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MAL-VERKOSTON HANKESUUNNITELMA 2013  

Maakunnan kehittämisrahahakemukseen 21.12.2012 

Esitykseksi ohjausryhmälle 11.1.2013 

 

Taloussuunnitelma 

Tausta 

Vuonna 2012 MAL-verkostolla oli käytettävissään koheesio- ja kilpailukykykaudelta säästyneitä 

varoja sekä varsinainen vuoden 2012 rahoitus. Jälkimmäistä ryhdyttiin käyttämään 1.5.2012 

alkaen. Tästä syystä osa vuodelle 2012 myönnetystä rahasta, 76 000 euroa, on haettu siirrettäväksi 

vuodelle 2013.   

Tämä taloussuunnitelma koskee uutta, vuoden 2013, rahoitusta ja toimintaa.  

MAL-verkoston rahoitus vuonna 2013 on suunnitelman mukaan yhteensä 202 000 euroa, mikä on 

14 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Rahoituspohjaa ollaan kuitenkin vahvistamassa niin, 

että vuonna 2013 verkostolla on edellisvuotta useampia rahoittajia.  Uusina rahoittajina on 

suunnitelmassa huomioitu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin seutu (HSY 

+ HSL). Jälkimmäisen osalta rahoitus on tällä hetkellä (12/2012) vahvistusta vailla.  

Näin ollen, verkoston rahoitussuunnitelma pohjautuu seuraaviin rahoittajiin: TEM, YM, LVM, ARA, 

Kuntaliitto, Helsingin seutu, Joensuun seutu, Jyväskylän seutu, Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan 

kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden seutu, Oulun seutu, Pietarsaaren seutu, Porin seutu, Salon 

seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasa seutu, Ylä-Savo. 

Kustannusarvio 

Johtaminen ja koordinointi: palkat, palkkiot, sivukulut   129 600 

Muut yleiskulut: vuokra, laitteet, matkat, ohjausryhmäkokoukset, viestintä, 

kiinteät ostopalvelukulut (tietotekniikan tuki, siivous jne.)   30 000 

Toimenpiteiden ostopalvelut: 

 Seminaarit ja työpajat    10 000 

 Sparraus/räätälöity tuki kaupungeille ja kaupunkiseuduille 10 400 

 Hankkeet     10 000 

Julkaisutoiminta    12 000 

Kustannukset yhteensä     202 000 
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Rahoitussuunnitelma 

TEM     30 000 € 

YM     30 000 € 

LVM     30 000 € 

ARA     10 000 € 

Kuntaliitto     6 000 € 

Kaupungit/kaupunkiseudut, 16 aluetta á 6 000  96 000 € 

Rahoitus yhteensä    202 000 € 

 

 

Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelma pohjautuu vuoden 2013 taloussuunnitelmaan (202 000 euroa) sekä vuoden 

2012 käyttämättä jääneeseen osuuteen (76 000 euroa). 

Verkosto toteuttaa omalta osaltaan kansallista kaupunkipolitiikkaa. Hankkeiden tulosten 

jalkauttaminen, räätälöidyn tuen järjestäminen sekä asumiseen liittyvä kehittäminen ovat vuotta 

2013 koskevan alustavan suunnitelman runkona. MAL-yhteensovittaminen niin suunnittelussa 

kuin sille raamit antavassa politiikassa on edelleen toiminnan punaisena lankana. Toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan verkoston jäsenalueiden erilaisia tarpeita. 

Verkostossa ovat mukana seuraavat alueet vuonna 2013: PKS/Helsingin seutu, Joensuun seutu, 

Jyväskylän seutu, Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden seutu, 

Oulun seutu, Pietarsaaren seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen 

kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasa seutu, Ylä-Savo. 

Vuonna 2013 verkosto jatkaa nykyisillä toimintakokonaisuuksilla ja koordinoinnilla. 

Toimintakokonaisuuksia ovat seminaarit ja asiantuntijatyöpajat, kaupunkiseuduille räätälöity 

sparraus, hanketoiminta sekä viestintä (ml. julkaisutoiminta). Verkoston budjetissa huolehditaan 

erityisesti seminaarien, työpajojen ja sparrauksen toteuttamisesta niin, että verkostossa 

synnytetty tieto ja toimenpiteiden tulokset leviävät tehokkaasti kuntiin ja kaupunkiseuduille.  

 

Seminaarit ja työpajat 

Koko verkostolle ja avoimelle yleisölle suunnatut seminaarit käsittelevät ajankohtaisia 

kokonaisuuksia MAL-kentältä. Tarkoitus on luoda laaja kuva seminaarin aiheesta eri taustoista 

tulevien puhujien alustuksilla. Työpajat ovat luonteeltaan tarkemmin rajattuja sekä aiheiltaan että 
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kokoonpanoiltaan. Sekä seminaarit että työpajat suunnitellaan niin, että ne tukevat kansallisia ja 

seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja.  

Asuminen. Asuinalueiden kehittämisohjelman verkottaminen MAL- ja kasvusopimuskaupunkien ja 

valtio-osapuolen kesken sekä yhteistyö ohjelman tutkimushankkeiden kanssa. 

Täydennysrakentaminen ja houkutteleva kaupunkiasuminen (pohjana esim. Simo Turusen 

kartoitus asumisen hankkeista). Asumisen seudulliset kysymykset ja kehitystarpeet, erityisesti 

asuntopolitiikka. Asumisen tavoitteet ja toteutus MAL-aiesopimuksissa ja kasvusopimuksissa. 

Työpajat ja seminaarit. 

MAL-aiesopimukset/kasvusopimukset, seurantatyöpaja. Jatketaan syksyllä 2012 käynnistettyä 

sopimustyöpajasarjaa. 

Hajarakentamisen työpaja. Maankäyttö- ja rakennuslain arviointia ja uudistamista tukeva työpaja, 

jossa käsitellään hajarakentamisen ohjaamisen keskeiset kysymykset ja ohjausvälineiden 

kehittämistarpeet.  

Ekotehokas ja ekologinen kaupunkiympäristö. Tiivis, ekologinen kaupunkirakentaminen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen rakennetussa kaupunkiympäristössä. Yhteys MAL- ja 

kasvusopimuksiin, asuinalueiden kehittämisohjelmaan sekä näiden toteuttamiseen. Käytännön 

esimerkkejä, innovatiivisia avauksia, suunnittelu ja tutkimus (esim. viher-KARA, TTY:n ekologisen 

rakentamisen professuuri). Seminaari. 

Joukkoliikenne ja maankäytön mahdollisuudet. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen 

raideliikennehankkeet, yhteistyö kaupunkien kesken ja raideliikenteen vaikutukset maankäyttöön 

ja kaupunkikehittämiseen. Kävelyn ja pyöräilyn parhaat käytännöt Suomessa ja ulkomailla. 

Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen järjestämistavan muutos: suunnittelun, markkinoiden, 

linjaston, hinnoittelun, maksu- ja infojärjestelmien sekä lisäpalvelujen uudistamisen näkökulmia. 

Seminaarit/työpajat. 

Sparraus:  

Sparrauksen ideana on tarjota verkoston alueille ja valtionhallinnolle räätälöityä tukea eri aiheista. 

Verkosto-osapuolet saavat konkreettista ja suhteellisen nopeasti järjestettävissä olevaa tukea 

omiin prosesseihinsa. Käytännössä sparraus tarkoittaa, että verkoston kustannuksilla kootaan 

aihetta koskeva asiantuntijaryhmä pitämään työpaja tai muu vastaava tilaisuus tietyssä kohteessa 

kohteen tilauksesta. Marraskuussa 2012 Oulun seudulle räätälöity tilaisuus Urban Zone -

analyysituloksista ja hajarakentamisesta on hyvä sparrausesimerkki. Sparrauksessa hyödynnetään 

verkoston hankkeiden tuloksia ja toteuttajia. 

UZ-kiertue. Urban Zone -analyysimenetelmän ja tulosten jalkauttaminen eri kaupunkiseuduilla. 

Kiertue käynnistyi marraskuussa 2012. Vuodelle 2013 suunnitellaan kiertueen jatkoa, Tampereen 

ja Turun seuduille (maaliskuu) sekä Vaasan, Joensuun ja Iisalmen seuduille (huhti-kesäkuu). 

Asiantuntijoina Urban Zone -tutkijat (Syke, TTY).  
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Yritysvuorovaikutus. Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit -hankkeen tulosten 

jalkauttaminen eri kaupunkiseuduilla (työpajat tmv.). Lisäksi yritysvaikutusten arviointi otettavissa 

sparrausaiheeksi (case-esittelyt). 

Muu sparraus ja aiheet kaupungeilta, kaupunkiseuduilta ja valtionhallinnolta tulevien tarpeiden 

mukaan.  

Hanketoiminta:  

Hankkeiden osalta saatetaan loppuun vuonna 2012 käynnistynyt Yritysvuorovaikutuksen toteutus 

ja konseptit -hanke (Livady Oy). Muilta osin hanketoimintaan varaudutaan verkostojäsenten 

esittämien tarpeiden pohjalta. Hankkeiden suhteen on huomioitava toteutettavuus vuoden 2013 

aikana sekä varautuminen kustannusjakoon verkoston ja hankkeessa mukana olevien osapuolten 

kesken, tai erillisrahoitukseen. Edelleen, hanketoiminnassa voidaan hyödyntää 

yhteistyömahdollisuuksia tutkimusorganisaatioiden käynnissä olevien hankkeiden parissa. 

Päättyneiden hankkeiden tuloksia jalkautetaan sparrauksissa ja työpajoissa. 

Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit -hanke, Livady Oy. Hanke jatkuu helmi-maaliskuuhun 

Pietarsaaren seudun ja Turun piloteilla. Kustannukset v. 2013: 10 000 euroa. Laajennettavissa 1-2 

uuteen kohteeseen v. 2013. 

Ohjausryhmä: 

Ohjausryhmä jatkaa toimintaa kokoontumalla noin neljä kertaa vuodessa. ARA tulee uutena 

jäsenenä ryhmään. 

Verkostokoordinointi 

Verkostoa koordinoivat projektipäällikkö ja suunnittelija (yht. 2 henkilötyövuotta). 

Koordinointitehtäviin kuuluvat verkoston yleis- ja taloushallinto, toiminnan suunnittelu, 

yhteydenpito verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, tulosten välittäminen ja 

jalkauttaminen seuduilla, julkaisutoiminta. 

Julkaisut, viestintä 

Maapaikka I -julkaisu (YTK:n kautta toteutettuna) 

Vyöhykesuunnittelu-raportin ruotsinnos 

Asumisen kartoitus, nettiversion taitto 

Verkostojulkaisu 2013 

Muut julkaisut (esim. työpajojen tuloskortit, seminaarijulkaisut, hankeraportit) 


