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MAL-verkoston tavoitteet 

MAL-verkosto toimii kansallisesti ja sen päätavoitteena on tukea jäsenseutuja maankäytön, asumisen, 

liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinojen suunnittelua ja yhteensovittamista sekä toimijoiden välistä 

yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää kestävää yhdyskuntarakennetta, jäsenseutujen MAL-ohjauskeinoja, 

-suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä tukea hallitusohjelman ja sopimuspolitiikan (MAL-, 

Kasvu- sekä Kasvuvyöhykesopimukset) toteutumista. 

 

Tehtävänä on levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä, seurata lainsäädäntöä sekä jalkauttaa 

tutkimustietoa ja kansainvälisiä esimerkkejä kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen 

yhdyskuntarakenteen kehittämisen tueksi. Näkökulmina painottuvat alueiden sisäiset 

kehittämishaasteet ja yhteistyöratkaisut sekä kilpailukyvyn vahvistaminen kokonaisuutena.    

 

Toimintatapoina ovat kaupunkiseuduille sovitettu tukityöpajat ja sparraukset, asiantuntijaseminaarit, 

kokeilevat pilotoinnit ja yhteistyöhankkeet sekä aktiivinen viestintä. Esitetyt toimenpiteet toteutetaan 

sekä itsenäisesti verkoston toimesta että MAL-kehittämistyössä olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. 

MAL-verkoston koordinaation vastuuhenkilöt yhteen sovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja 

yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita.   

 

MAL-verkoston arvioinnin 2015 tuloksia 

MDI Public Oy toteutti Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta valtakunnallisen 

MAL-verkoston arvioinnin, joka keskittyi verkoston toimintaan vuosina 2012–2015. Arvioinnin 

tavoitteena oli tuottaa informaatiota MAL-verkoston toimivuudesta ja onnistumisesta ja vastaavasti 

kehittämistarpeista, strategisten painotusten osuvuudesta, vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta, 

viestinnän onnistumisesta, kaupunkipoliittisesta roolista sekä johtopäätökset jatkon suuntaamiseksi. 

Arviointi antaa hyvän perustan MAL-verkoston toiminnan jatkosuunnittelulle.  

 

MAL-verkosto on arvioinnin perusteella onnistunut toiminnassaan sekä sisällöltään että 

toimintamuodoiltaan. Strategiset valinnat ja läpileikkaavat teemat ovat olleet relevantteja, koska 

verkoston teemat ja painopisteet kumpuavat ajankohtaisista alueiden ja kansallisen tason tarpeista. 

Painopisteitä ei arvioinnin tulosten mukaan kannata muuttaa radikaalisti.  

 

Laajempien trendien, kuten kaupungistumisen, ja hallitusohjelmasta tunnistettavien aihioiden lisäksi 

verkostoa tarvitaan edelleen seutuyhteistyön parantamiseen ja kaupunkiseutujen väliseen 

vuoropuheluun. Toisinsanottuna alkuperäinen tarve – eli seudullisten MAL-kysymysten tarkastelu – ei 

ole hävinnyt mihinkään. Kuntien välinen yhteistyö on monin paikoin heikentynyt mm. 

kuntaliitospohdintojen vaikutuksesta. MAL-verkosto on oiva kirittäjä, kun yhteistyötä jälleen lähdetään 

rakentamaan.  Tulosten mukaan on erittäin suositeltavaa, että MAL-verkosto jatkaa toimintaansa, koska 

verkostolle on tilausta tulevina vuosina.  
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KUVA 1. MAL-verkoston jäsenalueet kartalla. 

 

Verkostolla on käsissään valtava määrä tietoa koordinaation ja jäsenten kautta. Tiedon avulla voidaan 

herätellä keskustelua maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksistä. Erityisesti MAL-kysymysten 

vaikutuksista alueiden kilpailukykyyn kaivataan lisää tutkimus- ja selvitystietoa. Jatkossa verkoston 

kannattaa lisätä näkyvyyttä ja nostaa MAL-asioita kansalliseen keskusteluun. 

 

Toisaalta toiminnan laaja-alaisuus tarkoittaa myös sitä, että rajallisia resursseja on jatkossa opittava 

fokusoimaan entistä paremmin ja tilaisuuksia säännösteltävä. Ongelmana on myös toiminnan 

lyhytjänteisyys ja eteneminen vuositasolla. Ratkaisuksi on arvioinnissa esitetty Aiesopimusta MAL-

verkoston toiminnasta ja rahoituksesta vuosille 2016 -2018. Linkki arviointiin ja sen tuloksiin avautuu 

tästä. 

 
 

file:///C:/Users/katikoso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PQ206235/Linkki%20arviointiin%20ja%20sen%20tuloksiin%20avautuu%20tästä
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Kumppanit 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Verkostoalueet 

kokonaisuudessaan ovat: Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Iisalmen seutu. 

Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki, Oulun seutu, Porin 

seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, 

Helsingin seutu (yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) 

sekä uutena jäsenenä Länsi-Uudenmaan kuntien koalitio (Raasepori, Lohja, Hanko, Siuntio ja Inkoo).  

Lisäksi jäsenalueita edustaa Suomen Kuntaliitto. Verkostoalueet kuvataan kartalla (Kuva1).  

 

Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, 

(VM ja TEM), Liikennevirasto (LVM) sekä aluehallintoa edustavat ELY-keskukset.  

 

Lisäksi kumppaneina toiminnassa ovat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK, Tampereen yliopiston 

Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto (Turun 

kaupunkitutkimusohjelma), VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, valtion maanomistuksen työryhmä 

(asemanseudut), Uudenmaan Maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun vetovoimaiset asemanseudut 

hanketyöryhmä, valikoidut konsultit sekä Motiva.  

 

Toimintasuunnitelma 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sovitetaan yhteen verkoston jäsenyhteisöjen erilaisia tarpeita 

ja näkemyksiä. Tarpeita kartoitetaan keskusteluilla, kyselyillä ja hanketapaamisten avulla. Verkoston 

toiminnan vaikuttavuus perustuu toiminnan yhteiskunnalliseen ajankohtaisuuteen, verkottamiseen ja 

jäsenkaupungeille, kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle räätälöityyn toimintaan.  

 

Verkoston painopisteet v. 2016 

Verkoston vuoden 2016 toimintasuunnitelman runkona ovat v. 2015 ulkopuolisen arvioinnin tulokset, 

jäsenseutujen palaute, ohjausryhmän näkökulmat toiminnallisista painotuksista sekä omat 

kehittämisideat. Arvioinnissa todettiin, että asetetut painopisteet ja niiden läpikekkaavat teemat ovat 

olleet relevantteja, eikä niitä kannata radikaalisti muuttaa. Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2016 

- 2018 seuraaviin painopisteisiin ja teemoihin: 

 Elinvoimaa MALPE-suunnittelulla (suunnittelun kokonaisvaltaisuus) 

 Elävät ja välityskykyiset asemanseudut (ml. seudullinen ulottuvuus)  

 Monimuotoinen tulevaisuuden asuminen (ml. asuminen palveluna, seudullisuus) 

 Resurssiviisas yhdyskunta (vähähiilisyys, ekologisuus, kestävä julkinen talous ja uudet 

palvelurakenteet, sekoittuneen yhdyskuntarakenteen tuki ) 

 Vaikutuskykyinen kaupunki- ja sopimuspolitiikka. 
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Vuonna 2016 verkoston toiminta painottuu seuraaviin painopistealueisiin: Elinvoimaa MALPE-

suunnittelulla, Elävät ja välityskykyiset asemanseudut, Monipuolinen tulevaisuuden asuntotuotanto. 

Nämä painopisteet osaltaan toteuttavat resurssiviisaan yhdyskunnan ja sen suunnittelun ideaa. 

Toimenpiteet kohdistuvat kaupunkeihin ja kasvaville kaupunkiseuduille, joten ne toteuttavat omalta 

osaltaan vaikuttavaa kaupunkipolitiikkaa. Jokaiseen pääosioon kohdistetaan seminaari tai workshop. 

 

 

 
 

KUVA 2. Verkoston painopisteet vuonna 2016. 

 

Painopisteitä tuetaan läpileikkaavilla teemoilla, joita ovat ohjausryhmän vuoden 2015 kannanottojen 

mukaan kestävä liikkuminen ja MaaS (Mobility as a Service), seutujen sisäisen yhteistyön ja 

suunnittelutilanteen kehittäminen, tarkemmin  keskuskaupunki - kehystarkastelu sekä eräissä 

tapauksissa kuntapari- ja kehittämisvyöhyke-tarkastelut, sekä sopimusmenettelyjen ja uusien 

seudullisten yhteistyöprosessien tuki. Sopimusmenettelyihin luetaan Kasvusopimus-, 

Kehityskäytävä/vyöhykesopimukset, temaattiset kaupunkiverkostot, asemanseutujen seudulliset 

profiloinnit (mm. Helsingin seutu, Lahden-Nastolan alue), erilaiset muut radanvarsitarkastelut, 

kehittämisaluemenettelyyn liittyvät sopimusmenettelyt sekä muut yhteiset sopimuspohjaiset 

kehittämismenettelyt. 

 

Verkoston toimintamuodot 

Seminaarit 

Kustakin painopisteestä järjestetään pääseminaari (toteutetaan tarvittaessa yhteisenä 

tapahtumana yhteistyökumppaneiden kanssa). Tarvittaessa voidaan toteuttaa workshop-

muotoisesti.  
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Yhteiset työpajat 

Asiantuntijatyöpajat ovat tarkemmin kohdennettuja usean eri jäsenkaupungin tai -seudun ja 

yhteistyökumppanin yhteisiä tapaamisia.  Työpajojen toimintamuoto on seminaareja 

keskustelevampi ja ohjatumpi. Hanketyöpajoissa voidaan myös testata alustavia tutkimustuloksia 

(Urban Zone III, Elinvoimaiset asemanseudut).  

Seutukohtaiset sparraukset 

Sparraukset ovat räätälöityjä työpajoja ja toimenpiteitä, jotka liittyvät jäsenseutujen 

yksilöidympiin kehittämistarpeisiin. Sparraukset toteutetaan verkoston koordinaation tuella, 

tarjoamalla seuduille asiantuntija-apua (valtionhallinto, konsultit, yliopistoedustajat) sekä 

vertaistukea (toiset jäsenkaupungit tai -seudut).  Toteutustapa on valmentava tai vertaistukea 

antava. Sparrauksia järjestetään jäsenseuduilta nousseiden tarpeiden ja käytettävissä olevien 

resurssien mukaan. Kartoitetaan mahdollisuudet usean kaupungin samanaikaiseen sparraukseen. 

 

Kokeilevat pilotoinnit 

 

Kokeilevat pilotoinnit liittyvät hallitusohjelman esityksiin ja MAL-verkoston arvioinnissa esiin 

nostettuihin toimintoihin. Niitä toteutetaan jatkossa jäsenseuduilta ja sidosryhmiltä tulevien 

aloitteiden pohjalta. 

Hankkeet 

Vuonna 2016 verkostolla ei ole omaa hankebudjettia. Hankkeet toteutetaan yhteistyömallilla 

hanketoimijoiden kanssa. MAL-verkoston osuus hankkeista muodostuu viestinnästä, markkinoinnista, 

tiedotuksesta sekä hanketyötä edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja 

sidosryhmäkumppaneiden kanssa.  

I Urban Zone III 
 

”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa III hanke, hankeyhteistyö Suomen 

ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja Liikenneviraston kanssa (UZ III). Yhteiset keskus-

palveluverkkoa ja kaupunkiseutujen kehityskuvaa testaavat työpajat MAL-verkoston kanssa (2015 

- 2016). 

 

II Vetoimaiset, vähähiiliset asemanseudut (2014-2017) 

 

”Elinvoimiaset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla” - hanke. Hankerahoitus nojaa 

HSY/HSL/UML/ministeriöihin ja sidosryhmien osallistumiseen. Verkoston intressi kohdistuu 

kokonaisuuden ohella hankeosioon: konseptointi- ja investointimallit ja kehittämisaluemenettelyn 

toimivuuden testaaminen asemanseutuhankkeissa (toteutusaika 2015). Hanketyötä edistetään 

valmistelemalla 1-2 tilaisuutta yhdessä muiden Asemanseutu-tarkastelujen kanssa vuoden 2015 

aikana. Verkoston muista jäsenseuduista mallia pyritään toteuttamaan Joensuun asemanseutu-

pilotissa. Hankkeen työpaja järjestetään 28.1.2016.   
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III Kehittämisaluemenettelyn pilotointihanke    

 

Kuntaliiton, Ympäristöministeriön, pilottikaupunkien, Uudenmaan liiton ja MAL-verkoston 

hankemuotoinen selvitystyö MRL:n mukaisen kehittämisaluemenettelyn pilotoinnista erilaisissa 

suunnittelukohteissa. Selvityksen toteuttavat ajanjaksolla elokuu 2015 - tammikuu 2016 

konsulttiyhtiö Newsec Oy sekä pilottikaupungit yhdessä. Selvitystyö jakautuu varsinaisiin 

pilotteihin (Espoo, Helsinki, Joensuu ja Vaasa) sekä seurantaryhmään. Selvitystyön loppuseminaari 

järjestetään alkuvuonna 2016. 

 

IV Kaupungistumisen dynamiikka (valmistelu- ja hakuprosessi menossa) 

 

Aalto-yliopiston, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen ja ulkomaisten yliopistokumppaneiden, 

Suomen Ympäristökeskuksen, VTT:n, kaupunkien ja kaupunkiseutujen sekä MAL-verkoston  

yhteisen ”Kaupungistuminen ja yhdyskuntarakenteen kehitys” -hankkeen valmistelu. Valmistelu 

kohdistuu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen 3-vuotisiin tutkimushankkeiden 

hankehakuun ”Kaupungistumisen dynamiikka” teemassa. 

 

Verkostoviestintä  

Verkosto jatkaa tiedotusta jäsenseuduille, rahoittajille sekä muille keskeisille sidosryhmille. Verkoston 

viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen viestintään, 

www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, Verkostokirjeiden tuottamiseen (3-4 vuosittain) sekä muuhun 

tilannekohtaiseen tiedonvälitykseen. www.mal-verkosto.fi-sivut toimivat keskeisenä tiedottamisen 

välineenä myös sidosryhmäyhteistyössä ja yhteistyöhankkeissa. Tarvittaessa myös Tampereen 

kaupunkiseudun kuntayhtymän sähköiset viestintäkanavat (twitter, LinkedIn, www.tampereenseutu.fi, 

Rakennesuunnitelma2040-sivu) ovat käytössä. Verkoston Internet-sivut ovat jatkossakin tärkein 

viestintäkanava, mutta niiden uudistamistarve on tunnistettu nykyistä dynaamisemmaksi ja uutta 

sisältöä mahdollistavaksi kokonaisuudeksi (videoklipit, striimit, haastattelut). 

 

Tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen 

kokoussivuilta. Työpajoista ja seminaareista on toimitettu työpajamuistiinpanot tai –muistiot 

osallistujille. Pääsääntöisesti 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.  

 

Verkoston koordinaattorit voivat tuottaa verkoston toimintaa ja tuloksia kuvaavia artikkeleita, 

kommentteja tai katsauksia myös muualla julkaistaviin julkaisuihin ja ulkopuolisiin julkaisukanaviin. 

Esimerkiksi VNK:n rahoittaman ja Aalto yliopiston koordinoiman JULMA-hankkeen loppuraportti 

julkaistaan tammi-helmikuussa 2016 VNK:n julkaisusarjassa. Raportissa on välillisesti ja suoraan 

verkostotoimintaan liittyviä osioita.  
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Ohjausryhmä ja koordinointi 

Ohjausryhmä jatkaa toimintaa kokoontumalla tarpeen mukaan 3-4 kertaa vuodessa. Ohjausryhmän 

koostumus on pysynyt melko samankaltaisena verkoston perustamisesta asti (v. 2010). Jatkossa 

vaihtuvuus voisi olla nykyistä suurempi, jotta verkoston muutkin jäsenet voisivat integroitua tiiviimmin 

toimintaan. Ohjausryhmän roolina on ollut verkoston yleisten tavoitteiden määrittely, keskeisten 

sisältöjen linjaaminen sekä koordinaation operatiivisen toiminnan tukeminen.  Jatkossa sen roolia 

keskustelevana, uuden ideoijana ja luojana ja ajankohtaisiin haasteisiin vastaajana tulee edelleen 

vahvistaa. 

 

Verkostoa koordinoivat projektipäällikkö ja erikoissuunnittelija (yht. 2 henkilötyövuotta). 

Projektipäälliköllä on toiminnan, talouden ja hallinnon kokonaisvastuu, osavastuu toimenpiteistä ja 

erikoissuunnittelijalla osavastuu toimenpiteistä ja viestinnästä.  

 

Koordinointitehtäviin kuuluvat verkoston yleis- ja taloushallinto, toiminnan suunnittelu ja toteutus, 

yhteydenpito verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, pienimuotoinen julkaisutoiminta 

sekä jäsenaluekäynnit. Vuonna 2016 palkataan korkeakouluharjoittelija, mikäli verkoston resurssit sen 

sallivat. 

Taloussuunnitelma vuodelle 2016 

MAL-verkoston toiminnan rahoittavat Liikennevirasto, YM, Suomen Kuntaliitto, ARA ja verkoston 

jäsenalueet. Vuoden 2016 rahoitusosuudet on tarkoitus pitää v. 2015 tasolla. Vuonna 2016 MAL-

verkoston jäsenseutujen (4.12.2015 tilanne) yhteenlaskettu rahoitusosuus on 105 000 euroa (53,6 %) ja 

muiden rahoittajien yhteensä 91 000 euroa (46,4%).   

 

Verkoston vuoden 2016 tulot: 

 

Liikennevirasto 30 000 

YM   30 000 

ARA   10 000 

Kuntaliitto                            6 000 

Helsingin seutu (HSL, HSY)   9 000 

Muut kaupunkiseudut  

(16 * á 6 000)  96 000 

Hanketoiminta 15 000 

Yhteensä                       196 000  

 

MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja suunnittelijan palkka- ja 

henkilösivukuluista. Tarkoitus on myös palkata korkeakouluharjoittelija vuonna 2016. Palvelujen ostot 

muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja 

palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista.  



8 

Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen 

liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut ja konsulttipalkkiot. Aine-, 

tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista käyttökulutustavaroista. 

Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. Tampereen kaupunkiseudun 

seututoimisto ja MAL-koordinaatio sen mukana muuttavat ensi elokuussa Tampellan tiloihin (kalusteista 

leasingkulut). 

 

Koordinaatiotoiminnan tulot ja menot vuodelle 2016: 
 

Myyntitulot/alueet 105 000 

Muut tuet ja avust. 91 000 

Tulot yht. 196 000 

Palkat ja palkkiot 106 000 

Sivukulut     20 000 

Palvelujen ostot 54 000 

Vuokrat 13 400 

Tarv., yms. 2 100  

Kaluston hankinta 500 

Menot yht. 196 000 

 
Ostopalvelut kohdentuvat MAL-verkoston tapahtumien järjestämiseen. Seminaarien keskimääräinen 

yksikkökustannus on n. 4 000 €, yhteisten työpajojen n. 2 500 € ja seutukohtaisten sparrausten n. 2 500 

€. Seutukohtaisia sparrauksia pyritään yhdistämään teemoittain. 


