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Verkostokirje sisältää vinkkejä ja linkkejä viimeaikaisista ja tulevista tapahtumistamme, verkoston 
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. Ajankohtaiset asiat saat tuoreeltaan 
tilaamalla RSS-syötteen em. osoitteesta. 
 
Antoisia lukuhetkiä! 
 
Kimmo Kurunmäki & Kati-Jasmin Kosonen  
 
 

 

VERKOSTO VUOTEEN 2013  

MAL-verkoston toiminnan painopiste on vuonna 
2013 entistä vahvemmin aihekohtaisissa 
seminaareissa ja työpajoissa sekä kaupungeille ja 
seuduille räätälöidyssä sparrauksessa. 

Vuoden 2013 painopisteitä ovat mm. asumisen 
kehittämishankkeet ja asuntopolitiikka osana 
MAL-yhteensovittamista, MAL-aiesopimusten ja 
kasvusopimusten asiantuntijatuki ja seurannan 
kehittäminen, yhdyskuntarakenteen ohjaus 
(erityisesti lievealueet) MRL:n uudistuksessa, 
Urban Zone -kiertue, yritysvuorovaikutuksen 
sparraukset sekä verkoston hankkeiden tulosten 
jalkauttaminen jäsenseuduille.  

VERKOSTON UUSIA JULKAISUJA JA 
LOPPURAPORTTEJA SAATAVISSA 

Houkutteleva kaupunkiasuminen 

Houkutteleva kaupunkiasuminen -julkaisu kokoaa 
yksiin kansiin viime aikojen kiinnostavimpia  

 

 

suomalaisia asumisen tutkimus- ja 
kehittämishankkeita. Julkaisu esittelee 
esimerkkejä kolmesta teemasta: kaupunginosan 
kehittäminen, täydennysrakentaminen ja 
osallistava suunnittelu sekä yhteisöllisyys ja 
erityisryhmien huomioon ottaminen. Teemat 
sisältävät eri kaupungeissa toteutettuja hankkeita 
ja aiheista tehtyjä tutkimuksia.  

Selvityksessä huomioitiin niin kaupunkien omat 
kehityshankkeet kuin sellaiset tutkimushankkeet, 
joissa on ollut kohteina konkreettisia 
kaupunkialueita. Kaikkia hankkeita yhdistää tarve 
uudistaa lähiörakentamista sekä kehittää korjaus- 
ja täydennysrakentamista. Asukkaat nähdään 
aktiivisina osallistujina. Asuinalueiden 
kehittämistä ohjaavat yhteisöllisyys ja useiden 
toimijoiden vuorovaikutteisuus. Kartoituksen laati 
hankesuunnittelija Simo Turunen loka-joulukuun 
2012 aikana. 

Houkutteleva kaupunkiasuminen - selvitys 
asumisen tutkimus- ja kehittämishankkeista, 
MAL-verkosto, Simo Turunen, 2012. 

 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/toimintasuunnitelmat
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/asumisen_hankkeiden_kartoitus


Maapaikka-hallintamalli 

Maaseutumaisten alueiden suunnitteluun on 
kehitetty uusi työkalu, Maapaikka-hallintamalli. 
Malli on kehitetty Aalto-yliopiston toteuttamassa 
Maapaikka I -hankkeessa. Hallintamalli perustuu 
paikkatietojärjestelmiin ja -aineistoihin ja 
soveltuu sekä kuntien että kaupunkiseutujen 
käyttöön. Hajarakentamisen ohjaamisen lisäksi 
malli sopii kylien kehittämisen työkaluksi sekä 
haja-asutusalueiden palvelujen suunnitteluun.  

Maapaikka-julkaisua on sekä sähköisenä että 
painettuna. Painettuja kirjakappaleita lähetetään 
verkoston jäsenille ja hankkeen kohdeseuduille 
maaliskuun aikana. Sähköisen version linkki:  

MAAPAIKKA-HALLINTAMALLI: Maaseutumaisten 
alueiden maankäytön ja palveluiden 
paikkatietopohjaisen suunnittelumenetelmän 
kehittäminen (Aalto yliopisto 2/2013).  

RAJATON 

Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkkojen 
yhteensovittamisen hanke RAJATON päättyi 
joulukuussa 2012. Hankkeen toteutti Airix Oy 
alihankkijoineen. Pilottikohteina olivat Joensuun 
ja Kontiolahden yhteistyö Pilkon alueella, 
Tampereen ja Kangasalan välinen yhteistyö Ojala-
Lamminrahkan alueella sekä uuden Oulun 
suunnittelutyö.  

RAJATON-hanke: Selvitys yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkon yhteensovittamisesta (2012). 

Vyöhykesuunnittelu, Zonplanering 

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen 
hajarakentamisen hallinnassa -hanke päättyi 
joulukuussa 2012. Hankkeen toteutti Sito Oy, 
yhteistyöseutuina tai -kaupunkeina olivat 
Tampereen kaupunkiseutu, Jyväskylän kaupunki 
ja Pietarsaaren seutu. Loppuraportti on 
saatavana sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Vyöhykesuunnitteluhankkeen loppuraportti 
(2012). 
Zonplanering för kontrollerat glesbygdsbyggande 
i stadtsregionen + Bilaga till rapportet (2013). 

KEVÄÄN TILAISUUKSIA JA UUTTA TOIMINTAA 
VERKOSTOSSA: seuraa päivitystä 
verkkosivuiltamme! 

MAL aiesopimusten toteutus- ja 
seurantatyöpaja ma 25.3.2013 Sokos Hotelli 
Vantaassa klo 9.00-15.30. Tilaisuus on 
aiesopimusmenettelyyn osallistuvien 
kaupunkiseutujen ja valtio-osapuolen yhteinen 
kutsutyöpaja. Siinä perehdytään sopimuksiin 
kirjattujen toimenpiteiden toteuttamisen ja 
seurannan käytännön ratkaisuihin, 
sopimusosapuolten rooleihin ja seurannan 
kehittämistarpeisiin. Tilaisuuden alustukset ja 
muu sähköinen materiaali laitetaan tilaisuuden 
jälkeen tänne. 

Asuinalueohjelman ja kaupunkien 
verkottamistilaisuus. MAL-verkosto ja 
valtioneuvoston Asuinalueohjelma järjestävät 
Asuinalueohjelman kaupunkien ja ohjelmaan 
hakeneiden tutkimushankkeiden yhteisen 
verkottumistilaisuuden keväällä, ARA:n 
avustusten haun päätösten valmistuttua. 
Tilaisuuteen kutsutaan Asuinalueohjelmaan 
osallistuvien kaupunkien ja kiinnostuneiden 
tutkimushankkeiden ja -ryhmien edustajat, 
ministeriöedustajat ja ARA:n asiantuntijat. 
Kevään mittaan päivittyvät tiedot tilaisuudesta 
löydät täältä. 

Ohjausryhmän kokous. Seuraava MAL-verkoston 
ohjausryhmän kokous pidetään Kuntatalolla 
tiistaina 19.3.2013 klo 10-12 (os. Toinen linja 14, 
Helsinki). Ohjausryhmän kokouksen asialiasta ja 
edellisen kokouksen muistiot löytyvät täältä.  

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 
vuorovaikutusprosessiin ja niissä pidettäviin 
yritysvuorovaikutustyöpajoihin: Turun 
yleiskaavan laadinta ja Pietarsaaren seudun 
yritysvyöhykkeen jäsentäminen.  

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/maapaikka_i_-hanke
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/rajaton_-_hankkeen_loppuraportti
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/rajaton_-_hankkeen_loppuraportti
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/vyohykesuunnitteluhankkeen_loppuraportti
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/vyohykesuunnitteluhankkeen_loppuraportti
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/vyohykesuunnitteluhankkeen_loppuraportti
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/mal-aiesopimusten_toteuttamis-_ja_seurantatyopaja_25.3.2013
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset


Työ käynnistyi syksyllä 2012. Pietarsaaren 
seudun Peders-Kållbyn laatukäytävätyöpaja 
pidettiin 21.11.2012. Turun seudun 
yritysvuorovaikutustyöpaja pidettiin 27.2.2013 
Turussa. Molempien tilaisuuksien aineistot 
löytyvät täältä.  

Jos seutusi on kiinnostunut 
yritysvuorovaikutuksen sparrauksesta, ota 
yhteyttä koordinaattoreihin.  

URBAN ZONE KIERTUE 

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

MAL-verkosto toteuttaa Urban Zone -hankkeen 
asiantuntijoiden (Mika Ristimäki, Syke; Hanna 
Kalenoja, Verne) kanssa kiertueen 
kaupunkiseuduilla. Kiertueen tarkoituksena on 
jalkauttaa eri kaupunkiseutuja koskevia Urban 
Zone -analyysejä sovellettavaksi maankäytön ja 
liikenteen suunnittelussa.  

Kiertue käynnistyi Oulussa 13.11.2012. 
Tilaisuuden aineisto on koottu tänne. Kevään 
2013 kiertuekohteet ovat Vaasan seutu 20.3., 
Tampereen seutu 27.3., Joensuun seutu 8.4., 
Ylä-Savo 18.4. ja Turun seutu 6.5. Kiertueen 
eteneminen, pidettyjen tilaisuuksien aineisto ja 
kaupunkikohtaisten tilaisuuksien ohjelmat 
päivittyvät verkoston sivulla Urban Zone -kiertue.  

 

VERKOSTON NETTISIVUJEN UUDISTUMINEN 
 
MAL-verkoston sivut www.mal-verkosto.fi 
on uudistettu vuoden 2013 alusta vastaamaan 
verkoston nykyistä toimintamallia. Sivuilta löydät 
verkoston jäsen- ja ohjausryhmän tiedot 
(Yhteisömme), tilaisuudet ja tapahtumat 
(Kalenteri ja Seminaarit), seutukohtaisen 
työskentelyn ja sparrauksen (Sparraus), 

hanketyöskentelyn (Hankkeet), tilaisuuksissa ja 
hankkeissa jaetun aineiston (Materiaalit), Blogin 
ja Julkaisut sekä kaiken ennen vuotta 2012 nettiin 
ladatun Arkiston. Arkiston aarteita ovat mm. 
aiemmin järjestettyjen koulutustilaisuuksien ja 
teemaryhmien tilaisuuksien materiaalit ja 
MALlipankki. 
 
Etusivulla ylläpidetään Ajankohtaista-palstaa, 
jossa ilmoitetaan verkoston omista 
ajankohtaisista julkaisuista ja tapahtumista, 
mutta myös jäsenyhteisöjemme saavutuksista ja 
tilaisuuksista. Ota yhteyttä, jos haluat lisätä oman 
MAL-teemoihin sopivan tilaisuutesi tai uutisesi 
näkyvyyttä. Muistathan myös lisätä RSS-syötteen 
omaan sähköpostiisi, näin saat tiedon uusimmista 
uutisista välittömästi julkaisemisen jälkeen.   

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ JA UUTISIA 

Asuinalueohjelman 2013-2015 avustusten (ARA) 
haku on käynnissä. Valtioneuvoston 
kolmivuotisen asuinalueiden kehittämisohjelma 
Asuinalueille elinvoimaa ja eheyttä avustusten 
haku on auki mukana oleville kaupungeille ja 
kaupunkien hankkeita tukeville 
tutkimushankkeille. Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA:n ohjelma-avustusten 
haku umpeutuu to 21.3.2013. 

Asuinalueohjelmassa on mukana ensimmäisen 
vaiheen hakuprosessin jälkeen 12 kasvusopimus-
kaupunkia: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, 
Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, 
Lappeenranta ja Vaasa. Ohjelman tavoitteena on 
vähentää keskuskaupunkien (lähiötyyppisten) 
asuinalueiden eriytymistä ja kurjistumista, 
vahvistaa osallisuutta, sosiaalista eheyttä ja oppi- 
ja koulutusmahdollisuuksia asuinalueiden sisällä.  

Asuinalueohjelmaa koordinoi ympäristö-
ministeriö. ARA vastaa ympäristöhallinnon 
osuuden rahoituksesta. Rahoitusta kaupunkien 
asuinaluehankkeisiin sekä tutkimus- ja 
kehityshankkeisiin on varattu 3-4 miljoonaa 
euroa vuosittain ajalla 2013-2015. Ohjelman 
yhteyshenkilö: Jaana Nevalainen, YM, 
jaana.nevalainen@ymparisto.fi, +358 400 
985 966. 

 

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus
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
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus
file://tionas1/users4/katikoso/Kati-J/www.mal-verkosto.fi
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/533-ARA_asuinalueiden-kehittamisavustuksen-hakuohje_01022013.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/533-ARA_asuinalueiden-kehittamisavustuksen-hakuohje_01022013.pdf


Kymppi-Moni -hankkeen tulosseminaari 
21.3.2013 Tampereella, Työväenmuseo 
Werstaassa. (os. Väinö Linnan aukio 8). 
Jyväskylän kaupungin ja Tampereen teknillisen 
yliopiston Tekes-rahoitteinen yhteishanke tähtäsi 
julkisesti saatavilla olevan tonttituotannon ja 
palveluverkkojen yhteensovittamiseen sopivan 
menetelmän kehittämiseen. Yhteistyökuntia ja -
seutuja olivat Helsingin, Hyvinkään, Joensuun, 
Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä 
Sipoon kunta ja Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymä. Hankkeen loppuvaiheessa 
menetelmää pilotoitiin muutamassa kaupungissa 
ja valikoiduissa kaupunginosissa.  

Tulosseminaarissa pureudutaan kokonaisuuden 
hallinnan merkitykseen kunnille sekä 
menetelmiin, joiden avulla yhteensovittamis-
kysymyksiä voidaan osaltaan pyrkiä 
ratkaisemaan. Lisäksi seminaarissa kuullaan 
mukana olleiden kuntien kokemuksia hankkeesta. 
Hanke päättyy 31.3.2013. Lisätietoa löydät täältä. 

Metropolialueen esiselvitys. Metropoli meille 
kaikille – Metropolialueen selvityshenkilöiden 
suositukset ja ehdotukset -raportti julkaistiin 
5.3.2013. Valtiovarainministeriön nimeämät 
selvityshenkilöt jättivät ehdotuksensa 
metropolialueen kehittämisestä ja hallinnon 
uudistamisesta 28.2.2013. Raportti ja ministeriön 
tiedote löytyvät täältä. Valtiovarainministeriö 
pyytää raportista ja ehdotuksista viralliset 
lausunnot toukokuuhun mennessä. 
 
Selvityshenkilöiden suosituksena on neljän 
vahvan peruskunnan rypäs sekä ylikunnallinen 
metropolihallinto. Ehdotuksen mukaan 
metropolihallinnolle siirrettään Helsingin seudun 
yhteiset maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä 
elinkeinopolitiikkaan, työvoima-asioihin ja 

kansainväliseen kilpailukykyyn sekä 
maahanmuuttoon ja segregaation ehkäisemiseen 
liittyvät tehtävät. Nykyiset kuntayhtymät 
puretaan ja muodostetaan tarvittaessa 
liikelaitoksia liikennesuunnitteluu, asumiseen ja 
vesi- ja jätehuoltoon. Myös yhteisen 
väylärahaston perustamista ehdotetaan. 
 
Valtion aluehallinnon ja kuntayhtymien tehtäviä 
ja resursseja siirretään ehdotuksen mukaan 
ylikunnallisen metropolihallinnon hallintaan. 
Vastapainona maankäytön suunnittelua ja 
kaavoitusta yksinkertaistetaan (ylikunnallinen 
metropolikaava) sekä demokraattista hallintoa 
vahvistettaan vaaleilla valittavalla 
metropolivaltuustolla ja metropolihallituksella. 
Toisena vaihtoehtona esiselvityksessä ehdotetaan 
kahden suurkunnan ja kuntayhtymien sekä 
valtion ja kuntien välistä sopimusmallia. Tässäkin 
vaihtoehdossa laaditaan metropolikaava.  
 
Suurten kaupunkiseutujen kuntien ja valtion 
väliset MAL-aiesopimukset täydentyvät. MAL-
aiesopimuksilla tuetaan kuntien ja valtion 
yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa 
sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamisessa. Helsingin seudun ja Turun 
seudun MAL- aiesopimukset ja ministeriön 
tiedotteet löytyvät YM:n sivuilta. Tampereen 
kaupunkiseudun MAL- aiesopimus II vuosille 
2013-2015 allekirjoitettiin to 7.2.2013. Oulun 
seudun ja valtion välinen MAL- aiesopimus 
allekirjoitetaan huhtikuussa 2013.  
 
Kullekin aiesopimukselle on nimetty tai nimetään 
valtio-osapuolen ja kuntien yhteinen toteutuksen 
ja seurannan paikallinen seurantasihteeristö.  
Muiden suurten kaupunkiseutujen MAL-teemat 
käsitellään osana seutujen kasvusopimuksia.  

 

 

MAL-verkoston koordinointi: 

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 

http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20130305Metrop/name.jsp
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=414193&lan=fi
http://www.tampereenseutu.fi/seutuhankkeet/yhteistyon-tuloksia/yhdyskuntasuunnittelun-ohjelmat/mal-aiesopimus/
mailto:kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi
mailto:kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

