edistäminen on lähtenyt hyvin 

liikkeelle. Vastausten perusteella painopisteitä tukevat läpileikkaavat teemat eli yhdyskuntarakenteen tii-

vistämisen ratkaisut, kestävän ja vähähiilisyyden yhdyskunnan kehittäminen ja sopimusmenettelyn kehit-

täminen ovat myös erittäin relevantteja teemoja. Erityisesti aseman seutujen kehittäminen kerää kiitosta. 

Teemalle on saatu näkyvyyttä kansallisesti ja paikalliseen työhön on annettu tukea. 

Vuosittaisesta syklistä pitkäjänteiseen toimintaan? 

MAL-verkoston kompastuskivet eivät ole olleet kovin kookkaita. Suurin ongelma on toiminnan suunnitte-

lua vaikeuttava pitkäjänteisyyden puute. Rahoitus on koottu useista lähteistä aina vuosi kerrallaan. Useim-

mat haastatellut seudut pitävät mahdollisena, että rahoituksesta päätettäisiin kerralla 2–3 vuodeksi, joskin 

valtuustolla on vuosittain viimeinen sana. Edellytyksenä kuitenkin nähdään, että vastaava pitkäjänteisyys 

toteutuisi myös kansallisen rahoituksen suhteen ja toimintaa suunniteltaisiin useammaksi vuodeksi 

kerrallaan. 

Trendit kehottavat jatkamaan, kytköksiä hallitusohjelmaan 

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015
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Kaupungistuminen voimistuu ja kaupunkiseutujen merkitys kasvaa. Elinvoimaisten kaupunkien rakenta-

misessa maankäytön, asumisen ja liikenteen asiat ovat keskiössä. Näiden kolmen sektorin yhteiskehittä-

mistä on vielä täydennettävä elinkeinoilla ja palveluilla. Toiminnallisten, hallinnolliset rajat ylittävälle 

alueiden kehittämiselle on tilausta, etenkin kun kuntauudistus ei toteutunut suunnitellussa laajuudessaan. 

Tulevan hallituksen ohjelmassa on vielä tulkinnan varaa ennen toimenpideohjelman täsmentymistä. Ti-

lausta MAL-verkostolle on jo nyt tunnistettavissa mm. sopimusmenettelyiden tukijana, kokeilukulttuurin ja 

digitalisaationkin edistäjänä. Tarvetta, ja toiveita, MAL-asioiden edistämiselle verkostomaisesti on 

arvioinnin tulosten perusteella siis myös tulevina vuosina. Toiminnan jatkolle näyttäisi olevan perusteet 

myös siksi, että MAL-teemat ja niiden yhteensovitus nähtiin olevan kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla 

jatkossa entistä merkittävämpiä kehittämiskohteita. 

 

VERKOSTOVIESTINTÄ 

Verkoston viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen 

viestintään, www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, Verkostokirjeiden tuottamiseen (2 kpl 

raportointijaksolla) sekä muuhun tilannekohtaiseen tiedonvälitykseen. Maaliskuisesta Asemanseutu-

seminaarista tuotettiin mediatiedote yhdessä Liikenneviraston kanssa. Tarvittaessa myös 

koordinaatiohenkilöiden ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän sähköiset viestintäkanavat (twitter, 

LinkedIn, www.tampereenseutu.fi) ovat käytössä. 

Tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen 

kokoussivuilta. Työpajoista ja seminaareista on toimitettu työpajamuistiinpanot tai –muistiot osallistujille. 

Pääsääntöisesti myös nämä muistiot ovat avoimesti verkossa luettavissa. Tämä koskee niin seutukohtaisia 

sparraustilaisuuksia että useamman seudun yhteisiä työpajoja kuin valtakunnallisia tilaisuuksia. 

Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja muu oheismateriaali on sijoitettu verkoston nettisivuille, 

kullekin tilaisuudesta kertovalle sivulle. Usein tilaisuudesta on myös suora linkki verkoston www-sivujen 

Etusivulta. Raportointijaksolla yhden työpajan aineistoja rajattiin (Älykäs Kajaani 6.5.2015) jaettavaksi vain 

osallistujajoukolle. Päätös koski työpajassa mukana olevan Loiste Oy:n liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia 

aineistoja.  

VNK:n rahoittaman ja Aalto yliopiston koordinoiman JULMA-hankkeen maaliskuun ja toukokuun työpajoissa 

suoraan tuotetut aineistot ovat avoimesti saatavilla verkoston sivuilla. Varsinaiset työpajoista tehtävät 

johtopäätökset ilmaistaan hankkeen loppuraportissa sekä verkostolle tehtävässä raportin tiivistelmässä. 

Koko raportti julkaistaan helmikuussa 2016 VNK:n julkaisusarjassa. Raportin työstäminen aloitettiin JULMA 

hankkeen konsortioryhmän sisäisessä workshopissa Fiskarsissa kesäkuussa.  

 

Tuotettu materiaali ajalla 1.1.-30.6.2015   Kustannus 

Verkostotilaisuuksien materiaalit, työryhmämuistiot jne., 
sähköisenä www.mal-verkosto.fi - ei erilliskustannuksia, sisältyy 

www-sivujen ylläpitosopimukseen 
Verkostokirje 1/2015 maaliskuu,  Kesäkirje kesäkuu;  
pdf, sähköinen     - ei erilliskustannuksia 
 
Mediatiedote Asemanseutuseminaarista 26.3.15, 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.tampereenseutu.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/
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Mediatoimisto Mediakenttä, Liikennevirasto: julkaisu - ei erilliskustannuksia (sis. muihin 
kustannuksiin 
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OHJAUSRYHMÄ 
 
Ohjausryhmä kokoontui raportointikauden aikana kerran (27.3.2015). Ohjausryhmä linjaa ja ohjaa 
toimintaa aktiivisesti. 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 
 
 
HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU  

Verkosto jatkaa nykyisillä toimintavoilla ja koordinoinnilla (2 henkilötyövuotta) vuoden 2015 toiminta- ja 

taloussuunnitelman mukaisesti. Verkoston arvioinnin tulokset ovat erittäin tärkeitä jatkon suuntaamisen 

kannalta. Ohjausryhmä ottaa elokuun kokouksessaan kantaa arvioinnin tuloksiin ja linjaa verkoston 

toiminnan jatkoa.   

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 
 
Onnistumisista huolimatta kehittämistarpeita kuitenkin riittää. On syytä keskustella pitemmän aikavälin 
kehittämistarpeista ja erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja tavoista, joilla niitä voitaisiin edistää. MAL-
verkoston toiminta on ollut lyhytjänteistä vain vuositasolla eteenpäin, mikä on vaikuttanut toiminnan 
suunnittelua mutta myös täysipainoista yhteistyösuhteiden ylläpitoa jäsenyhteisöihin ja  sidosryhmiin.  
 
MAL-verkoston lyhyt vuosisuunnittelu aiheuttaa ongelmia monien yhteistyökumppaneiden kanssa, kun 
hankkeiden ja suunnitelmien ajallinen kesto on usein vuotta pidempi, mutta MAL- verkosto ei voi 
varmuudella sitoutua yhteistyöhön vuotta pidemmälle. Pidempikestoinen toimintamalli, esimerkiksi 
siirtyminen 3-vuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja rahoituskehykseen, toisi MAL-verkostoon 
strategista suunnitelmallisuutta ja entistä tavoitteellisempaa toimintaa. 
 
 
TALOUDEN TOTEUMA 
 
MAL-verkoston budjetti v. 2015 on 191.500 €, mikä on pienempi kuin aikaisempina vuosina. MAL-verkoston 
toiminnan rahoittavat Liikennevirasto, YM, Suomen Kuntaliitto, ARA ja verkoston jäsenalueet. Tuloja tulee 
myös Aalto konsortion JULMA-hankkeesta sekä Fintrip-valmisteluavustuksesta. Vuonna 2015 MAL-
verkoston jäsenseutujen yhteenlaskettu rahoitusosuus on 99 000 euroa (51,7 %) ja muiden rahoittajien 
yhteensä 92 500 euroa (48,3 %). 
 

Verkoston vuoden 2015 tulot: 

 Liikennevirasto 30 000 

 YM 30 000 

 ARA 10 000 

 Kuntaliitto 6 000 

 Helsingin seutu 9 000 

 Muut kaupunkiseudut 

 (15 * á 6 000) 90 000 

 JULMA-hanke 15 000 

 Fintrip avustus 1 500 
Yhteensä 191 500 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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MAL-verkoston toiminta on kustannustehokasta kun tarkastellaan toimenpiteiden ja resurssien välistä 
suhdetta. Taulukossa kuvataan ensimmäisen vuosipuoliskon toteutuneita menoja. Vuoden 2014 
toiminnasta kertyi kuluvalle vuodelle ylijäämää n. 8.000 €, mikä johtuu odotettua pienemmistä 
hanketoiminnan toteumasta, julkaisutoimintaan kohdistuvista säästötoimenpiteistä sekä verkoston 
arvioinnin siirtämisestä vuodelle 2015. Kalustoa ei myöskään hankittu. 
 
 

 1.1.-30.6.2015  ennuste   

 TA  TOT TOT %  1.1.-31.12.   

Myyntitulot/alueet 99 000 41 456 41,9  99 000   

Muut tuet ja avust. 92 500 38 734 41,9  92 500   

Tulot yht. 191 500 80 191 41,9  191 500   

Palkat ja palkkiot 98 700 46 565 47,2  93 130   

Sivukulut 20 300 7 941 39,1  15 880   

Palvelujen ostot 56 700 18 368 32,4  36 740   

Vuokrat 13 400 6 994 52,2  13 990   

Tarv., yms. 1 900 323 17  650   

Kaluston hankinta 500 0 0,0  0   

Menot yht. 191 500 80 191 41,9  160 390   

Taulukko 1. Talouden toteuma 1.1.-30.6.2015. 
 

 
 
 
 
Allekirjoitus/ allekirjoitukset* 
 
Tampereella 24.8.2015 
 
 
 
 
Päivi Nurminen 
seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
 
 
 
 
 
Tero Piippo,  
projektipäällikkö, MAL-verkosto 
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Liite- 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. 


