
MAL-verkostokirje 2/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

UUSI TOIMINTAKAUSI JA UUSIA 
PAINOPISTEITÄ 
MAL-verkoston sisällöllisiä painopisteitä ja 
toimintatapoja on muotoiltu vastamaan uuden 
toimintakauden ja uudistuneen verkoston 
tavoitteita. Toiminnalla pyritään 
kaupunkipoliittiseen vaikuttavuuteen. 
Aiesopimusten laadintaan ja seurantaan tuodaan 
vertaistukea. Sopimuspolitiikkaa pyritään 
selkeyttämään valtion ja kaupunkiseutujen 
aktiivisella vuoropuhelulla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikennepoliittisia painopisteitä eri 
kaupunkiseuduilla käydään yhdessä läpi ja 
kartoitetaan pieniä ja kustannustehokkaita 
liikenteen kehittämishankkeita. 
Kaupunkiasumisen monimuotoisuutta ja eri 
ikäryhmien asumistarpeita selvitetään ja tietoa 
asumisen kehittämishankkeista levitetään 
(esimakua kirjeen loppupuolella olevista 
linkkivinkeistä). 
 
Verkostotyössä panostetaan jatkossa seutu- ja 
aihekohtaiseen sparraukseen. Seuduille 
räätälöidään tarpeiden mukaisia tilaisuuksia, 
joihin kootaan verkostosta ja sen ulkopuolelta 
asiantuntijaryhmiä aiheiden käsittelyn tueksi. 
Myös verkostotapaamiset nivoutuvat yksittäisten 
teemojen ympärille. Hanketoimintaa ja 
koulutusta jatketaan totuttuun tapaan. 
 
Netistä löytyy 14.3. verkostotapaamisen aineisto: 
tilannekatsaus verkostoon, ministeriöiden 
ajankohtaiset MAL-puheenvuorot sekä keskustelu 
verkoston painopisteistä ja toimintatavoista. 

KATI KOSONEN ALOITTI MAL-
SUUNNITTELIJANA 
Aluetieteilijä Kati-Jasmin Kosonen aloitti 
verkoston suunnittelijana maaliskuussa. Kati 
siirtyi tehtävään Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulun SENTE- tutkimus-
ryhmästä. Lue Katin blogikirjoitus. 
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KAUPUNKISEUTUJEN SUUNNITTELU 
-KIRJASTA LISÄPAINOS 
Kaupunkiseutujen suunnittelu – Tulkintoja MAL-
verkoston kentältä ja kentän laidalta 2010-2011. 
Yksiin kansiin on koottu kirjoituksia aiheista, jotka 
ovat olleet pinnalla MAL-verkostossa kahden 
ensimmäisen vuoden aikana. Kirjoittajat 
lähestyvät aiheita erityisesti maankäytön 
suunnittelun näkökulmista.  

Ensimmäinen 500 kirjan painos on jaettu 
loppuun. Kirjaa on saatu nyt 100 kpl lisää. Jos 
kaipaatte lisää kirjakappaleita käyttöönne, niitä 
saa koordinaattoreilta (yhteystiedot lopussa). 
Kirja on myös ladattavissa sähköisenä MAL-
verkoston nettisivuilla. 

HANKESEMINAARI 6.6.2012 klo 12-
15, Tampere, Työväenmuseo 
Werstas, Auditorio 

Käynnissä olevien verkoston hankkeiden 
tilannekatsaus järjestetään Tampereella ke 6.6. 
klo 12-15. Tilaisuudessa esitellään RAJATON-, 
Vyöhykesuunnittelu- ja Maapaikka I -hankkeiden 
tilanne ja työpajakierrosten anti. Seminaarissa on 
mahdollisuus kuulla välituloksia ja antaa 
palautetta kuntiin, seuduille ja hankkeiden 
toteutukseen. Tarkempi ohjelma löytyy verkoston 
Aikataulu-sivulta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 
on viimeistään pe 25.5.2012, osoitteeseen: 
tuuli.paunonen@tampereenseutu.fi 

Hankeseminaaria edeltää verkoston 
ohjausryhmän kokous klo 10.15 ravintola 
Ziperian kabinetissa Finlaysonin alueella. Kutsu 
ja asialista toimitetaan ryhmälle lähempänä 
kokousta. 

KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA  
-TILAISUUS, ke 13.6. klo 9.45-15.15. 
Helsinki (paikka tarkentuu 
myöhemmin) 

Tilaisuuden tarkoituksena on jakaa kokemuksia 
kuntaliitosten vaikutuksista maankäytön, 
asumisen ja liikenteen kehittämiseen. Kuntien 

edustajat, tutkijat ja muut asiantuntijat avaavat 
liitosten tuomia muutoksia, niiden etuja sekä 
havaittuja ongelmia. Tilaisuuden avaa 
liikenneministeri Merja Kyllönen. 
Yliopistonlehtori Jenni Airaksinen 
(Johtamiskorkeakoulu, Tay) kertoo kesällä 2012 

julkaistavan kuntaliitosselvityksen annista. Lisäksi 
jäsenseuduilta kuullaan kuntaliitoskokemuksia 
peilaavia puheenvuoroja. Pyydetyt 
kommenttipuheenvuorot kuullaan VM:ltä ja 
YM:ltä. Tarkempi ohjelma löytyy verkoston 
Aikataulu-sivulta. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmän suurkaupunkijaostolle, MAL-
verkoston jäsenseutujen kaupunkipolitiikan, 
maankäytön, asumisen ja liikenteen 
asiantuntijoille sekä muille verkoston 
ohjausryhmässä edustettuina oleville 
organisaatioille. Toivomme myös 
luottamushenkilöiden osallistumista 
suurkaupunkijaoston ja MAL-verkoston kautta.   

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on viimeistään to 
31.5.2012, osoitteeseen: 
tuuli.paunonen@tampereenseutu.fi. 

VALMISTELUSSA: AIESOPIMUSTYÖPAJA 
Työpajassa kartoitetaan seuduille yhteisiä ja 
toisistaan eroavia MAL(PE)-tavoitteita ja 
seurantamalleja. Lisäksi jäsennetään 
aiesopimusmenettelylle yhteistä prosessipohjaa. 
Työpaja on koko päivän tapahtuma ja se pidetään 
Tampereella elo-syyskuussa. Tarkempi aika, 
paikka ja ohjelma julkaistaan alkukesästä. 

Työpaja on tarkoitettu erityisesti aiesopimuksia 
suunnitteleville, valmisteleville ja toteuttaville 
seuduille sekä valtionhallinnon edustajille. 

 
MRL ARVIOINTI - Miten maankäyttö- ja 
rakennuslaki toimii käytännössä?  

Ympäristöministeriö toteuttaa vuosien 2012 ja 
2013 aikana maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisarvioinnin, jossa arvioidaan lain 
toimivuutta, vaikuttavuutta sekä soveltamisessa 
mahdollisesti ilmenneet ongelmat muuttuneessa 
toimintaympäristössä. YM kerää niin kansalaisten 
kuin alan toimijoiden näkemyksiä, jotta lain 
toimivuudesta saadaan mahdollisimman kattava 
näkemys. Otakantaa.fi-keskustelufoorumin 
kautta voi antaa suoraa palautetta ja kokemuksia 
siitä, miten lain tavoitteet toteutuvat 
käytännössä. Keskustelu on käynnissä 30. 
huhtikuuta asti.  

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/aikataulu
mailto:tuuli.paunonen@tampereenseutu.fi
http://www.mal-verkosto.fi/aikataulu
mailto:tuuli.paunonen@tampereenseutu.fi
http://www.otakantaa.fi/
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Arvioinnin tueksi ympäristöministeriö on 
pyytänyt myös tiedeyhteisöltä itsenäisistä 
artikkeleista koostuvan puheenvuoron: 
Katsauksia maankäyttö- ja rakennuslain 
toimivuuteen, Ympäristöministeriön raportteja 
4/2012. Kirjoittajina ovat: Miimu Airaksinen, 
Helka-Liisa Hentilä, Jussi S. Jauhiainen, Raine 
Mäntysalo & Karoliina Jarenko, Tapio Määttä, 
Matti Pentti, Jukka Similä ja Aija Staffans. Julkaisu 
on saatavana vain sähköisessä muodossa. 

HANKEUUTISET 
RAJATON-pilottikokonaisuus keskittyy 
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensovittamiseen Joensuun, Oulun ja 
Tampereen kaupunkiseuduilla. 
Pilottikokonaisuuden ensimmäinen vaihe, 
yhteensopivuuden kriteerien tarkentaminen, 
valmistui verkoston omana työnä 2011. 
Selvitysvaihe kestää lokakuuhun 2012 ja sen 
päätoteuttajana on AIRIX Ympäristö Oy. 
Parhaillaan on menossa suunnitteluprosessien 
tarkempi kartoitus yhteensopivuuskriteerien 
valossa. Hankkeessa on pidetty kevään 2012 
aikana kohdeseutujen palavereja: Joensuu 
26.4.2012, Oulu, 10.4.2012 ja Tampere 5.3.2012. 
Tietoa hankkeesta löytyy teemasivulta.  

Vyöhykesuunnitteluhankkeessa kehitetään 
hajarakentamisen hallinnan menetelmiä 
kasvavien kaupunkiseutujen tarpeisiin, laaditaan 
vyöhykemalleja ja muita havainnollistavia 
esityksiä suunnittelun, päätöksenteon ja 
kansalaisvuorovaikutuksen tueksi. Tarkoitus on 
ohjata tulevaa asumista sekä kaavoitetuille 
alueille että kyliin lähipalvelujen turvaamiseksi ja 
ehkäistä ns. lievealueille rakentamista. Hanke 
kestää vuoden 2012 loppuun ja sen toteuttaa Sito 
Oy.  

Hankkeen työpajat kevään 2012 aikana: 
Tampereen seutu 16.4.2012 (Lempäälä), 
26.4.2012 (Kangasala) ja 27.4.2012 (Ylöjärvi). 
Jyväskylän työpajat 25.4.2012 ja 24.5.2012. 
Pietarsaaren seudun työpajat 4.5.2012 ja 
31.5.2012. Lisätietoa hankkeesta. 

Maapaikka I -hankkeessa luodaan kunta- ja 
seututason maaseutumaisten alueiden 
maankäytön ja palveluiden suunnittelun tueksi 
paikkatietoa hyödyntävä hallintamalli. 

Hankkeessa kehitetään erityisesti vyöhyke- ja 
verkostoanalyysiin pohjaavia menetelmiä 
hallintamallin tueksi lokakuun 2012 loppuun 
mennessä. Hankkeen työpajat kevään 2012 
aikana: Salo, 9.3.2012, Seinäjoki 16.3.2012, 
Tampere 12.4.2012. Valmistelussa ovat syksyn 
työpajat Kotkan-Haminan, Kouvolan, Mikkelin ja 
Ylä-Pirkanmaan kohteissa. Marraskuussa 2012 
pidetään hankkeen päätösseminaari. 
 
Maapaikka I on MAL- ja DEMO-verkostojen 
piirissä toteutettava yhteinen hanke. Varsinainen 
toteuttaja on Aalto-yliopisto. Lisätietoa. 
 
HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ JA UUTISIA: 
Asuminen ja palvelut 
 
Keskitehokas asuminen  
Tampereen teknillisen yliopiston selvitys- ja 
suunnitelmatyö keskitehokkaasta 
asuinrakentamisesta on valmistunut. Hankkeessa 
haettiin erilaisia ratkaisuja kerrostalovaltaisen ja 
väljän pientalovaltaisen kaupunkirakenteen 
välimaastoon – monimuotoisuutta tiiviin 
rivitaloalueen tehokkuuksin. Selvitystyö sisälsi 
keskitehokkaan rakentamisen historian ja 
käsitteiden tarkastelun, kansainvälisten 
esimerkkien analyysin sekä keskitehokkaan 
asuinrakentamisen toteutusmahdollisuuksien ja  
-haasteiden tarkastelun suomalaisessa 
rakentamisessa.  
 
Suunnitelmaosuus toteutettiin syksyn 2011 
Asuntosuunnittelun ammattikurssilla. Osa 
opiskelijoista oli kv. vaihto-opiskelijoita. Kurssin 
kohteina oli viisi keskitehokkaaseen 
asuntorakentamiseen soveltuvaa paikkaa 
Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Hankkeen 
tuloksina syntyi Jukka Aaltosen diplomityö sekä 
laaja kooste suunnitelmista valituille kohteille. 
Keskitehokas asuminen -hanke esittäytyy 
Vuoreksen asuntomessuilla kesällä 2012. 
 
Jukka Aaltosen diplomityö (pdf) 
Esimerkkejä keskitehokkaan rakentamisen 
malleista (pdf) 
Juttu Yle Areenassa 
Juttu Tamperelainen-lehdessä. 

DEMO-verkoston Monikko-hanke (Moninaisten 
yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen 
kehittämispilotit) järjestää Tampereella asumisen 

http://ymparisto.fi/download.asp?contentid=135538&lan=fi
http://ymparisto.fi/download.asp?contentid=135538&lan=fi
http://www.mal-verkosto.fi/teemaryhmat/yhdyskuntarakenne_ja_palveluverkko
http://www.mal-verkosto.fi/teemaryhmat/maankayttopolitiikka
http://www.mal-verkosto.fi/teemaryhmat/kaupunki_-_maaseutu
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20940
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20863
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20863
http://areena.yle.fi/video/1328018727992
http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/92197-tallainen-kaupunginosa-sopisi-koivistonkylan-prisman-paikalle
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yhteisöllisyyttä käsittelevän maksuttoman 
seminaarin 14.5.2012 (ilmoittautuminen 6.5. 
mennessä). Seminaarissa on yhteisöjä 
käsittelevät puheenvuorot kotimaisen 
yhteisörakentamisen pioneereilta, uusien 
käytäntöjen kehittäjiltä ja yhteisöissä asuvilta. 
Seminaarissa kartoitetaan myös eurooppalaisia 
yhteisöllisen asumisen tukimalleja. Monikko-
hankkeen tavoitteena on tuottaa selvitystyön 
lisäksi yhteisörakentamisen opas vuoden 2012 
loppuun mennessä. Hankkeen toteuttaa 
Tampereen teknillinen yliopisto DEMO-verkoston 
aloitteesta. 
 
Juttu Ylen netissä. Monikko-hanke esittäytyy 
Vuoreksen asuntomessuilla kesällä 2012.  

Palveluverkon aukot maaseudulla. Palvelujen 
saavutettavuus harvaan asutulla maaseudulla. 
Esimerkkinä lasten päivähoitopalvelut. Jyväskylän 
yliopiston tohtorikoulutettava Pilvi Hämeenaho 
on kartoittanut esimerkkitapauksena Keski-
Suomen maaseutumaisten kuntien päivähoidon 
saavutettavuutta kuntalaisten näkökulmasta. 
Koko artikkeli: Pilvi Hämeenaho. Janus 1-2012. 
Vol 20. pilvi.hameenaho@jyu.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KymppiMoni on Jyväskylän kaupungin, 
Tampereen teknillisen yliopiston ja Tekesin 
yhteishanke (2011-2012). Hankkeessa tutkitaan 
miten Jyväskylän kaupungin käytössä oleva 
maankäytön suunnittelun menetelmä ”KymppiR” 
ja sitä tukeva tiedonhallintajärjestelmä ovat 
monistettavissa muiden kuntien ja 
kaupunkiseutujen MALP-työn tueksi. 
Yhteistyökuntia ja -seutuja ovat Helsingin, 
Hyvinkään, Joensuun, Oulun, Tampereen ja 
Vantaan kaupungit sekä Sipoon kunta ja 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. 
Lopputuotoksena on julkisesti saatavilla oleva 
menetelmä kuntien ja seutujen MALP:n yhteen 
sovittavaan suunnitteluun. Lisätietoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuonna 2012 verkostossa ovat mukana seuraavat kaupungit ja seudut: Jyväskylän seutu, Joensuun seutu, 
Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden seutu, Oulun seutu, Pietarsaaren 
seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan 
seutu ja Ylä-Savo. Uusia jäsenseutuja näistä ovat Kouvola, Kuopio ja Ylä-Savo.  

Koordinaatio:  
 
MAL-projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, 
kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,  
p. 040 579 3396 
 
MAL-suunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, 
kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi,  
p. 040 195 2852 
 
www.mal-verkosto.fi 

YHTEYSTIEDOT Käynnissä olevista hankkeista  
voit tiedustella suoraan: 
 

RAJATON-pilottikokonaisuus 
Kimmo Vähäjylkkä, Airix Oy 
kimmo.vahajylkka@airix.fi 
 
Vyöhykesuunnittelu-hanke 
Heljä Aarnikko, Sito Oy 
helja.aarnikko@sito.fi 
 
Maapaikka I 
Karitta Laitinen, Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutuskeskus YTK 
karitta.laitinen@aalto.fi 

http://wiki.tut.fi/Monikko/Seminaari
http://wiki.tut.fi/Monikko/
http://wiki.tut.fi/Monikko/
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2012/04/yhteisolliselle_asumiselle_on_tarvetta_mutta_yhteistiloista_maksaminen_arveluttaa_3392463.html
mailto:pilvi.hameenaho@jyu.fi
http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni
mailto:kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi
mailto:kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi
http://www.mal-verkosto.fi/

