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TOIMINTARAPORTTI  

MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINNASTA JA TALOUDESTA  

 

Hankkeen nimi:  MAL-verkosto perustoiminta  

  

Toteuttaja:  

 

Rahoittajat: 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

  

Ympäristöministeriö 30.000 € 

Liikennevirasto 30.000 € 

ARA 10.000 € 

Kuntaliitto 6.000 € 

 

Yhteyshenkilö:  projektipäällikkö Tero Piippo  

Puhelin:                                  0400-388735 

Sähköposti:  tero.piippo@tampereenseutu.fi  

Raportointijakso:  1.7.-31.12.2016, aiemmat raportoinnit toteutettu 
kahdesti vuodessa 

 

HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2016) 

Henkilön nimi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa 

Tero Piippo projektipäällikkö  kokonaisvastuu: hallinto ja 

toimenpiteet 

Kati-Jasmin Kosonen erikoissuunnittelija  osavastuu: toimenpiteet ja viestintä 

Heli Suuronen korkeakouluharjoittelija, Tampereen yliopiston 

Johtamiskorkeakoulu:  Digitaalisten palveluverkkojen 

integrointi maankäytön suunnitteluun -selvitys 

(työsopimus 2.5. - 31.8.2016, loppuraportti syyskuussa) 
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VERKOSTON JÄSENALUEET JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2016: 

MAL-verkosto muodostui v. 2016 toisen vuosipuoliskon aikana 16 kaupungista tai kaupunkiseudusta (Kuvio 
1.). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Muut verkostoalueet olivat: 
Joensuun kaupunki, Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Oulun kaupunki, Porin seutu, 
Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Lappeenrannan ja Kajaanin kaupungit,  
Jyväskylän seutu, Helsingin seutu; yhteistyöorganisaatioina Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut. Uutena jäsenalueena v. 2016 tuli mukaan Länsi-Uudenmaan kuntakoalitio (Raasepori, 
Lohja, Hanko, Siuntio, Inkoo). 
 

Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit seuduittain vuonna 2016. 
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Valtakunnallisia rahoittaja- ja ohjausryhmäjäseniä olivat 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. 
 
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  

Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan, että MAL-verkoston  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. 
 
STRATEGISTEN PAINOPISTEIDEN MUKAISET TOIMENPITEET AJALLA 1.7.-31.12.2016  

Verkoston vuoden 2016 toimintasuunnitelman runkona ovat jäsenseutujen palautteen ohella ohjausryhmän 
näkökulmat toiminnallisista painotuksista, muilta sidosryhmiltä saadut näkemykset sekä omat 
kehittämisideat. MAL-verkostosta tehtiin v. 2015 kokonaisarviointi (Mdi) ja siinä todettiin, että asetetut 
painopisteet ja niiden läpikekkaavat teemat ovat olleet relevantteja, eikä niitä kannata radikaalisti muuttaa.  

Verkoston toiminta painottuu vuosina 2016 -2018 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 on tarkoitus kohdistaa toimintavuoden aikana seminaari tai 
workshop. 
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Kuvio 2. MAL-verkoston painopisteet vuonna 2016. 

Verkoston toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat aineistot, tapahtumien sisällöt ja työryhmien yhteenvedot 
on koottu verkoston nettisivuille www.mal-verkosto.fi. Painopisteitä tuetaan läpileikkaavilla teemoilla, joita 
ovat ohjausryhmän vuoden 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. 

 

TOIMENPITEET JA YHTEISTYÖTAPAAMISET PAINOPISTEITTÄIN 1.7 - 31.12.2016. 

I ASEMANSEUTUJEN KEHITYSTYÖ: 

HANKKEET: 

1. Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa - Selvitys asemanseutujen kehittämisen esimerkeistä ja 
malleista osana  kaupunkikehitystä ja raideliikenteeseen perustuvaa liikkumista 

Selvitys toteutettiin MAL-verkoston, Liikenneviraston, Ympäristöministeriön ja HSYn yhteisrahoitteisena 

hankkeena ja sen tavoitteena oli muodostaa monipuolinen kuva Tanskan asemanseutujen ja 

raideliikennekohteiden kehittämisestä ja tarjota vertailevaa tietopohjaa Suomen asemanseutujen 

kehittämiseen ja suunnitteluun. Läpileikkaavana tavoitteena oli hyödyntää Tanskan ja Kööpenhaminan 

asemanseutujen kehittämistyöstä saatavaa tietämystä suomalaisessa kontekstissa. Selvitystyö sisälsi 

tiivistetyn katsauksen olemassa oleviin selvityksiin, valikoidun asemaseutujen kehittämisestä vastaavien 

suunnittelijoiden, policy-valmistelijoiden ja poliitikoiden haastattelut (12 kpl), raportin kuvamateriaaleineen 

ja johtopäätöksiä suomalaisen asemanseutukehittämisen näkökulmasta.  

 

http://www.mal-verkosto.fi/
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Selvitystyössä hyödynnettiin ELIAS-hankkeen ja MAL-verkoston aiempaa asemanseutujen kehittämistä ja 

kehittämiskonsepteja koskevaa työtä. Selvityksen pääviitekehyksenä oli näkökulma, jossa asemanseutujen 

kehittäminen nähdään kaupunkikehityksen konseptina.  Case-kohteiden tarkastelussa pohjauduttiin 

soveltaen ELIAS-esiselvityksen määrittelemiin kehittämiskonseptien ulottuvuuksiin. Case-kohteet kuvattiin 

ko. ulottuvuuksien kautta ja konseptien yhteenveto on laadittiin niihin tukeutuen. 

 

Selvitystyössä hyödynnettiin ELIAS-hankkeen ja MAL-verkoston aiempaa kehittämiskonsepteja koskevaa 

työtä (mm. kehittämiskonseptien esiselvitys sekä Hynysen & Kolehmaisen kehittämiskonseptit/-kehys), ja 

selvityksen sisällöt tarkennettiin näiden hankkeiden tarpeiden mukaisiksi.     

 

Selvityksen pääkysymykset olivat:  

  

1) Miten asemanseutupolitiikkaa kokonaisuutena edistetään Tanskassa? 

2) Mitä innovatiivisia ratkaisuja asemanseutukohteissa on sovellettu?  

3) Mitä mekanismeja ja kannustimia asemanseutujen kehittämiseksi on käytössä? 

4) Millä tavoin asemaseutujen kautta edistetään vähähiilisiä toimintatapoja?   

5) Miten asemaseutujen rooli innovaatioympäristöinä tulee esille? 

6) Miten kaupungit ovat mieltäneet asemaseutujen strategisen roolin suunnittelussa ja miten 

asemanseutuihin kohdennetut tavoitteet on esitetty kaupunkien suunnitelmissa? 

 

Raportin ja sen johtopäätösten pohjalta nostettiin 9 kehittämisehdotusta Suomen asemanseuduille. Raportti 
julkaistaan helmikuussa 2017. 

2. MAL-verkoston koordinaatio osallistui aktiivisesti ”Elinvoimaa asemanseuduille” - ELIAS hankkeen 
työryhmätyöskentelyyn ja hanketoteutukseen. Muita yhteistyökumppaneita ovat HSY,  HSL sekä Uudenmaan 
liitto. Hankkeen kotisivut 
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hankkeet/asemanseudut/Sivut/default.aspx 

Hankkeeseen liittyen osallistuttiin seuraaviin suunnittelutapaamisiin: 

 - asemanseutujen kehittämiskonseptit (10.2.2016) 

 - asemanseutujen kehittämisen koordinaationeuvottelu (12.9.2016) 

 - Elias kehittämiskonseptit jatkotyöneuvottelu (5.10.2016) sekä  

Lisäksi MAL-verkoston koordinaatio osallistui ”Asemanseutujen kehittämisen haasteet, mahdollisuudet ja 
osapuolet” -työpajaan 14.12.2016. Työpajan fokuksena oli hankkeen aikana nousseiden näkökulmien 
analysointi seuraavista teemoista: 

 - asemanseutujen roolit alue- ja yhdyskuntarakenteessa ja liikennejärjestelmässä 

 - asemanseutujen kehittäjien haasteet, osapuolet ja kehittämisen intressit 

 - kunnan keinot asemanseutujen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen 

 

 

 

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hankkeet/asemanseudut/Sivut/default.aspx
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UUTTA KEHITTELYÄ PAINOPISTEALUEELLA 

MAL-verkoston koordinaatio on mukana Into Seinäjoki Oy:n vetämässä Respa – kaupunkien erityisalueiden 
uusi yrityskehitysmalli -hankkeen ohjausryhmässä ja jalkauttaa hankkeen tuloksia muiden MAL-verkoston 
jäsenalueiden hyödynnettäväksi.  

  Hanke toteutettiin 1.3.2015 -31.12.2016 välisenä aikana ja lähtökohtana oli tarve hyödyntää kaupunkien 
fyysisten alueiden toiminnallisia erityispiirteitä yritysinnovaatioiden lähteenä. Kohdealueen erityispiirteet ja 
toiminnot muodostavat yrityksille kehitysalustan ideoida ja pilotoida uusia tuote- ja palveluaihioita. Samalla 
alueen yrityskehitystoiminta tukee alueen maankäytön suunnittelua.  

Hankkeen tavoitteena oli luoda uudentyyppinen, fyysiseen alueeseen ja sen toimintoihin perustuva 
kehitysalusta ja innovaatioympäristö yritysten tuotteiden ja palvelujen uudistamiselle. Tavoitteena oli myös 
kehittää menetelmiä ja työkaluja tukemaan fyysiseen alueeseen perustuvaa yrityskehitystoimintaa. Tällöin 
fyysisten alueiden suunnittelu muodostaa yrityksille innovaatioympäristön ja kehitysalustan. 
Innovaatiotoimintaa tuetaan uuden tyyppisilla työkaluilla ja menetelmillä, joista keskeisin kehitettävä työkalu 
oli yritysarkkitehtuurikilpailu. Kilpailulla haettiin ehdotuksia aktiivisesti kehitettävistä yritystoiminnoista. 
Arkkitehtuurikilpailun jälkeen Fiksu assa -ideakilpailu etsi seudulle uusia bisnesideoita. Ideakilpailun voittaja 
”Assan ikkuna” –virtuaalisovellus havainnollisti asemanseudun tulevia alueen käyttösuunnitelmia. 

Toiminta jatkuu v. 2017 maankäytön yleissuunnitelman laatimisella. Tavoitteena on kartoittaa 
asemanseudun kehittämiseen liittyvien tahojen reunaehtoja suunnittelutyölle sekä kerätä näkemyksiä 
olemassa olevista visioista. 

 

II MONIPUOLINEN TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANTO 

TAPAHTUMAT 

Työpaja Asuntotuotannon tiedon kehittämisestä Tampereen seudulla 22.9.2016 

 - käytettävissä ja kehitteillä olevat työkalut 

 - selvityksen alustavat havainnot ja nostot 

 - asuntotuotantoon liittyvän informaation seuranta ja ennakointi  

III ELINVOIMAA MALPE-SUUNNITTELULLA 

HANKKEET 

Urban Zone III-hanke  

Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja Liikenneviraston sekä pilottialueiden rahoittamaan 
”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa 3 – hankkeeseen (Urban Zone III). Kaksivuotisen, vuoden 
2016 loppuun kestävän Urban Zone III hankkeen tavoitteena oli arvioida tulevaa yhdyskuntarakenteen 
kehitystä, jossa keskus- ja palveluverkko muodostaa keskeisen osatekijän. MAL-verkosto on osallistunut 
SYKEn ja UZ III toimijoiden yhteisiin kaupunkiseuduille tarkoitettuihin työpajoihin. Hankkeen loppuseminaari 
pidetään 19.1.2017. Mal-verkosto jakaa hankkeen tuloksia MAL-verkoston jäsenseutujen hyödynnettäväksi. 
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TAPAHTUMAT 

Toteutettiin syyskaudella painopisteeseen liittyvät vuoden seminaarit. 
 
Vuoden pääseminaarina oli Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa 4.11.2016   
 
Aalto-yliopiston BEMINE-hanke, Ympäristöministeriö ja Valtakunnallinen MAL-verkosto järjestivät 
kaupunkiseutuja koskevan keskustelutilaisuuden kunnille, kaupunkiseuduille ja valtiokumppaneille.  
Keskustelutilaisuuden tavoitteena oli selkeyttää suurten kaupunkiseutujen lähitulevaisuuden tilannekuvaa 
sekä kysymystä siitä, mikä on kaupunkiseutujen rooli ja tehtäväkenttä historiallisen suuren kunta-ja 
maakuntauudistuksen pyörteissä. Tilaisuudessa haettiin vastauksia kysymyksiin: 
 
Mitä elinvoiman vahvistuminen tarkoittaa käytännössä ja mihin suuntaan MALPE-yhteistyötä ja integraatiota 
tulisi viedä kaupunkiseutujen näkökulmasta?  
Mitä lainsäädännöllisiä reunaehtoja uudistukseen liittyy?  
Millaista palautetta kaupungit antavat maakuntauudistuksen lausuntokierroksella? 
 
Ohjelma ja esitykset: http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kaupunkiseutujen_rooli_kunta-
_ja_maakuntauudistuksessa_4.11.2016_pankkisali 
 
 
 
Kohti resurssiviisasta yhdyskuntaa - INKA esittelyt Tampereella 27.10.2016 
 
MAL-verkosto ja Tampereen INKA-toimijat järjestävät energia-alaan ja resurssitehokkuuteen liittyvän 
hankkeiden esittely- ja keskustelutilaisuuden Tampereella. teemoina mm. älykkäät teknologiaratkaisut, 
hanketoiminnan hyödyt ja keinot sekä resurssiviisas kaupunginosien ja elinkaarikorttelien suunnittelua ja 
kehittäminen esimerkkeinä Vaasan Wasa-station ja Turun Skanssi kokonaisuus sekä Kajaanin älykortteli - 
hanke. 
 
Ohjelma ja esitykset: http://www.mal-
verkosto.fi/tilaisuudet/kohti_resurssiviisasta_yhdyskuntaa_inka_esittelyt_tampereella_27.10.2016 
 
 
 
MUUTA PAINOPISTEEN KEHITTÄMISTOIMINTAA 
 
Osallistuminen Aalto-konsortion osana Suomen akatemia strategisen tutkimusohjelman toteutukseen. 
Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning (BeMInE) on 3-vuotinen hanke joka tuo uusia 
näkökulmia ja ratkaisuja moderniin kaupunkisuunnitteluun sekä malpe-toimintojen integrointiin. Mal-
verkosto toteuttaa Aalto-konsortion osana ja yhdessä Demos Helsingin kanssa keskeisiä sidosryhmiä 
osallistavan yhteistoimintaosion.  
 

MUU KEHITTÄMISTOIMINTA 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -haku) 

MAL-verkosto sai myönteisen rahoituspäätöksen (TEM 6/2016ja Pirkanmaan liitto 10/2016)  TEMin 
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hakuun kuuluvan ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -ehdotukselle. 
Hankkeen uudet kotisivut www.kaupunkiseutu.fi 

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kaupunkiseutujen_rooli_kunta-_ja_maakuntauudistuksessa_4.11.2016_pankkisali
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kaupunkiseutujen_rooli_kunta-_ja_maakuntauudistuksessa_4.11.2016_pankkisali
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kohti_resurssiviisasta_yhdyskuntaa_inka_esittelyt_tampereella_27.10.2016
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kohti_resurssiviisasta_yhdyskuntaa_inka_esittelyt_tampereella_27.10.2016
http://www.kaupunkiseutu.fi/
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VERKOSTON TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS  

MAL-verkoston perustoiminta on edennyt toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Sopimuspolitiikan 
tarkastelu on jäänyt vähemmälle, jo ohjausryhmän linjaustenkin takia. Selvitys Tanskan asemanseutujen 
kehittämisestä tuottaa sovellettavaa tietoa ja kehittämisehdotuksia suomalaiseen asemanseutujen 
kehittämiseen.  

Parhaillaan on menossa iso hallinnollinen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Mal-verkosto antoi 
panoksensa valmisteluun toteuttamalla 4.11 koko verkoston kattavan Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja 
maakuntauudistuksessa keskustelu- ja -paneelitilaisuuden ja nostamalla esiin kaupunkiseutujen malpe-
kysymysten ohella myös uudistusten kipupisteitä.  

Lisävaikuttavuutta MAL-verkoston perustoimintaan haetaan AIKO- ja BeMInE hankkeiden kehittämistoimilla. 

VERKOSTOVIESTINTÄ 

Verkoston viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen 
viestintään, www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, Verkostokirjeiden tuottamiseen sekä muuhun 
tilannekohtaiseen tiedonvälitykseen. Tarvittaessa myös koordinaatiohenkilöiden ja Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymän sähköiset viestintäkanavat (twitter, LinkedIn, www.tampereenseutu.fi) ovat 
käytössä.Ke 

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.  

Tuotettu materiaali ajalla 1.7.-31.12.2016   Kustannus 

Verkostotilaisuuksien materiaalit, työryhmämuistiot, verkostokirje  
(joulukuu) sähköisenä www.mal-verkosto.fi   - ei erilliskustannuksia, sisältyy 
     www-sivujen ylläpitosopimukseen 
Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa (julkaisu 2/17) 
pdf, sähköinen     - ei erilliskustannuksia 
 

OHJAUSRYHMÄ 

Ohjausryhmä kokoontui raportointikauden aikana kahdesti (9.9 ja 29.11). Puheenjohtajana toimi Joensuun 
kaupungin Juha-Pekka Vartiainen ja varapuheenjohtajana Anna-Liisa Seppälä Varsinais-Suomen Elystä. 
Ohjausryhmän työtä on haluttu kehittää entistä keskustelevampaan ja linjaavampaan suuntaan. 
Projektipäällikkö on esitellyt ohjausryhmän jokaisessa kokouksessa tilannekatsauksen toiminnan ja talouden 
etenemisestä ja kehittymisestä. Linkki ohjausryhmän kokousaineistoihin on http://www.mal-

verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.tampereenseutu.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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TALOUDEN TOTEUMA 
 
MAL-verkoston perustoiminnan ja ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -ehdotuksen rahoitus ja toiminta on 
eriytetty siten, että edellistä rahoittaa Ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Ara ja Kuntaliitto ja uutta 
”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -ehdotusta TEM ja vastinrahoittajina MAL-verkoston jäsenkunnat. 

MAL-verkoston perustoiminnan budjetti muodostui seuraavasti:  

 Liikennevirasto 30 000 

 YM 30 000 

 ARA 10 000 

 Kuntaliitto 6 000  

Yhteensä 76 000 

Taulukko 1. Talouden toteuma 1.1.-31.12.2016. 

 

 1.1.-31.12.2016 

 TA  TOT TOT % 

Myyntitulot 76 000 105 762 139,2 

Muut tuet ja avust. 0 0 0,0 

Tulot yht. 76 000 105 762 139,0 

Henkilöstökulut 49 045 70 265 143,3 

Palvelujen ostot 6 000 3 500 58,3 

Muut kustannukset 20 955 31 789 151,7 

Menot yht. 76 000 105 554 138,9 
 

Verkoston perustoiminnan alijäämä on katettu edellisten vuosien ylijäämällä. Alijäämään vaikutti toiminnan 

jako perus- ja Tulevaisuuden kaupunkiseudut AIKO-toimintaan. Kustannukset katettiin kokonaan 

perustoimintana aina 21.6.2016 asti.  

 

Tampereella 31.1.2017 
 

Tero Piippo 
 
Tero Piippo 
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Liitteet  1. MAL-verkoston ohjausryhmän kokoonpano 31.12.2016. 
 2. MAL-verkoston vuosikello syyskaudella 2016. 
 
 
 
 
 
LIITE 1.  MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 31.12.2016. 
 

varsinainen jäsen 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki (pj.) 

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, 

Kuntaliitto                                                         

varajäsen 

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto 

Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM Olli Maijala, neuvotteleva virkamies 

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto 

Jarmo Joutsensaari, liikennejärjestelmä-  

päällikkö, Liikennevirasto 

 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM 

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi (varapj.) 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Anne Leskinen, suunnittelija, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki  

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Pasi Pitkänen, yhteyspäällikkö,  

Porin kaupunki 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Christina Hovi, kaavoituspäällikkö, Turun kaupunki Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti  

Turun kaupunki 

Leena Rossi, kaavoituspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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LIITE 2.  MAL-verkoston toiminta syyskaudella 2016 (ml. AIKO- ja BEMINE). 
 

 
 
 


