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Verkostokirje sisältää vinkkejä ja linkkejä viimeaikaisista ja loppuvuoden tapahtumistamme, MAL- 
hankeuutisia, tietoa kaupunkiseutujen ja valtion ajankohtaisista asioista ja alustavia ajatuksia ensi vuoden 
verkostotoiminnasta.  
 
Verkostokirje löytyy myös osoitteesta http://www.mal-verkosto.fi/. Samasta osoitteesta löytyvät myös 
muut verkoston kuulumiset, ajankohtaiset tilaisuudet ja julkaisut.  
 
Antoisia lukuhetkiä! 
 
Toivottavat Kimmo Kurunmäki & Kati-Jasmin Kosonen  
 

 

VERKOSTO VUOTEEN 2013  

Kaikki MAL- verkoston nykyiset jäsenet ovat 
ilmoittaneet kiinnostuksensa vuoden 2013 
toimintaan ja ovat siis mukana myös ensi vuonna. 
Lisäksi neuvotteluja käydään muutamasta 
uudesta rahoittajasta. Toiminnan painopiste on 
jatkossa entistä vahvemmin aihekohtaisissa 
seminaareissa ja työpajoissa sekä kaupungeille ja 
seuduille räätälöidyssä sparrauksessa. 

Verkosto ensi vuoden painopisteitä ovat mm. 
asumisen kehittämishankkeet ja asuntopolitiikka 
osana MAL yhteensovittamista, MAL-
aiesopimusten ja kasvusopimusten asiantuntija-
tuki ja seurannan kehittäminen, haja-
rakentamisen kysymykset MRL:n uudistuksessa, 
ilmastonmuutokseen varautuminen maankäytön 
osalta, Urban Zone –kiertue, yritys- ja 
kansalaisvuorovaikutuksen sparraukset, sekä 
yleisimmin verkoston hankkeiden tulosten 
jalkauttaminen jäsenseuduille.  

 

 

 

KUNTALIITOSKOKEMUKSIA MAANKÄYTÖSTÄ, 
ASUMISESTA JA LIIKENTEESTÄ 

Verkoston uusin julkaisu Kuntaliitoskokemuksia 
maankäytöstä, asumisesta, liikenteestä" on 
ladattavissa pdf-muodossa. Julkaisu on työstetty 
Helsingissä 13.6.2012 pidetyn seminaarin 
esitysten, kommenttipuheenvuorojen, 
tutkimusesittelyn sekä vilkkaan keskustelun 
pohjalta. Seminaarin aineisto löytyy täältä. 

SYKSYN 2012 TILAISUUDET: AINEISTO 
SAATAVISSA VERKKOSIVUILTA  

Hankkeiden tulosseminaari 4.12.2012. Vuoden 
2012 lopussa on päättymässä moni verkoston 
hanke. Hankkeiden tuloksia on aika välittää 
kuntien ja seutujen hyödynnettäväksi. Verkoston 
hankkeiden tulosseminaari järjestettiin tiistaina 
4.12.2012 Tampereella, Kulttuuritalo Telakalla. 
Tuloksia esiteltiin Maapaikka I-, Vyöhyke-
suunnittelu- ja RAJATON-hankkeista. 
Seminaarissa kuultiin myös hankkeissa mukana 
olleiden kohdekaupunkien ja -seutujen viestejä. 
Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin Kymppi-Moni -
hankkeen (koordinoijana Jyväskylän kaupunki) 
välituloksia ja MAL-verkoston käynnissä olevia 
toimenpiteitä. Tulosseminaarin esitykset löytyvät 
täältä. Hankkeiden loppuraportit ilmestyvät 
verkoston nettisivuille viimeistään viikolla 51.  

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/421-MAL_kuntaliitoskokemuksia_0510.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/kokemuksia_kuntaliitoksista-_tilaisuus_13.6.2012
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/tulosseminaari_2012_-_telakka


MAL aiesopimustyöpaja Tikkurilassa 11.9.2012. 
MAL-aiesopimustyöpaja oli aiesopimus-
menettelyyn osallistuvien kaupunkiseutujen ja 
valtio-osapuolen yhteinen työpaja, jossa 
kartoitettiin MAL(P)-tavoitteita ja seuranta-
malleja sekä aiesopimusmenettelylle yhteistä 
prosessipohjaa. Paikalla oli sopimusvalmistelussa 
mukava olevia henkilöitä ja MAL-seurannan 
asiantuntijoita kaupunkiseuduilta ja 
valtionhallinnosta. Tilaisuuden aineisto löytyy 
täältä. 

Kasvusopimustyöpaja Tikkurilassa 23.11.2012 oli 
kasvusopimusmenettelyyn osallistuvien 
keskisuurten kaupunkien (nk. Viisikko-
kaupunkien) yhteinen työpaja, jossa kartoitettiin 
kasvusopimusten MAL-kytkentöjä, kaupunkien 
yhteisiä MAL(PE)-tavoitteita, sopimusvalmistelun 
prosesseja ja seurantatarpeita. Paikalla oli valtion 
edustajia sekä kaupunkien kaavoituspäälliköitä ja 
kehitysjohtajia. Tilaisuuden aineisto löytyy täältä. 

Maankäytön strateginen ohjaaminen: oikean 
välineen valinta seminaari Helsingissä 
24.10.2012. Vanhan ylioppilastalon täydessä 
Musiikkisalissa pureuduttiin erilaisten 
maankäytön strategisten ohjausvälineiden 
rooleihin ja oikean välineen valintaan kaupunki-
seutujen eri tarpeisiin. Esitelmissä avattiin 
maakuntakaavojen, seudullisten rakennemallien 
ja yleiskaavoituksen strategisuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta tutkija-, konsultti- ja 
kaavoittajapuheenvuoroin. Lisäksi seminaarissa 
kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja ohjaus-
välineen valinnoista ja kokemuksista Lahdesta, 
Oulusta ja Tampereen kaupunkiseudulta. 
Seminaarin kaikki esitykset löytyvät täältä. 

UUTTA TOIMINTAA VERKOSTOSSA 

Urban Zone -kiertue. Urban Zone 2 -projekti on 
jatkoa UZ Yhdyskuntarakenteen vyöhykeanalyysi, 
liikkumistottumukset auto-, joukkoliikenne- ja 
jalankulkuvyöhykkeillä (2007-2010) -projektille. 
UZ 2:ssa (2011-2013) on tavoitteena muodostaa 
vyöhykeanalyysistä maankäytön ja liikenteen 
suunnitteluun käyttökelpoinen suunnittelu-
menetelmä. Hanketta koordinoi SYKE, 
yhteistyökumppaneina ovat rahoittajat ja TTY:n 
Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Lisätietoa UZ1 
ja UZ2.  

MAL-verkosto toteuttaa Urban Zone -hankkeen 
asiantuntijoiden kanssa vuosien 2012 ja 2013 
aikana kiertueen muutamilla kaupunkiseuduilla. 
Kiertueen tarkoituksena on jalkauttaa eri 
kaupunkiseutuja koskevia Urban Zone -analyysejä 
sovellettavaksi maankäytön ja liikenteen 
suunnittelussa. Kiertue käynnistyi Oulussa 
13.11.2012. Tilaisuuteen osallistui noin 30 
maankäytön ja kaavoituksen asiantuntijaa. 
Tilaisuuden aineisto on koottu tänne. 

Asumisen T&K -hankkeiden kartoitus. 
Kartoituksessa kootaan helposti saatavaan 
muotoon tietoa viimeaikaisista, eri puolilla maata 
toteutetuista asuinalue- ja täydennysrakentamis-
hankkeista ja niiden tuloksista. Kartoituksessa 
huomioidaan niin kaupunkien omat 
kehityshankkeet kuin sellaiset tutkimushankkeet, 
joissa on ollut kohteina konkreettisia 
kaupunkialueita. Kartoituksen laatii tehtävään 
palkattu hankesuunnittelija Simo Turunen loka-
joulukuun 2012 aikana (simo.turunen at 
tampereenseutu.fi). Kartoituksen alustavia 
tuloksia esiteltiin verkoston tulosseminaarissa 
4.12.2012. Sähköinen raportti kartoituksen 
tuloksista ilmestyy verkoston nettisivuille 
tammikuun 2013 alussa. 
 
Yritysvuorovaikutuksen konseptit ja toteutus 
MAL-suunnittelussa. Arkkitehtitoimisto Livady 
Oy:n työryhmä kehittää MAL-verkoston kanssa 
yritysvuorovaikutuksen konseptin strategiseen 
maankäytön suunnitteluun ja 
kaupunkikehittämiseen. Työryhmän muodostavat 
professorit Panu Lehtovuori ja Seppo Junnila sekä 
opiskelija Sassi Heiskanen. Työ tukeutuu kahteen 
prosessiin ja niissä pidettäviin 
yritysvuorovaikutustyöpajoihin: Turun 
yleiskaavan laadinta ja Pietarsaaren seudun 
yritysvyöhykkeen jäsentäminen. Konseptia on 
myöhemmin mahdollista soveltaa muilla MAL- 
verkoston seuduilla ja kaupungeissa.  
 
Työ käynnistyi lokakuussa 2012. Pietarsaaren 
seudun Peders-Kållbyn laatukäytävä -työpaja 
pidettiin Pietarsaaressa 21.11.2012. Tapahtuman 
järjestäjiä olivat Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö 
Concordia ja hankkeen toteuttajaryhmä.  
Turun seudun yritysvuorovaikutustyöpaja 
pidetään tammikuussa 2013. Valmisteilla on 
myös molempien kohteiden yhteinen 
palauteseminaari alkuvuodesta 2013.  

http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/mal-aiesopimustyopaja_2012_09_11
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/kasvusopimus_mal-tyopaja_2012_11_23
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/maankayton_strateginen_ohjaaminen-_seminaari_24.10.2012
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=406947&lan=fi&clan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=417396&lan=fi&clan=fi
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/urban_zone_-kiertue


OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Seuraava MAL- verkoston ohjausryhmän kokous 
pidetään Helsingissä 11.1.2013 klo 12-14 
(aiemmin sovittu 14.12.2012 on peruttu). 
Ohjausryhmälle lähetään asialista lähempänä 
kokousta.  

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ JA UUTISIA 

Paras kuntauudistus? Paras - 
arviointitutkimusohjelman (ARTTU-ohjelma) 
päätösseminaari pidetään 13.12.2012 
Kuntatalolla, Toinen linja 14, Helsinki. 
Tapahtuman tarkempi ohjelma.  

ARA-päivässä pohditaan kohtuuhintaisen 
asumisen tulevaisuutta iltapäivän mittaisessa 
seminaarissa 15.1.2013 Sibeliustalolla Lahdessa. 
Tilaisuudessa esitellään keväällä 2012 
käynnistyneen kansainvälisen ARA-asunto 2049 -
suunnittelukilpailun tulokset. 
Ilmoittautumislomake ja ohjelma ARA:n sivuilla. 

Asuinalueohjelman 2013-2015 haku on 
käynnissä kasvusopimuskaupungeille. 
Valtioneuvoston kolmivuotisen asuinalueiden 
kehittämisohjelma Asuinalueille elinvoimaa ja 
eheyttä on julkistettu (YM). Haku on kohdistettu 
kasvukeskusmenettelyssä mukana oleville 14 
keskuskaupungille asuinalueiden kehittämiseen. 
Ohjelman tavoitteena on vähentää asuinalueiden 
eriytymistä ja syrjäytymisen riskiä sekä vahvistaa 
osallisuutta ja sosiaalista eheyttä asuinalueiden 
sisällä. Asuinalueohjelmaa koordinoi ympäristö-
ministeriö. Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskus (ARA) vastaa ohjelmahankkeiden 
verkottamisesta ja ympäristöhallinnon 
rahoituksesta. Rahoitusta suunnataan ohjelman 
toteuttamiseen vuosittain 3-4 miljoonaa euroa 
vuosina 2013-2015. Haku umpeutuu 11.12.2012. 
ARA-avustusten haku tutkimushankkeille avautuu 
vuoden 2013 alussa. 

Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma. Työ- ja 
elinkeinoministeriö on hyväksynyt 
Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelman vuosille 
2012-2015. Kaupunkipolitiikan toimenpide-
ohjelmassa linjataan kaupunkien uudistumis- ja 
kilpailukyvyn edellytyksiä, sosiaalisen 
kestävyyden kaupunkiulottuvuuksia sekä 
ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamista ja 

eheän yhdyskuntarakenteen kehittämistoimia 
hallituskauden loppuun asti. Eheän yhdyskunta-
rakenteen linjauksissa korostuvat erityisesti MAL- 
teemat. 
 
Kasvusopimukset. Kasvusopimusten tavoite on 
vahvistaa suurten kaupunkiseutujen 
kansainvälistä vetovoimaa ja merkitystä Suomen 
talouden vetureina sekä edistää elinkeinoelämän 
uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä. 
Sopimusten lähtökohtana ovat keskuskaupunkien 
omat esitykset. Valtio kannustaa näin kaupunki-
seutuja tekemään strategisia valintoja. 
Kasvusopimusmenettelyn piirissä ovat Helsingin 
seudun metropolialue ja muut yli 100 000 
asukkaan kaupunkiseudut. Sopimusten ideana on 
myös vahvistaa alueellisia innovaatiokeskittymiä 
ja parantaa kaupunkiseudun toiminnallisuutta. 
Tältä osin kasvusopimukset ovat yhteydessä 
Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman 
valmisteluun.  
 
TEM:n nimeämä Kasvusopimustyöryhmä 
valmistelee hakuohjeita ja sopimusmenettelyä.  
Hakuohjeet julkaistaan joulukuussa 2012, 
erityinen starttitilaisuus järjestetään 14.12.2012. 
Tavoitteena on julkaista samaan aikaan ohjeet 
Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman 
hakukuulutuksen kanssa.  
 
Suurten kaupunkiseutujen kuntien ja valtion 
väliset MAL-aiesopimukset. MAL -aiesopimuksilla 
tuetaan kuntien ja valtion yhteistyötä 
yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä 
maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamisessa.  

Helsingin seudun MAL- aiesopimuksen mukaan 
Helsingin seudun kunnat laativat yhteisen 
maankäyttösuunnitelman, jossa sovitetaan 
yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä 
liikennejärjestelmän kehittäminen. Samalla valtio 
sitoutuu tukemaan liikennejärjestelmien 
toimivuutta ja maankäytön kehittämiseen liittyviä 
hankkeita alueella. Turun kaupunkiseudun 
aiesopimuksen keskeinen tavoite on tukea 
kuntien valmisteleman, vuoteen 2035 tähtäävän 
rakennemallin toteutumista.  

Tampereen kaupunkiseudun (ehdotus 
30.10.2012) seutuhallitus hyväksyi 31.10.2012 
MAL- aiesopimuksen 2013-2015 kuntien 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/478-PARAS-kuntauudistus_ARTTU-loppuseminaari_131212.pdf
http://www.ara.fi/default.asp?contentid=18052&lan=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=422034&lan=fi&clan=fi
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/387-Kaupunkipolitiikan_toimenpideohjelma_2012-2015.pdf
http://www.tem.fi/?89522_m=105793&s=2472
http://www.tem.fi/index.phtml?s=5058
http://www.tem.fi/files/34646/Kasvusopimustr_asettamiskirje_allekirjoitettu_041012.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/383-Helsingin_seudun_sopimus_2012-2015.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/390-Turun_kaupunkiseudun_sopimus_2012-2015.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/472-TRE_MAL-aiesopimusehdotus_SH_31_10_2012.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/472-TRE_MAL-aiesopimusehdotus_SH_31_10_2012.pdf


hyväksymismenettelyä varten. Uuden MAL- 
aiesopimuksen mukaan maankäyttöyhteistyön 
sitovuutta lisätään ja maankäytön toteuttaminen 
ja liikenne kytketään entistä tiiviimmin yhteen. 
Myös ARA- vuokra-asuntotuotantoa tulee 
vahvistaa.   

Oulun seudun ja valtion välinen MAL- aiesopimus 
on valmisteilla. Oulun seutu ja valtio tavoittelevat 

sopimusprosessin etenevän 
allekirjoitusvaiheeseen alkuvuodesta 2013.  
 
Jo allekirjoitetut MAL- aiesopimukset ja 
Ympäristöministeriön tiedote löytyvät YM:n 
sivuilta. 
 
 

 
 
 
 

 
Valokuva: Ritva Asula-Myllynen, Tampereen kaupunkiseutu 

 
 
MAL-verkoston 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 
Hankesuunnittelija Simo Turunen, simo.turunen@tampeereenseutu.fi, p. 0400 388 735 (31.12.2012 asti). 
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