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MAL-VERKOSTON RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT

Kansallinen kaupunkipolitiikka (rahoittajat puna-
fontilla)

•YM, LVM, VM, TEM
•ARA, Liikennevirasto 
•Kuntaliitto, ELY,
•Aalto-yliopisto
•Sitra, Tekes, SYKE ja muita t&k-tahoja
• Jäsenkaupungit ja -seudut



MAL-VERKOSTON PAINOPISTEET JA LÄPÄISEVÄT 
TEEMAT

Asemanseutujen 
kehitystyö

Asuntopolitiikan 
seudullistaminen

Seudullinen 
maankäytön 
suunnittelu

Sopimusmenettelyn kehittäminen



25.8.2015

Mallikasta verkostoitumista

Kansallisen MAL-verkoston arviointi



Teemavalinnat relevantteja
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Painopiste 1. Asemanseutujen kehitystyö, asemanseutujen 
kehittäminen kaupunkikehityshankkeina ja raideliikenteen 
vähähiilisinä solmupisteenä, Asemanseutukaupunkien verkosto.

Painopiste 2. Asuntopolitiikan seudullistaminen valtion, kuntien 
ja seutujen yhteistyönä; (vastuunjako, kohtuuhintaisuus, 
täydennysrakennusalueet, ensisijaiset asuntotuotannon kohteet 
kaupunkiseuduilla), seudullisen asuntopolitiikan toimintamallit 
sekä monipuolistamisen mallit ja skenaariot.

Painopiste 3. Seudullinen maankäytön suunnittelu; seudullisten 
rakennesuunnitelmien, rakennemallien, yhteisten tai yhteen 
sovitettujen yleiskaavojen tai maakuntakaavojen 
kaupunkiseututarkastelut, seudulliset maankäytön 
toteuttamisohjelmat, PE- ja vähähiilisyys suunnittelussa.

• Painopisteet kumpuavat ajankohtaisista alueiden ja kansallisen tason tarpeista
• Teemojen tärkeys vaihtelee seuduittain



Horisontaaliset tavoitteet erittäin relevantteja

• Uusia, ajankohtaisia, relevantteja 
teemoja

• Sopimusmenettelyjen 
painottaminen jakaa näkökulmia. 
Osa kokee teeman erittäin 
relevantiksi ja tärkeäksi, jotkut 
kritisoivat teeman painottumista 
suurimpiin kaupunkeihin.

1 2 3 4 5

Sopimusmenettelyn
kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen
yhdyskunnan
kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen ratkaisut

keskiarvo

Läpäisevien teemojen relevanssi

1= ei juurikaan
5 = erittäin
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Verkostolle on kysyntää

• Seudullinen yhteistyö tarvitsee tukea

• MAL-kysymykset ovat tulevaisuudessa yhä 
merkittävämpiä kunnissa ja seuduilla

• Osa haastatelluista harmitteli 
kaupunkipolitiikan ja MAL-asioiden vähäisyyttä 
hallitusohjelmassa, osa löysi vahvaa tilausta 
verkostolle (sopimukset, asuminen, 
kokeilukulttuuri, digitalisaatio)

• MAL-asioihin vaikuttavia trendejä ovat mm. 
kaupungistuminen, kaupunkien 
polarisoituminen, työn luonteen muutos ja 
ikääntyminen.

• Hallinnon uudistuksista vaikuttavat mm. 
väliportaan hallinnon muodostaminen ja 
kaavoitusjärjestelmän uudistukset. 
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1 2 3 4 5

 MAL-kysymykset
ovat kunnassani

tulevaisuudessa yhä
merkittävämpiä

 MAL-kysymykset
ovat seudullani

tulevaisuudessa yhä
merkittävämpiä

keskiarvo

Arvioi seuraavia väittämiä

1= Täysin eri mieltä, 
5 = Täysin samaa mieltä



Kehitettäviä teemoja riittää

• Toiminnan sisältö ja muotoa ei tarvitse radikaalisti muuttaa.

• Kehitettäviä teemoiksi ideoitiin työpajassa Elinvoimaa MALPE-yhteistyöllä, 
Asuminen palveluna ja Vaikuttavan kaupunkipolitiikan toimeenpanon 
vahvistaminen.
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Asuntopolitiikan seudullistaminen

Sopimusmenettelyn kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen

Asemanseutujen kehittäminen

Seudullisen maankäytön suunnittelu

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut

vastaukset

Mihin painopisteisiin tai teemoihin verkoston pitäisi keskittyä 
hallituskaudella 2015-2019?



Maankäyttö, asuminen ja liikenne: 
Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi 2015

Kuntaliitto, TEM, YM, VM, LVM 

Arvioinnissa keskityttiin kuntien väliseen 
yhteistyön tilaan neljässä 
yhdyskuntapoliittisessa teemassa:

1. MAL-asioiden yhteensovittamiseen, kuntien 
kesken (myös toteutuksen ajoituksesta 
sopiminen)

2. Yhdyskuntarakenteen hallinnan keinoihin 
(yhdyskuntarakenteen ohjaaminen yleisesti, 
sekä maapolitiikka ja hajarakentamisen ohjaus)

3. Yhteistyöhön sitoutumiseen (seudulliseen 
otteeseen sitoutuminen päätöksenteossa ja 
sen resursoinnissa, koko seudun kuntien 
kesken) sekä 

4. Kuntaliitoksiin, painottaen erityisesti liitoksia 
seutujen yhdyskuntarakenteen kannalta 
olennaisilla ydinalueilla. 



LOUNASTAUKO KLO 11.15 – 12.15 (Aleksi 7 EI ruokailua)  
VAIHTOEHTOJA MM.

Helsingin kaupungintalon Palmian ravintola Sofiankatu 3, Hki.
http://www.lounaat.info/lounas/palmia-kaupungintalo/helsinki

Espan Kappelin kahvilassa on hyvä lounaskeitto
http://www.kappeli.fi/index.php?id=kahvila

Samassa korttelissa kuin YM on kauppakeskus Kluuvi, jossa on 
useita lounaspaikkoja
http://www.kluuvi.fi/ravintolat/

Carl Fazerin kahvilasta saa salaatteja ja keittoa
Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki 

http://www.lounaat.info/lounas/palmia-kaupungintalo/helsinki
http://www.kappeli.fi/index.php?id=kahvila
http://www.kluuvi.fi/ravintolat/

