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VERKOSTON SYKSYN TILAISUUKSIA 

Verkoston syyskaudella on luvassa työpajaa, 
seutusparrausta ja seminaareja.  

MAL-aiesopimustyöpaja Helsingissä 11.9.2012. 
Kutsutyöpaja on tarkoitettu MAL-aiesopimuksia 
laatineille ja valmisteleville kaupunkiseuduille, 
asianosaisille ministeriöille, Kuntaliitolle, ELY-
keskukselle ja muille kutsuttaville tahoille. 
Työpajassa tarkennutaan aiesopimusten 
valmisteluun (kokemukset, hyvät mallit), 
seurantaan (indikaattorit eri seuduilla) ja 
sopimusarkkitehtuuriin (MAL…MALPE). Työpaja 
tukee sopimusmenettelyn kehittämistä ja 
toteuttamista kaupunkiseuduilla ja valtion-
hallinnossa. Kutsu työpajaan lähetetään 
elokuussa.  

Kuntien yhteisiä yleiskaavoja, seudullisia 
rakennemalleja vai maakuntakaavoja? 
Seminaari Helsingissä 24.10.2012. Seminaarissa 
pohditaan kaupunkiseutujen MAL-ohjaus-
välineiden keskinäisiä rooleja, soveltamis-
edellytyksiä ja kehittämisen tarpeita. Seminaariin 
toivotaan väkeä kunnista, kaupunkiseuduilta, 
maakuntahallinnosta, ELY-keskuksista ja 
ministeriöistä. Merkkaa ajankohta kalenteriin! 
Tarkempaa tietoa ilmoittautumisohjeineen 
syyskuussa. 

Hankkeiden työpajat ja yhteinen 
päätösseminaari. MAL-verkoston käynnissä 
olevissa hankkeissa jatkuu vilkas työskentely 
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syksyllä. Vyöhykesuunnitteluhankkeen hanke-
ryhmä kokoontuu Tampereella 3.9., minkä lisäksi 
Jyväskylässä toteutetaan Leppälahti-työpaja. 
Maapaikka I -hankkeessa pidetään neljällä 
seudulla työpajat heti syksyn alussa ja kaikkia 
kohdeseutuja koskeva yhteinen työpaja 
Helsingissä 2.10.2012. RAJATON-hankkeessa 
pidetään seutukohtaisia työpajoja ja tehdään 
asiantuntijakyselyjä heti lomien jälkeen.  

Näiden hankkeiden yhteinen päätösseminaari ja 
verkostovuoden huipennus pidetään 4.12.2012. 
Samassa tilaisuudessa esitellään lisäksi Jyväskylän 
kaupungin koordinoiman KymppiMoni-hankkeen 
tuotoksia. 

KEVÄÄN TILAISUUKSIEN AINEISTOT – nyt 
verkoston sivuilla (klikkaa tilaisuutta) 

Verkostotapaaminen 14.3.2012. Ladattavissa 
mm. puheenvuoroja MAL-työn jatkosta 2012-
2013 sekä uusien jäsenseutujen tilanne-
katsauksia.  

Hankeseminaari 6.6.2012. Seminaarissa esiteltiin 
RAJATON-, Vyöhykesuunnittelu- ja Maapaikka I  
-hankkeen välituloksia ja työpajakierrosten antia. 
Hankkeet kestävät vuoden 2012 loppupuolelle 
saakka, ja päätteeksi järjestetään yhteinen 
tulosseminaari.  

Seminaari kuntaliitoskokemuksista 13.6.2012. 
Tilaisuudessa kuultiin Oulun, Kouvolan, Joensuun 
ja Salon kokemuksia liitosvalmisteluista ja 
liitosten vaikutuksista maankäytön, asumisen ja 
liikenteen kehittämiseen. Seminaarin 
avauspuheenvuoron piti liikenneministeri Merja 
Kyllönen. Hän painotti liikenteen ja maankäytön 
suunnittelun kytkentää ja aktiivista kaupunki-
politiikkaa. Lisäksi kuultiin Jenni Airaksiselta 
tuoreita tutkimustuloksia viime vuosina tehdyistä 
kuntaliitoksista, liitos-johtajuudesta ja maan-
käytön suunnittelun roolista. Tulokset liittyivät 
juhannusviikolla julkaistavaan Kuntaliitos 
prosessina -tutkimukseen.   

 
SELVITYKSIÄ JA SPARRAUSTA VALMISTEILLA 
 
Asumisen T&K -hankkeiden kartoitus. 
Verkoston toimesta teetetään selvitys viime 
vuosina toteutetuista ja käynnissä olevista 

asumisen tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
Kartoitus sisältää akateemisempien hankkeiden 
lisäksi kaupunkien omia merkittäviä kehittämis-
hankkeita liittyen asumispreferensseihin ja 
muuttohalukkuuteen, ikärakennekysymyksiin, 
kaupunkiasumiseen, täydennysrakentamiseen, 
lähiöihin jne. Kartoituksen tarkoituksena on koota 
yksiin kansiin tietoa hankkeista yleisesti ja niiden 
keskeisistä aineistoista ja tuloksista. Kartoitus 
toteutetaan syyskauden 2012 aikana.  

 
Yritysvuorovaikutuksen konseptit ja 
toteutus MAL-suunnittelussa. Syksyn 2012 
aikana toteutetaan yritysvuorovaikutuksen 
sparraukset Pietarsaaren seudulla ja Turussa. 
Tarjouspyynnön pohjalta valitaan asiantuntija-
ryhmä sparraamaan hankkeita, joissa haetaan 
maankäytön suunnittelun ja elinkeinokehityksen 

yhteisiä ratkaisuja. Sparrauksen tavoitteena on 
tukea verkoston jäsenalueita MAL-suunnittelun 
yritysvuorovaikutuksessa. Sparrausta on 
mahdollista laajentaa myöhemmin eri seuduille 
tarpeiden mukaan. Tarjouspyyntö sparraus-
ryhmästä julkaistaan verkoston Ajankohtaista-
palstalla (www.mal-verkosto.fi) kesän aikana. 
 
Urban Zone Roadshow. Urban Zone  
-menetelmässä yhdyskuntarakennetta 
tarkastellaan liikkumisvyöhykkeinä, joissa 
kaupunkiseudut on jaettu joukkoliikenteen 
kannalta edullisiin vyöhykkeisiin, auto-
vyöhykkeisiin sekä vyöhykkeisiin, joilla jalankulun 
ja pyöräilyn edellytykset ovat hyvät. Vyöhykejako 
on laadittu vuoden 2012 aikana 250 metrin 
tilastoruudukolle kattaen 34 kaupunkiseutua. 
Roadshow’n tarkoituksena on jalkauttaa UZ-
aineistoa eri kaupunkiseuduilla ja keskustella 
liikkumisvyöhykkeistä ja analyysin soveltamisesta 
seutukohtaisesti. Roadshow’n toteuttavat UZ-
asiantuntijat yhdessä MAL-verkoston 
koordinaattoreiden ja kohdeseutujen kanssa. 
Marraskuun 2012 aikana järjestetään 
ensimmäinen kiertue muutamalla seudulla. 
Vuoden 2013 puolella on mahdollisuus laajentaa 
kiertuetta. UZ-hankkeesta lisätietoa: 
www.ymparisto.fi/syke/uz, Urban Zone (UZ). 

 
 
 
 
 

http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/verkostotapaaminen_14.3.2012
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/hanketapaaminen_6.6.2012_tampere
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/kokemuksia_kuntaliitoksista-_tilaisuus_13.6.2012
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?oid=359947
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20120619Kuntau/Kuntauudistus_prosessina.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20120619Kuntau/Kuntauudistus_prosessina.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.ymparisto.fi/syke/uz
http://www.livingbusiness.fi/uusimaa/user/tiedostot/doc_download/18-urban-zone-uz
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ JA UUTISIA 

Arjen keskiössä – Uusia tapoja erityistä tukea 
tarvitsevien asumiseen ja elämään. Kaksi-
vuotisessa hankkeessa etsitään uudenlaisia 
tapoja järjestää erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden asumista ja elämää lähiyhteisöissä. 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Lahden, Turun, 
Seinäjoen ja Kotkan kaupunkien sekä Carea-
kuntayhtymän ja Eskoon sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymän kanssa. Ensivaiheessa tavoitteena 
on etsiä uudenlaisia asumisen ratkaisuja ns. 
korttelisuunnittelun näkökulmasta. ARA 
koordinoi hanketta, lisäksi mukana ovat YM ja 
Kehitysvammaliiton koulutus- ja vaikuttamis-
yksikkö. Lisätietoja. 

Valtioneuvoston asuntopoliittinen 
toimenpideohjelma  2012-2015 sisältää vahvan 
MAL- linjauksen. Toimenpideohjelmassa 
keskitytään erityisesti asuntotuotannon 
lisäämiseen ja erityisryhmien asumisolojen 
parantamiseen. Ohjelman puitteissa varataan 
kunnallistekniikka-avustuksia MAL-aiesopimuksiin 
sitoutuville kunnille yhteensä 15 miljoonaa euroa 
vuodessa vuosina 2013–2015, ja ne kytketään 
kuntien asuntorakentamiseen ja eheän yhdys-
kuntarakenteen kehittämiseen. Tavoitteena on 
parantaa asuntomarkkinoiden toimivuutta, 
työvoiman liikkuvuutta ja taloudellisen toiminnan 
edellytyksiä seuduilla, jotka ovat koko maan 
talouden vetureita. Ks. ohjelma. 

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko. 
Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella 
liikenteellä. Selonteko eteni eduskunta-
käsittelyyn juhannuksen alla. Selonteossa 
linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022. 
Liikennejärjestelmän toimivuuden ohella entistä 
tärkeämmäksi painopisteeksi on noussut 
liikenteen päästöjen vähentäminen ja kestävän 
kehityksen edistäminen myös liikennepolitiikassa. 
Työmatkaliikennettä, joukkoliikenteen 
toimivuutta ja liikenneturvallisuutta on 
parannettava arjen sujuvan liikkumisen 

turvaamiseksi. Selonteko kiinnittää 
liikennepoliittiset kysymykset hallitusohjelman 
mukaisesti erityisesti maankäytön, asumisen, 
palvelurakenteiden, kestävän kehityksen ja 
elinkeino- ja aluekehityksen edellytyksiin.  

KymppiMoni on Jyväskylän kaupungin, 
Tampereen teknillisen yliopiston ja Tekesin 
yhteishanke (2011-2013). Hankkeessa tutkitaan 
miten maankäytön suunnittelun menetelmä 
”KymppiR” ja sitä tukeva tiedonhallinta-
järjestelmä ovat monistettavissa kuntien ja 
kaupunkiseutujen MALP-työn tueksi. Syksyn 2012 
työohjelmassa ovat hankkeen kohdekaupunkien 
ja -seutujen yhteinen työpaja, case-kohtainen 
pilotointi (päättyy alkuvuonna 2013) sekä 
yhteinen seminaari MAL-verkoston kanssa joulu-
kuussa. Lopputuotoksena on julkisesti saatavilla 
oleva menetelmä kuntien ja seutujen MALP-
yhteensovittavaan suunnitteluun.  Lisätietoja.  

Forum on Eco-efficient Urban Planning, Tampere 
9.8.2012. Tampereen kaupungin ECO2-projekti, 
Vuores-projekti ja Sitra järjestävät ekotehokkaan 
asumisen ja yhdyskuntasuunnittelun foorumin 
9.8.2012 Tampere- talossa (vain englanniksi). 
Tilaisuus on osa kesän Asuntomessujen ohjelmaa 
Tampereella. Foorumin ohjelma. 

Väylät & Liikenne 2012, 29.-30.8.2012. Väylät & 
Liikenne – Etunoja tulevaisuuteen 2012 on 
liikenteen, liikennejärjestelmien ja väylien 
ylläpidon laaja kongressi Turun Messu- ja 
Kongressikeskuksessa. Kongressissa pidetään 
noin 100 luentoa ja 9 teemoitettua workshopia. 
Ohjelma sekä ilmoittautumis- ja majoitusohjeet. 

Asumisen uudistaminen -loppuseminaari 21.-
23.11.2012. Seminaari kutsuu asumisen ja 
rakentamisen alan asiantuntijoita mukaan 
verkostoitumaan ja tutustumaan asumisen 
kehittämisratkaisuihin ja tulevaisuuden 
suuntauksiin.  Lisätietoa seminaarista ARA:n 
sivuilla. 

 

 

 

http://www.ara.fi/default.asp?node=1814&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136228&lan=fi
http://www.hare.vn.fi/upload/Julkaisut/17748/670671812912207.PDF
http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni
http://www.asuntomessut.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/356-program_eco2forum090812_final_%282%29.pdf
http://www.tieyhdistys.fi/binary/file/-/id/47/fid/352/
http://www.ara.fi/default.asp?contentid=17008&lan=FI
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HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! 

Kimmo ja Kati-Jasmin, www.mal-verkosto.fi 

 

      Kimmo Kurunmäki 

http://www.mal-verkosto.fi/

