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Kansallinen kaupunkipolitiikka  

Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko, 
asuntopoliittinen toimenpideohjelma, MAL(PE)-aiesopimukset, Kasvusopimukset, 
Asuinalueiden kehittämisohjelma 

─ TEM, YM, LVM, VM 

─ ARA, LIVI, Kuntaliitto, ELYt, Aalto-yo. 

─ 15 kaupunkiseutua 
 Jyväskylän seutu 
 Joensuun seutu 
 Kotkan-Haminan seutu 
 Kouvolan kaupunki  
 Kuopion kaupunki  
 Lahden seutu 
 Oulun seutu 
 Pietarsaaren seutu 
 Porin seutu 
 Salon seutu 
 Seinäjoen kaupunkiseutu 
 Tampereen kaupunkiseutu 
 Turun seutu 
 Vaasan seutu 
 Ylä-Savo   
 Keskustelut PK-seutu: Uudenmaan liitto, HSY/HSL 

Toiminta-alusta 2012-13 



Viestintä ja julkaisut: verkostokirjeet, Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit ja Maapaikka III - 
hankkeiden ja kansainvälisen kartoituksen loppuraportit, Urban Zone –hankkeen teema- ja seuturaportteja 
yhteistyössä hankeryhmän kanssa,  nettisivut, kysely hyvistä maankäytön ja asumisen yhteensovittamisen 
malleista jäsenseuduilta, muu tiedottaminen. Yhteenvetävä julkaisu verkoston vuosista 2012-2013? 

Verkoston toiminta v. 2013 

Hanketoiminta 
- ”Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit” hankkeen raportointi keväällä 2013.  
 Sparraus-työpajat seuduilla? 

 
- Ulkopuolisella rahoituksella toteutetun Maapaikka II –hankkeen pilotointi Salossa sekä Maapaikka III 

hanke (huhti-marraskuu 2013). Verkoston sparraustuki hankkeelle, ohjausryhmätyöskentely, julkaisu-
yhteistyö. Maapaikka-Hallintamalli -julkaisut lähetetty seuduille huhtikuun alussa 2012.  
 

- Kansainvälisen kartoituksen laadinta kaupunkiseutujen MAL-suunnittelusta ja seudullisista 
kaupunkisuunnittelumalleista: mallien kartoitus, koonti ja raportin työstäminen 31.8.2013 mennessä 
(korkeakouluharjoittelija, hallintotieteiden kandidaatti Iina Sankala, Tay). Yhteys Eurocities Economic 
development Forumin Metropolitan Areas- ryhmän työskentelyyn. 

Muuta: osallistuminen ja jäsenten aktivointi kaupunkipoliittisiin tilaisuuksiin (Kaupunkitutkimuksen 
päivät, Kaupunkifoorumi, Eurocities Economic Development Forumin Tampereen kesäkokous, Urban 
Fabrics loppuseminaari, muita?) 



Verkoston tilaisuuksia  v. 2013 

Asuminen: 
• Täydennysrakentaminen ja houkutteleva kaupunkiasuminen: yhteistyöpaja Asumisen Osken kanssa. 

 → touko-kesäkuu 2013 
• Asuinalueiden kehittämisohjelmaan 2013-2015 osallistuvien kaupunkien ja kohteiden 

verkottaminen: ohjelmatyöpaja kaupunkien ja muiden osapuolten kesken.  Yhteistyö ohjelman 
tutkimushankkeiden  kanssa.   → loppukesä 2013 

• Asumisen seudulliset kysymykset ja kehitystarpeet: seudullinen asuntopolitiikka, maankäytön ja 
asumisen seudullinen yhteensovittaminen.  → syyskausi 2013 

  
MAL-aiesopimusten toteutus & seuranta, 25.3.2013, Tikkurila. http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/mal-
aiesopimusten_seurantatyopaja_25.3.2013 
 
Joukkoliikenne ja maankäytön mahdollisuudet:  

• Maankäytön tehostaminen raideliikenteen vaikutusalueilla, asemanseutujen kehittäminen.  
→ seminaari syyskaudella 2013 

• Urban Zone –kierros yhdessä hankeryhmän kanssa (SYKE, TTY); Vaasa, Tampere, Joensuu, Iisalmi & 
Turku (Oulu vuoden 2012 puolella). http://www.mal-verkosto.fi/sparraus 
 

 
Lievealueiden rakentamissäädökset MRL:n uudistuksessa, kutsutyöpaja → ajankohta auki.  
Strategisen seudullisen yleiskaavaprosessin tukityöpaja, Kotkan-Haminan seutu → syyskausi 2013 
Verkoston vuosiseminaari → joulukuussa 2013 
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Hankkeiden loppuraportit 

- Ladattavissa verkoston nettisivuilla  
- Tulosten jalkauttaminen: seminaarit ja työpajat, 

seuduille järjestetyillä sparrauksilla 
- Zonplanering-rapport och Bilaga 

Vyöhykesuunnittelu-raportin ruotsinkielinen 
käännös, julkaistu maaliskuussa 2013 



Hankkeiden loppuraportit -  jatkuu  

- Houkutteleva kaupunkiasuminen – 
selvitys asumisen tutkimus- ja 
kehityshankkeista, (MAL-verkoston 
tuotos, Simo Turunen) 
 

- Maapaikka-hallintamalli. Maaseutumaisten 
alueiden maankäytön ja palveluiden 
paikkatietopohjaisen 
suunnittelumenetelmän kehittäminen 
(Laitinen ym. 2013, Aalto-yliopisto, 2/2013). 

Sähköisenä verkoston sivuilla www.mal-verkosto.fi 
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