
Tilannekatsaus MAL-verkostoon 
ohjausryhmän kokous 6.6.2012 



**KUSTANNUKSET  

Rahoituspäätöksen 

mukainen 

kustannusarvio

Toteutuneet  

kustannukset ajalta: 

1.1.-30.4.2012

Toteutunut yhteensä 

tähän mennessä 1.1.-

30.4.2012

1. Henkilöstökustannukset KOKO-rahan 2010-2011 45 129,75 45 129,75 

2. Ostopalvelut  säästöosuus 12 050,00 12 050,00 

3. Matkakulut 849,03 849,03 

4. Kone- ja laitehankinnat 3 600,00 3 600,00 

5. Vuokrakustannukset 3 769,61 3 769,61 

6. Toimistokulut 2 670,47 2 670,47 

7. Muut menot 2 437,81 2 437,81 

8. Luontoissuoritukset 0,00 0,00 

9. Toimintatulot 0,00 0,00 

Maksatushakemuksessa esitettävät 

kokonaiskustannukset 157 800 70 507 70 507 

Maksatuksen hakeminen ajalta 1.1.-30.4.2012 
 Koskee vuodelle 2012 siirtynyttä KOKO-säästöä 

 KOKO-rahan käyttö huhtikuun loppuun + kahden korvamerkityn hankkeen osalta vuoden 
2012 loppuun 

 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 70 507 euroa. 

 Maksatushakemus liitteineen lähetetään Pirkanmaan liittoon juhannukseen mennessä 
mainitun summan suuruisena. Liitteet: http://www.mal-
verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 Maksatushakemus, kustannuserittely, väliraportti, verkostotilaisuudet, ohjausryhmän 
kokoonpano 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset


Uusi rahoituskausi 2012 

 15 kaupunkiseudulta ja Kuntaliitolta  
saatu sitoutuminen rahoitukseen,  
á 6 000 euroa 

 YM:ltä saatu päätös 30 000 e,  
LVM:ltä saatu ilmoitus 30 000 e 

 TEM:ltä saatu maakunnan  
kehittämisrahapäätös 60 000 e. 

MAL-verkosto 
TA 2012 (1.3.-

31.12.2012) 

Kansallinen rahoitus 

     (TEM, YM, LVM, Kuntaliitto) 126 000 

Kaupungit ja kaupunkiseudut 

     6 000 euroa/ kaupunki tai seutu 90 000 

Tulot yht. 216 000 

Palkat ja palkkiot 85 000 

Sivukulut 20 000 

Henk.kulut yht. 105 000 

Palvelujen ostot: matkat, tilaisuudet, 
konsulttipalvelut, julkaisukulut ym. 95 000 

Vuokrat 8 000 

Tarv., yms. 3 000 

Kaluston hankinta 5 000 

Menot yht. 216 000 



Edellisen ohjausryhmän jälkeen tapahtunutta 

 Aluekäynnit Kouvola, Kuopio, Ylä-Savo, Oulun seutu 

 Verkostotapaaminen 14.3. 

 Työpajat RAJATON, Vyöhykesuunnittelu, Maapaikka I 

 Hankekokoukset  

 Maailman parhaat kaupungit -kurssi ja opintomatka Torontoon 

 Kaupunkifoorumi 

 KymppiMoni-työpajat 

 



Syksyn toimintaa 

 Selvityshankkeita, teemaseminaareja, työpajoja, sparrausta, hankkeiden 
päätösseminaareja… 

 



Aiesopimustyöpaja 
 Elokuun loppu: ke 22.8.? pe 24.8.? ti 28.8.? ke 29.8.? Koko päivän tilaisuus. 

 MAL-aiesopimuksissa edenneet ja ”odottavat” seudut : Hki, Tre, Tku, Oulu, Jkl, Lahti, 
Kuopio 

 YM, LVM, TEM, VM 

 3 osiota: valmistelu, seuranta, laajennus MALPE-sopimusmenettelyyn 

 Työpaja konsultin toteuttamana? 

Tilannekuvaus valmistelusta, seutu x 
kommenttipuheenvuoro 

seurannasta, seutu y 
kommenttipuheenvuoro 

MALPEsta, seutu z 
kommenttipuheenvuoro 

Työpajaosuus Työpajaosuus Työpajaosuus 

Analyysi, infopaketti 

aamu päivä iltapäivä 



Strategisia yleiskaavoja kaupunkiseuduille?  

 Seminaari, infotilaisuus kaupunkiseuduille 

 Ennakkoon: Kuntaliiton, Joensuun, Oulun (+ muiden?) kokemuksia muistioksi 

 Kokemusten, nykytilan ja jatkotarpeiden käsittely puheenvuoroin ja ryhmäkeskusteluin 

 Ml. pohdintaa suhteessa maakuntakaavoitukseen 

 Ministeriöiden edustajia mukana 

 Ajankohta syyskuu-lokakuu 

 



Sparrausta seuduille, syksy 

 Yritysvuorovaikutus: Pietarsaaren seutu, kahden kunnan yhteisen yritysvyöhykkeen 
kehittäminen (syys-lokakuu?). Turun yleiskaava, yritystyöpaja (marraskuu). 
Sparrausryhmän kilpailutus kesäkuussa. 

 Oulun seudun hajarakentamistilaisuus, Vyöhykesuunnitteluhankkeen annin vieminen 
Oulun seudulle + keskustelutilaisuus seudun toimijoille (syys-loka?), alustavasti 
keskusteltu 

 Kouvola, kehittämisalue-konseptin kehittäminen, MRL §110-112, alustavasti keskusteltu 

 Valmius esim. strategisen suunnittelun osallistumis- ja viestintäsuunnitelman 
laadintatukeen 

 Muita aiheita ja kohteita seutujen tarpeiden mukaan 

 

 



Yritysvuorovaikutuksen konseptisuunnittelu 

Tavoite: räätälöidyn, mutta samalla useilla seuduilla sovellettavan 
yritysvuorovaikutusmallin luominen case-alueiden MALPE-suunnittelun tueksi 

 Prosessimallien ja toimintamallien kehittäminen maankäytön suunnittelun ja 
aluekehittämishankkeiden välimaastoon 

Miten: Case-by-case sparrauksena 

 Puitesopimus asiantuntijan/tuntijoiden kanssa case-kohtaisesti  

 tarjouspyyntömenettely kesäkuussa  työ käyntiin syyskuussa. 

 1-3 päivän prosessituki alueella/ kohteissa 

 Toimintamalli vaihtelee alueen tarpeen mukaan 

 purku, raportointi ja tiedon levitys vuoden loppuun mennessä  

Räätälöity sparraus aloitetaan Turun ja Pietarsaaren seudun kohteilla, mahdollisuus 
laajentaa muille seuduille 

 



Asumisen t&k-hankkeiden kartoitus 
 Kartoitetaan sekä valtakunnalliset tutkimushankkeet että kaupunki(seutuj)en omat 

kehityshankkeet = yksiin kansiin tieto hankkeista ja niiden keskeisistä tuloksista 

 Kasvukeskusten asuinalueiden ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen hankkeet 

 Tarve ohjausryhmästä ja seututapaamisista, mm. 14.3.2012 

 Asukkaan ja toimijan näkökulma: asumispreferenssit, asumisen tarpeet, palvelut 
(L, P), viihtyminen (pysyvyys asuinalueella)  Kaupunginosien demografisen 
muutoksen ymmärtäminen ja ennustaminen 

 Edelliset kartoitukset tehty ajanjaksolla 2000-2010, painottuen vuosikymmenen 
alkupuolelle, osa kartoituksista ”kaupunkitutkimuksen” teeman alla eivätkä 
kohdistu tarkasti tähän 

 Tutkimushankkeet löytyvät hyvin, mm. Akatemian ASU-LIVE ohjelma, Tekesin 
Kestävä yhdyskunta -hankkeet, Asukasbarometrit (uusin 2010) 

 Kuntien omat kehityshankkeet näkymättömämpiä 

 Haetaan tekijä kartoitustehtävään syyskaudeksi 2012 

 Jatkossa mahdollisuus linkittää kartoitus em. tutkimusohjelmiin, 
sektoriyksiköiden toimenpideohjelmiin tai VN:n Asuntopoliittisen 
toimenpideohjelman toimenpiteisiin 2012-2015.   

 

 

 



Liikenneaiheita? 

 Oulun seudulla kiinnostus pilotoida bussin ja pyöräilyn kytkennän kehittämistä 

 KUHA-hankkeiden kartoitus? 

 Liikkumisen vyöhykkeiden sovellukset, miten Urban Zonen aineistoa sovelletaan 
seuduilla? Urban Zone -sparraajat kaupunkiseuduille, UZ Roadshow? 

 Muuta sparrausta, esim. yritysnäkökulma? 

 

 



Seutukaupunki-yhteistyö 

Seutukaupunkien verkosto - 
pikkukaupunkien verkosto  

 Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
seutukaupunkien kilpailukykyä ja 
vetovoimaa sekä ennakoivaa 
edunvalvontaa 

 47 jäsenkaupunkia - yhteisiä jäseniä: 
Salo, Iisalmi/Ylä-Savo, (Kotka-) 
Hamina, Seinäjoen seutu (pl. 
Seinäjoki) 

 Puheenjohtaja Antti Rantakokko, 
Salon kj; Kuntaliiton yhdyshenkilöt 
Antti Kuopila ja Maria Ojakoski 
(seutukaupunkien elinkeinorakenne-
selvitys, 8/2012) 

 

 

 

MAL-verkosto ja Seutukaupungit - 
yhteiset esiintulot syksyllä 2012: 

 Seutukaupunkiverkoston 
kuukausittaiset tapaamiset  syys-
lokakuussa MAL-verkoston esittely 

 Seutukaupunkiverkoston 
Elinkeinorakenne-selvityksen 
tulosten levittäminen  MAL-
verkosto yhtenä kanavana 

 PE-lisä seutukaupunkien mal-työhön 

 Mahdolliset hankeaihiot; 
yritysvuorovaikutus, 
pikkukaupunkihankkeet, 

palveluverkkoaihiot. 

 



KymppiMoni-yhteistyö 

 Jyväskylän kaupunki + Tekes hankerahoitus, 
kesto 11/2011-3/2013  

 Hankkeen yhteistyökuntia/-seutuja ovat 
Helsingin, Hyvinkään, Joensuun, Oulun, 
Tampereen ja Vantaan kaupungit, Sipoon 
kunta ja Tampereen seudun kuntayhtymä. 

Tavoitteet:  

 Kehittää ja monistaa Jyväskylän 
paikkatietopohjaisen KymppiR –maankäytön 
suunnittelumenetelmää muiden kuntien ja 
kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja 
palveluiden yhteensovittamistyöhön.  

 Ohjelman keskeisiä tuloksia ovat uusien 
asuinalueiden rakentamisen vaiheistus ja 
toteuttamisjärjestys. 

 Pilotoinnin kautta valmistuu julkisesti 
saatavilla oleva paikkatieto-menetelmä. 

 
 

 Hankkeen toimintatavat:  

 Kuntien maankäytön lähtötilanteiden 
kartoitus ja dokumentointi,  

 väestösuunnitteiden 
yhteensovittaminen,  

 lähipalveluverkon lähtötietojen 
paikkatietomuotoon muuntaminen 
(pilotointi);  

 työpajat; tiedon vaihtaminen 

 

 MAL-verkosto ja KymppiMoni: 

 Työpajoihin osallistuminen ja 
vuorovaikuttaminen  

 Verkosto tiedotuskanavana (nettisivut, 
verkostokirjeet) 

 Yhteinen seminaari, joulukuu  
2012 

 



Aikataulu 6-12/2012 

6 9 8 10 11 12 7 

6.6. 
hankeseminaari 
RAJATON 
Vyöhykesuunnittelu 
Maapaikka I 

13.6. 
kuntaliitostilaisuus 

aiesopimus- 
työpaja + 
ohjausryhmä 

tulosseminaari 
RAJATON 
Vyöhykesuunnittelu 
Maapaikka I 
myös KymppiMoni 

ohjausryhmä 
strategisia yleiskaavoja  
kaupunkiseuduille 

Oulun haja- 
rakentamisen 
sessio? 

Pietarsaaren seudun ja Turun  
yritysvuorovaikutus- 
työpajat 

2.10. Maapaikka- 
työpaja 

 
Vyöhykesuunnittelu- 
hankkeen kokous 

Asumisen t & k -hankkeiden kartoitus 

Kouvola: kehittämisalue-konsepti? 

RAJATON-, Vyöhykesuunnittelu- ja Maapaikka I –hankkeiden seutukohtaiset työpajat 

UZ Roadshow 


