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MALTOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ

KOKOALUE
SEUDULLISEN MALTOIMINNAN SUHDE
KUNNAN JA MAAKUNNAN VASTAAVAAN
TOIMINTAAN

MALYHTEISTYÖ SEUTUJEN VÄLILLÄ

EteläPirkanmaa •Ei juurikaan ole suhdetta.
•Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan liitto
ovat hieman ristikkäisiä toimijoita.

•Urjalalla on yhteistyötä Punkalaitumen,
Humppilan ja Forssan suuntaan
•Valkeakoskella Lempäälän, Pälkäneen ja
Hämeenlinnan suuntaan
•Akaalla Lempäälän ja Hämeenlinnan suuntaan
•Yhteisiä intressejä ovat lähinnä maantiet,
rautatie sekä vesistöt.

HyvinkääRiihimäen talousalue • (ei vastannut kyselyyn) • (ei vastannut kyselyyn)
Hämeenlinnan kaupunkiseutu •Ei suhdetta.

•Yhteistyötä tapahtuu Hämeen Liiton hankkeiden
yhteydessä.

•Yhteistyötä ei ole
•Seutujen välillä olisi mahdollista esim. verrata
parhaita käytäntöjä ja mahdollisesti yhdistää
kaupunkirakenteeseen liittyviä kilpailuttamisia

Joensuun seutu •Kunta ja maakuntaorganisaatiot ovat
vakiintuneita ja päätöksentekoon lähtökohtaisesti
kykeneviä. Vapaaehtoisuuteen perustuva
seutuorganisaatio asettuu näiden välimaastoon
ja on luonteeltaan pehmeä.
•Kiinteän, päätöksentekoon kykenevän
seutuorganisaation toteuttaminen asettaisi
kyseenalaiseksi sekä kunta että
maakuntaorganisaation olemassaolon tai oman
olemassaolonsa, ellei esim. maakuntien
lukumäärään puututa rankalla kädellä.
•Kaupunkiseutujen asioita ei voida nykyisen
kuntarakenteen puitteissa ratkoa kuntatasolla.
Maakunta taas on useimmiten liian laaja
voidakseen tehokkaasti ja uskottavasti ratkoa
seutujen kysymyksiä. Yksinkertaisinta olisi
toteuttaa seudun kokoiset kunnat. Maakuntien

•Seutujen välinen konkreettinen yhteistyö MAL
alalla edellyttää konkreettisia yhdessä
ratkaistavia kysymyksiä. Tämä taas on
riippuvainen seutujen maantieteestä.
•Joensuun seudulla ei ole luontevaa kytkentää
muihin seutuihin maankäytön ja asumisen
näkökulmista. Liikenteen osalta kytköksiä on
lähinnä valtakunnan tason liikenneverkkojen
kannalta (mm. yhteinen edunvalvonta).
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laajuus olisi otettava kriittiseen tarkasteluun ja
yhdennettävä valtion aluehallinnon ja
maakuntien alueet.

JämsäJyväskyläÄänekoski
kehittämisvyöhyke

•MALyhteistyötä tehdään siten ja niissä
kysymyksissä, joissa tarvetta ”ylikunnalliseen ja
alimaakunnalliseen” yhteistyöhön on.
•Kolmen kunnan yhdistyminen vaikutti
merkittävästi, yhteistyöhön tuli taustalatauksia:
aiemmin kuntien välisinä kysymyksinä toistuneet
kysymykset värittävät nyt selvästi uuden kunnan
sisäistä päätöksentekoa.
•Kolmen entisen kaupunkiseudun eli Jämsä
JyväskyläÄänekoskikaupunkien muodostama
vyöhyke, sekoittaa ”seutu”käsitettä onnistuneesti
ja ongelmallisesti (ko kaupungit eivät kuulu
samaan seutukuntaan, mutta muodostavat
kehittämisvyöhykkeen).

•Satunnaista tiedonvaihtoa kollegojen kesken
kuten millaisia selvityksiä on teetetty ja kenellä,
mitä tuloksia on saatu, miten havainnollistettu
asioita.
•Millaisia tarpeita näen: Kokemusten vaihtoa
suurista ja pienistä asioista, uusien termien ja
käsitteiden keksiminen (sekä vanhojen
haastaminen), yhteistyöaloitteet valtion
suuntaan.

KemiTornion seutu •Kuntien toiminta on hankelähtöisempää
(konkreettisempaa) MALasioissa.

•Perämerenkaariyhdistyksen puitteissa
liikennekäytäväpohjaiset kehittämishankkeet.
•Seutujen välisessä yhteistyössä fokus voisi olla

sujuvien yhteyksien luomisen lisäksi seutujen
ominaispiirteiden esiintuominen vertailemalla.
•Matkailu: väylät ja niiden puitteissa tarjottavat
palvelut.
•Satamat ja suurteollisuuden tarpeet.

KotkaHaminan seutu •Seudullinen MALtoiminta on vasta
vakiintumassa; mm. uuden
kaupunkiseutusuunnittelijan palkkaaminen
•Maakunnan (maakuntaliitto) toiminnalla on
perinteitä ja pitkäjänteisyyttä, kunnissa MAL
ajattelu on nojannut lähinnä kaavoituksen
”maalaisjärjen” käyttöön, jos kohta aina
siihenkään
•Maakunnan kaksinapaisuus on aiheuttanut
hajanaisuutta/ristivetoa strategisia valintoja
tehdessä; tässä mielessä seudullinen orastava
MALajattelu on yksisuuntaisempaa.

•Seutujen välinen yhteistyö ei ole vielä
vakiintunut.
•Maakuntataso – liikennejärjestelmätyö on
uudistettavana, tähtäimessä jatkuva strateginen
prosessi.
•Tarvetta myös ylimaakunnalliselle työlle,
erityisesti liikenteen suhteen (rannikon
kehityskäytävä).
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•Maakunnalliseen ja kunnalliseen suunnitteluun
on olemassa organisaatiot, seudullinen
suunnittelu tehdään tällä hetkellä suoraan
kuntien välisenä yhteistyönä – tällä on
vahvuutensa ja puutteensa.

Lahden seutu •Seudullinen MALtoiminta kattaa koko
maakunnan alueen.
•MALtoiminta tukee maakuntakaavatyötä.
•Maakuntaliiton edustajat osallistuvat myös
yhteistyöryhmiin.

•Suoranaista MALyhteistyötä ei ole muiden
seutujen kanssa.
•PäijätHämeen liitto edustaa pääasiassa aluetta
alueen ulkopuolisessa yhteistyössä (esim. Etelä
Suomen liittouman aluerakenneraportit,
metropolialueen kestävä aluerakennehanke,
autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen
vaihtoehdot).
•Yhteistyön tarpeina voitaisiin nähdä esim.
kaupunkiseutujen hyvien käytäntöjen jakaminen
sekä valtiovaltaan päin vaikuttaminen
kaupunkiseutujen kehittymisen edellytysten
turvaamiseksi.

LänsiUusimaa • (ei vastausta tähän kysymykseen) •Seutujen välisessä yhteistyössä olennaisia
suuntia ovat Vihti, Kirkkonummi, Forssa ja Salo
liikennehankkeiden, palvelujen ja
elinkeinoalueiden näkökulmista.
•Liikenneväyliin liittyviä projekteja käynnistyy
jatkuvasti: mm. juuri nyt käynnistynyt Vt 25:n
kehityshanke.

Mikkelin seutu •Seudullisen MALtoiminnan täytyy luonnollisesti
olla linjassa sekä seudun kuntien että
maakuntaliiton tekemien linjausten kanssa.
Sinänsä suhteet eri toimijoiden virkamiesten
välillä ovat kunnossa.

•EteläSavossa seutujen välinen yhteistyö
tapahtuu käytännössä maakuntaliiton tekemien
linjausten mukaan.

Oulun seutu •Kunnan maankäytöstä vastaavat ovat jäsenenä
seuturakennetiimissä samoin kuin maakuntaliiton
edustaja. Yhteistyö toimii pääasiassa hyvin.
•Maakuntaliitto pitää seudullista maankäytön,
asumisen ja liikenteen yhteensovittamista
tärkeänä maakuntakaavoituksen näkökulmasta.

•Oulun seudulla ei ole juurikaan ollut MAL
yhteistyötä muiden seutujen kanssa. Osittain
tämä on johtunut siitä, että olemme perustaneet
seutuorganisaation ja laatineet seudun
yleiskaavan vaiheessa, jossa muilla seuduilla ei
ole ollut vastaavaa toimintaa.
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•Käytännön toiminnassa ei suuria ristiriitoja ole
ollut. Ristiriitoihin on törmätty pääasiassa
päätöksentekotasolla.

•Osittain varmaankin yhteistyön vähyyteen on
vaikuttanut myös Oulun seudun pohjoinen
sijainti, olemme kaukana muista
samansuuruisista kaupunkiseuduista. Jos
yhteistyötä on ollut, se on lähinnä ollut sitä, että
joku muu seutu on käynyt tutustumassa, miten
seudun kuntien yhteisen yleiskaavan laadinta on
organisoitu ja toteutettu.

Pietarsaaren seutu •Yhteistyö on hyvällä pohjalla; Pohjanmaan liitto
tajuaa varsin hyvin sen, että liiton alueen
pohjoinen osa on selkeästi oma toiminnallinen
alueensa (koko liiton aluehan on parisataa
kilometriä pitkä, ja kapenee Pietarsaaren ja
Vaasan seutujen välimaastossa – Oravaisissa –
vain alle 10 kilometrin levyiseksi = pohjoinen
pallukka liittyy eteläisiin osiin lähinnä VT8:n
välityksellä, mutta on muuten selkeästi
yksinapainen).

•Koska välimatka Pietarsaaresta Kokkolaan on
vain alle 40 kilometriä, on jonkinlaista
koordinointia tehtävä.
•Tähän mennessä em. koordinointi on ollut
vähäistä, mutta KOKOprosessin yhtenä osana
tarkoitus kehittää myös näiden kahden
lähialueen ja erityisesti niiden
keskuspaikkakuntien välisiä kontakteja.
•Kysymys KeskiPohjanmaan maakunnan
suuntautumisesta pohjoiseen tai etelään ei ole
ollut omiaan tiivistämään maakuntien keskinäistä
yhteistyötä.

Porin seutu •Satakunnan maakuntakaava hyväksyttiin
maakuntavaltuustossa joulukuussa ja kaava on
menossa ministeriöön vahvistettavaksi. Osa
Porin seudun kunnista on kokenut
laadintaprosessin huonosti toteutetuksi.
Kaupunkien ja kuntien ääntä ei ole riittävästi
kuultu. Maakuntakaava koetaan rajoittavaksi eikä
mahdollistavaksi. Maakuntakaavan näkökulma
on liian kuntarakenteeseen sidottu eikä ota
tarpeeksi huomioon kuntarajat ylittävää
yhteistyötä ja toimintaa. Osa kunnista on
valittanut kaavapäätöksestä.
•Maakuntaliiton edustajia informoidaan PARAS
rakennemallityön etenemisestä säännöllisesti.

•Porin  seudulla  ei  ole  tällä  hetkellä  pysyvää  ja
organisoitua  yhteistyötä  MALasioissa  minkään
seudun  kanssa.  Porin  seutu  on  tällä  hetkellä
maakunnan  ainoa  KOKO  MALverkostossa
mukana oleva alue.
•Yhteistyön  tiivistäminen  eri  KOKOalueiden
kanssa  kiinnostaa  erityisesti  seuraavissa
teemoissa:
•Kansalliset verkostot, sopimusjärjestelmät ja
kaupunkipolitiikka (Esim.kehityskäytäväyhteistyö,
suurten kaupunkiseutujen ja valtion
puitesopimukset, suurten kaupunkiseutujen rooli
ja asema)
•PARASrakennemallin koordinointi ja
hyväksymisprosessit (Esim. kuntien sitoutuminen
ja sitouttaminen, luottamuksen rakentaminen)
•Kehittämishankkeet (Esim. logistiikka ja
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kuljetusten optimointi, joukkoliikenne,
yleiskaavallinen yhteistyö, elinkeinopoliittinen
kaavoitus)

Rauman seutu • (ei vastausta tähän kysymykseen) •LounaisRannikko yhteistyö (Turku,
Uusikaupunki, Rauma, Pori)

Salon seutu •Salon seudulla on voimassa vaihekaavana
Salon seudun maakuntakaava, ja käytännössä
seudullinen näkökulma on nivottu siihen.
•Maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvä
yhteistyö on organisoimatta.

•Salon seudulla on ollut jo pitkään yhteisiä
kehittämishankkeita sekä Turun seudun että
Lohjan seudun kanssa. Hankkeet ovat
pääasiassa liittyneet E18kehityskäytävään.
Tarve tähän on edelleen olemassa.
•Salon ja Lohjan kohdalla käytäväajattelua tulisi
laajentaa myös eteläpohjoissuunnassa.
•Tärkeimmät yhteistyökohteet ovat
liikenneverkon kehittäminen (tiet, rautatie,
tietoliikenne), muun infran kehittäminen (mm.
jätehuolto, vesihuolto, energia) sekä koko
vyöhykkeen yhteinen markkinointi.

Seinäjoen kaupunkiseutu •Kuntien välinen MALyhteistyö ja sen eiformaali
muoto on vielä uutta.
•Maakunnallisessa kaavoituksessa painotus on
mahdollistavassa maankäytössä.

•Esim. väyliä koskevan yhteistyön ja
edunvalvonnan osalta muut keskusseudut mm.
KokkolaPietarsaari, Tampere, Helsinki, Oulu
(päärata ja VT 3/19) sekä Vaasa, Jyväskylä (VT
18).

Tampereen kaupunkiseutu •Yhtenäinen yhteistyöverkosto: Kunnat +
Kuntayhtymä + Maakunnan liitto + Valtio
organisaatiot
•Yhteistyöverkoston toimimiselle ovat hyvät
rakenteelliset ratkaisut olemassa.

•Kokoohjelmarahoituksella käynnistetty
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
vetovastuulla mukaan ilmoittautuneiden seutujen
MALverkoston yhteistyö.Tampereen
kaupunkiseudun KY:ssä on vieraillut parin
viimeisen vuoden aikana useiden
kaupunkiseutujen edustustoja kuulemassa
yhdyskuntasuunnittelun
hankekokonaisuudestamme. Samalla
Tampereen seutu on kuullut vastavuoroisesti
muiden kaupunkiseutujen kokemuksia. Olemme
kokeneet, että kansalliselle MALverksotolle on
selkeästi olemassa tarve.

Turun seutu •Maakuntaliitto on mukana rakennemallityössä. •Toivomme hyvää yhteistyötä MALverkoston
piirissä ja koemme erityisesti hyvien käytäntöjen
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vaihtamisen tarpeelliseksi.
•Turku on kauan ollut aktiivinen Itämeren
kaupunkien liitossa ja osallistunut useisiin
kansainvälisiin hankkeisiin, joissa seudullista
yhteistyötä on tarkasteltu kestävän kehityksen
edistämisen näkökulmasta.
•Meneillään oleva New Bridges –hanke katsoo
asiaa kaupunkialueen ja ympäröivän maaseudun
vuorovaikutuksen näkökulmasta ja siinä on myös
maakuntaliitto mukana.
•CHAMPhanke luo pohjaa ilmastonmuutoksen
torjunnalle hyvän hallinnon ja integroidun
johtamisjärjestelmän keinoin.
•Aiempi hanke BUSTRIP loi pohjaa kestävälle
liikkumisen suunnittelulle osaltaan myös
seudullisella tasolla.
•Kaikissa näissä hankkeissa on (ja on ollut)
useita kaupunkeja ja kaupunkiseutuja mukana eri
Itämeren maista ja osin myös muualta
Euroopasta.
•Seutujen välinen yhteistyö on verkostoitumista,
jossa ratkaisuja jaetaan ja niiden luomiseen
käytettyjä resursseja hyödynnetään tehokkaasti
tuottaen lisäarvoa kaikille osallistujille.

Vaasan seutu •Seudullinen MAL  toiminta on tapahtunut
lähinnä maakuntakaavan kautta.
•Seudullista MALtoimintaa kunnat Vaasaa
lukuun ottamatta vastauksissaan Paras 
hankkeen 1vaiheessa myös halusivat edistää.
Vaasa on pintaalaltaan pieni ja
yhdyskuntarakenne kohtuullisen tiivis 
suunnittelukäytännöt poikkeavat täysin pienten
naapurikuntien vastaavista; vrt.
suunnitteluresurssit.
•Vaasan ja Mustasaaren suunnittelujaostojen
yhteispalavereissa kunnan ja seudun
näkökulma, operatiivisessa toiminnassa tosin

•Seutujen välistä yhteistyötä ei juurikaan ole,
enemmänkin koetaan alueellisena
kilpailutilanteena.
•Uumajan kanssa mm. logistiikkayhteistyötä.
•Raideliikenteen kehittäminen
•Tavoitteena esim. maakunnan
liikennejärjestelmän suunnittelussa tehdä
seutujen välistä yhteistyötä
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kehitettävää
•Seudullisesti merkittävillä hankkeilla rajapinta
Pohjanmaan liittoon

YläPirkanmaa,Keuruu & KaakkoisPirkanmaa
(KOKO24/7)

•Varsinaisesti organisoitua seudullista MAL
toimintaa ei ole ollut. AMOkaudella Elävää
maaseutua KaakkoisPirkanmaallahanke ja
nykyinen KOKO liittyvät aihepiiriin. (Kaakkois
Pirkanmaa)
•MALtoiminnnan tiivistäminen vasta käynnissä
KOKOohjelman kautta. Tavoitteena perustaa
seudullinen MALyhteistyöryhmä tai vastaava
2010 aikana. (YläPirkanmaa)

•Yhteistyö pääosin satunnaista ja hankkeisiin
liittyvää.
•Kuntien kesken joitakin
edunvalvontayhteistyötä, mm. Pälkäne ja Etelä
Pirkanmaan alueella sijaitseva Valkeakoski =>
tie ja vesiasiat
•KOKOn puitteissa KaakkoisPirkanmaan ja Ylä
Pirkanmaan kanssa on suunnitteilla yhteistyötä
liittyen strategiseen maankäytön suunnitteluun.
•Paikkatiedon osalta yhteistyötä YläPirkanmaan
kuntien sekä KaakkoisPirkanmaahan kuuluvan
Pälkäneen ja Tampereen kaupunkiseutuun
kuuluvan Oriveden kesken.


