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VERKOSTON MUUTOSVUOSI 2013  

MAL-verkoston muutokset ovat jatkuneet vuonna 
2013. Verkoston tulevaisuudesta on käyty kevään 
aikana keskusteluja niin ohjausryhmässä kuin 
koordinaatiossakin. Projektipäällikkö Kimmo 
Kurunmäki siirtyi Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymän seutusuunnittelupäälliköksi 
huhtikuussa 2014. Uusi projektipäällikkö aloittaa 
syksyn aikana. Toiminnan painopiste on ollut vuonna 
2013 entistä vahvemmin aihekohtaisissa 
seminaareissa ja työpajoissa sekä kaupungeille ja 
seuduille räätälöidyssä sparrauksessa. 

Vuoden 2013 teemoja ovat mm. asuminen ja 
asuntopolitiikka osana MAL-yhteensovittamista, 
MAL-aiesopimusten ja kasvusopimusten 
asiantuntijatuki ja seurannan kehittäminen, 
yhdyskuntarakenteen ohjaus MRL:n uudistuksessa, 
Urban Zone – yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 
kaupunkiseuduilla, yritysvuorovaikutuksen 
seutukohtainen mallintaminen sekä kansainvälinen 
tarkastelu maankäytön, asumisen, liikenteen ja 
elinkeinojen yhteensovittamisesta (kansainvälinen 
mal-kartoitus). Syksyn 2013 painopisteeksi on 
noussut raideliikenteen asemanseutujen 
kehittäminen seutujen ja kaupunkien sisäisenä työnä 
sekä valtakunnallisena asemanseutujen verkkona.  

 

 

VERKOSTOSSA TAPAHTUU: HANKKEITA JA 
JULKAISUJA 

Yritysvuorovaikutuksen konseptit ja toteutus MAL- 
suunnittelussa. Arkkitehtitoimisto Livady Oy:n 
työryhmä professori Panu Lehtovuoren johdolla 
muotoili yhdessä MAL-verkoston kanssa 
yritysvuorovaikutuksen konseptin strategiseen 
maankäytön suunnitteluun ja kaupunki-
kehittämiseen. Sparrauksen tavoite on tukea 
jäsenseutuja elinkeinoelämän ja kaupunki-
suunnittelun välistä vuoropuhelua osana luontevaa 
pitkän tähtäimen MAL- suunnittelua. Hankkeen I- 
vaiheen työ tukeutui kahteen 
vuorovaikutusprosessiin: Turun yleiskaavan laadinta 
ja Pietarsaaren seudun yritysvyöhykkeen 
jäsentäminen. Turun ja Pietarsaaren seudun mallia 
koskeva raportti valmistui kesäkuussa 2013. Raportin 
sähköinen versio löytyy täältä.  

Hankkeen II vaiheessa toteutetaan 
yritysvuorovaikutusmalli Kotkan-Haminan seudulle 
osana vt 18 kehitystyötä eli Tukholma-Turku-Helsinki- 
Pietari-käytävää. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä 
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiön Cursorin 
Oy:n kanssa. Cursor toimii seudun hyvinvoinnin ja 
yritystoiminnan kilpailukyvyn tukemiseksi ja 
vahvistamiseksi. Sparrauksen aloituskokous pidetään 
torstaina 19.9.2013 Kotkassa. Työn odotetaan olevan 
valmis vuodenvaihteessa 2013-2014. 

 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/toimintasuunnitelmat
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/635-MAL_yritysvuorovaikutus_25062013_kevyt.pdf


Kansainvälinen MAL-kartoitus 

Korkeakouluharjoittelija Iina Sankala (Tay, 
johtamiskorkeakoulu) on työstänyt kesän aikana 
kansainvälisen katsauksen seudullisista ja alueellisista 
maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu- ja 
hallintamalleista. Katsauksen tarkoituksena on tuoda 
suomalaiseen keskusteluun kiinnostavia tapauksia ja 
esimerkkejä ulkomailta. Raportti sisältää lyhyen 
katsauksen metropolialueiden määritelmistä ja 
toiminnallisuudesta sekä kaupunkiseudullisten 
yhteistyöorganisaatioiden vaihtelevista tehtävistä.  

Raportissa keskitytään tarkemmin erilaisiin mal-
hallintamalleihin Tukholman, Göteborgin, 
Hannoverin, Aucklandin, Vancouverin , Oslon, 
Manchesterin, Dublinin ja saksalaisen 
Mitteldeutschlandin metropolialueilla sekä 
alankomaisen Stedenbaan-hankkeen yhteydessä. 
Tapausesimerkkien kautta pyritään hahmottamaan, 
millaisia erilaisia mahdollisuuksia MAL-työn 
järjestämiseen on. Tarkastelussa ovat sekä erilaiset 
yhteistoiminnan muodot että hallinnolliset rakenteet.  

Kansainvälisen MAL-katsauksen raportti valmistuu 
syyskuussa 2013. Raporttia varten on konsultoitu 
mm. Eurocities verkoston Metropolitan Areas- 
työryhmää kesän 2013 aikana.  

Asemanseutujen kehittämishankkeiden 
tilannekatsaus 

MAL-verkoston koordinaatio kartoitti elokuussa 2013 
jäsenkaupunkien ja –seutujen asemanseutujen 
kehittämishankkeiden tilannetta TEM:n 
kaupunkipolitiikan pyynnöstä. Kartoitus tehtiin 
sähköpostikyselynä verkoston yhteyshenkilöille. 
Kyselyllä tavoiteltiin yleiskatsausta siitä, millaisia 
asemanseutujen ja ratapihojen kehittämishankkeita 
jäsenkaupungeilla ja -seuduilla on parhaillaan 
käynnissä tai vireillä ja onko kehittämishankkeita 
liitetty valtiolle esitettyihin politiikka-avauksiin, esim. 
Kasvu- tai MAL(PE)-aiesopimuksiin. Lisäksi tavoiteltiin 
yleisnäkemystä siitä, ovatko kaupungin 
kehittämishankkeet kohdanneet ongelmia valtion 
hajautuneen maanomistuksen hallinnon kanssa. 
Vastauksista on laadittu yhteenvetokaavio, jota 
käsitellään verkoston ohjausryhmässä ti 17.9.2013.  

 

VERKOSTON TILAISUUKSIA JA TOIMINTAA:  

URBAN ZONE – Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 
kiertue. Urban Zone 2 -projektissa (2011-2013) on 
tavoitteena muodostaa vyöhykeanalyysistä 
maankäytön ja liikenteen suunnitteluun 
käyttökelpoinen suunnittelu-menetelmä. Hanketta 
koordinoi SYKE. Urban Zone 2 päättyy vuoden 
lopussa 2013.  

MAL-verkosto toteutti yhdessä Urban Zone 
hankeryhmän kanssa Urban Zone - kiertueen 
erikokoisilla jäsenseuduilla. Kiertueen tarkoituksena 
oli jalkauttaa eri kaupunkiseutuja koskevia Urban 
Zone -analyysejä sovellettavaksi maankäytön ja 
liikenteen suunnittelussa. Verkoston ja Urban Zone 
hankkeen asiantuntijoiden (Mika Ristimäki, Maija 
Tiitu ja Ville Helminen, Syke; Hanna Kalenoja, Verne) 
kanssa yhteistyönä tehty kiertue käynnistyi Oulussa 
13.11.2012. Kevään 2013 kiertuekohteet olivat 
Vaasan seutu 20.3., Tampereen seutu 27.3., Joensuun 
seutu 8.4., Ylä-Savo 18.4. ja Turun seutu 6.5. 
Kiertueen aineistot ovat ladattavissa MAL-verkoston 
sivuilla www.mal-verkosto.fi/sparraus ja SYKE:n 
Rakennetun ympäristön ja alueidenkäytön 
teemasivuilta.   

MAL aiesopimusten toteutus- ja seurantatyöpaja ma 
25.3.2013 Tikkurilassa. MAL-aiesopimusten 
kutsutyöpaja oli aiesopimus-menettelyyn 
osallistuvien kaupunkiseutujen ja valtio-osapuolen 
yhteinen työpaja, jossa tavoitteena oli koota 
kehittämismalleja MAL-aiesopimusten seudullisesta 
toteutuksesta, työnjaosta, käytänteistä ja 
seurannasta indikaattorivalintoineen. Tilaisuuden 
alustukset ja muu sähköinen materiaali löytyvät 
täältä. 

Lievealuerakentamisen ohjaaminen -työpaja 
6.6.2013, Kuntatalolla. Työpaja kokosi kuntien, 
seutujen ja valtion edustajia yhteen pohtimaan 
lievealuerakentamisen ohjaamisen haasteita ja 
ratkaisumalleja. Tavoitteena oli selkeyttää 
lainsäädännön ja politiikan kehitystarpeita. 
Keskustelun tuloksia on mahdollista käyttää hyödyksi 
MRL:n arvioinnissa ja uudistamisessa. Työpajaan 
osallistui n. 25 henkeä ja sen keskustelu oli aktiivista. 
Työpajan ohjelma ja esitykset löytyvät täältä.  

 

ww.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayton_ja_liikenteen_suunnittelumenetelmana_Urban_Zone_2/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayto(2715)
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus
ww.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Rakennettu_ymparisto_ja_alueiden_kaytto
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/mal-aiesopimusten_toteuttamis-_ja_seurantatyopaja_25.3.2013
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/lievealueen_rakentamisen_ohjaaminen_6.6.2013


Viihtyisä ja vihreä kaupunki - seminaari  ja ekskursio 
29.8.2013. Culminatum Innovationin Uudenmaan 
asumisen OSKE:n ja MAL-verkoston yhteistyönä 
järjestämä ”Viihtyisä ja vihreä kaupunki – 
lähiviherrakenteella lisäarvoa tiivistyvään 
rakennettuun ympäristöön” –seminaarissa 
pureuduttiin uusiin suunnitteluratkaisuihin ja 
asukkaiden omaehtoisen kaupunkikehittämisen 
edistämiseksi. Seminaari kokosi Otaniemen Urban 
Milliin noin 70 viher- ja kaupunkisuunnittelusta 
kiinnostunutta kuulijaa.  

Seminaarissa avattiin tutkimustiedon turvin 
(professori Marketta Kyttä, dosentti Ari Jokinen) 
viherympäristöjen merkitystä nimenomaan 
urbaanissa kaupunkiympäristössä. Lisäksi kuultiin 
esimerkkejä kaupunkisuunnittelun keinoista nostaa 
mikroviherrakennetta kortteli- ja tonttisuunnitteluun. 
Seminaarin jälkeen jalkauduttiin pääkaupunkiseudun 
kaupunkisuunnittelun kohteisiin ja vasta rakentuville 
väliaikaisympäristöihin. Voit lukea seminaaria 
koskevan uutisen täältä.  

Ohjausryhmän kokous. Seuraava MAL-verkoston 
ohjausryhmän kokous pidetään TEM:ssä tiistaina 
17.9.2013 klo 10-12 (os. Mikonkatu 4, Helsinki). 
Ohjausryhmän kokouksen asialiasta ja edellisen 
kokouksen muistiot löytyvät täältä.  

VALMISTELUSSA: 

Asemanseutujen kehittämisen työpaja. 
Kasvusopimusmenettelyyn osallistuvien 
jäsenkaupunkien ja – seutujen yhteinen työpaja, jossa 
kartoitetaan raideliikenteen asemanseutujen ja 
ratapiha-hankkeiden yhteisiä ja toisaalta 
tapauskohtaisia tavoitteita ja toimintamalleja. 
Tavoitteena on tukea Kasvusopimus- ja MAL(PE) 
aiesopimusmenettelyä kokoamalla kaupunkien 
tavoitteet ja toimenpiteet yhteen. Työpaja 
järjestetään TEM:n kaupunkipolitiikan, 
Liikenneviraston ja MAL-verkoston yhteistyönä 
syksyn mittaan.  

Asuinalueohjelman Hanketilaisuus 21.11.2013. MAL-
verkosto esittäytyy Asuinalueille elinvoimaa ja 
eheyttä – asuinalueohjelman Hanketilaisuudessa 
YM:n Kuukkeli-salissa klo 9.00-13.00. 
Hanketilaisuuden pääjärjestäjät ovat YM ja ARA. 
Päivään sisältyy ekskursio-mahdollisuus 
pääkaupunkiseudulla klo 13-16.  

Lähiökehittämisen teemapäivä. Teemapäivä 
järjestetään loppusyksystä seminaarimuotoisena 
Ympäristöministeriön ja MAL-verkoston yhteistyönä. 
Päivän teemat ovat asuinalueiden 
korjausrakentaminen ja palvelurakenteet.  
Seminaarin pitopaikka on pääkaupunkiseutu. 

Tulevista tilaisuuksista löydät lisätietoa MAL-
verkoston nettisivuilta (www.mal-verkosto.fi;  
etusivu, ajankohtaista, kalenteri ja seminaarit) sekä 
yhteistyö-kumppaneiden sivuilta. Seuraa ilmoittelua! 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ JA UUTISIA VERKOSTON 
PIIRISTÄ 

Ota kantaa: Miten vaikuttaminen kaavoitukseen 
toimii käytännössä? Ympäristöministeriössä on 
käynnissä maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisarviointi, jossa selvitetään lain vaikutuksia ja 
toimivuutta. Arviointi valmistuu tämän vuoden 
loppuun mennessä. Ympäristöministeriö haluaa kysyä 
otakantaa.fi-sivulla erityisesti osallistumisen 
toimivuudesta kaavoituksessa. Kantaa voi ottaa 
30.9.2013 asti. Otakantaa-palvelu on osa 
valtiovarainministeriön koordinoimaa Sähköisen 
asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa 
(SADe-ohjelma). 

Kymppi-Moni –hanke on julkaissut tulossivut. 
Jyväskylän kaupungin ja Tampereen teknillisen 
yliopiston Tekes-rahoitteinen yhteishanke tähtäsi 
julkisesti saatavilla olevan tonttituotannon ja 
palveluverkkojen yhteensovittamiseen sopivan 
menetelmän kehittämiseen. Hankkeen 
yhteistyökuntia olivat Helsingin, Hyvinkään, 
Joensuun, Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit 
sekä Sipoon kunta sekä Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymä. Koko hankkeen aineistot löytyvät 
Jyväskylän kaupungin ylläpitämiltä Kymppi-Moni 
hankkeen tulossivuilta. 

Maapaikka III- hanke (jalkautusvaihe). 
Maaseutumaisten alueiden suunnittelun Maapaikka-
hallintamallia jalkautetaan syksyn mittaan 
hankeseuduille. Malli on kehitetty Aalto-yliopiston 
YTK-ryhmän toteuttamassa Maapaikka -
hankekokonaisuudessa. Hankkeen julkaisu: 
Maapaikka-Hallintamalli: Maaseutumaisten alueiden 
maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen 
suunnittelumenetelmän kehittäminen (Aalto 2/2013).  

http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/viihtyisa_ja_vihrea_kaupunki_29.8.2013_urban_mill
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/viihtyisa_ja_vihrea_kaupunki_29.8.2013_urban_mill
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/viihtyisa_ja_vihrea_kaupunki_29.8.2013_urban_mill
http://www.livingbusiness.fi/uusimaa/uutiset/uutiset/9-uutiset/164-viihtyisaa-ja-vihreaa-kaupunkia-rakentamassa
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat_ja_hankkeet/Asuinalueiden_kehittamisohjelma
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat_ja_hankkeet/Asuinalueiden_kehittamisohjelma
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Maankaytto_ja_rakennuslain_arviointi_Miten_vaikuttaminen_kaavoitukseen_toimii_kaytannossa
ww.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Miten_vaikuttaminen_kaavoitukseen_toimii
ww.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Miten_vaikuttaminen_kaavoitukseen_toimii
http://www.jkl.fi/kymppimoni/tulokset
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/maapaikka-hankekokonaisuus
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/maapaikka-hankekokonaisuus
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/526-MAAPAIKKA_I_painoon.pdf


Maapaikka III- vaiheessa pohditaan mallin seudullisia 
soveltamismahdollisuuksia seudullisissa työpajoissa. 
III-vaiheen rahoittaa Makera ja se päättyy 
marraskuussa 2013. Aalto yliopiston YTK toteuttaa III-
vaiheen yhdessä seutuyhdyshenkilöiden kanssa. 
Seutukohtaiset työpajat pidetään Kotkan-Haminan 
seudulla, Kouvolassa, Mikkelissä, Salossa, Seinäjoella 
ja Ylä-Pirkanmaalla viikoilla 38-39 ja 42. 

Asuinalueohjelman 2013-2015 hankkeet ovat 
käynnistyneet. Asuinalueille elinvoimaa ja eheyttä - 
ohjelmassa on mukana 12 kasvusopimus-kaupunkia: 
Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, 
Oulu, Pori, Tampere, Turku, Lappeenranta ja Vaasa. 
Ohjelman tavoitteena on vähentää ydinkaupunkien 
(lähiötyyppisten) asuinalueiden eriytymistä, vahvistaa 
osallisuutta, sosiaalista eheyttä sekä  oppi- ja 
koulutus-mahdollisuuksia asuinalueiden sisällä. 
Hankkeita on mukana n. 40. Ohjelman 
koordinoinnista vastaa YM ja toteutuksesta ARA. 
Ohjelman projektipäällikkö: Irene Väkevä-Harjula, 
ARA, irene.vakeva-harjula(at)ara.fi  

 

Suurten kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset 
MAL-aiesopimukset täydentyivät kevään aikana. 
MAL-aiesopimuksilla tuetaan suurimpien 
kaupunkiseutujen kuntien ja valtion yhteistyötä 
(Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudut) 
yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, 
asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. MAL- 
aiesopimukset ja ministeriön tiedotteet löytyvät YM:n 
Maankäyttö- ja rakentaminen sivuilta. Kullekin 
aiesopimukselle on nimetty valtio-osapuolen ja 
kuntien yhteinen toteutuksen ja seurannan 
paikallinen seurantasihteeristö.  

Kasvusopimusneuvottelut valtion ja menettelyssä 
mukana olevien kaupunkien kanssa ovat 
loppusuoralla. Kasvusopimusmenettelyn piirissä ovat 
Helsingin seudun metropolialue ja muut yli 100 000 
asukkaan kaupunkiseudut. Niissä kaupungeissa, joissa 
ei ole solmittu erillistä MAL(PE)- aiesopimusta, on 
saatettu liittää mal-teemoja Kasvusopimuksiin. 
Tällaisia ovat olla esim. kaupunkirakenteen 
kehittämien (Joensuu) tai raideliikenteen 
asemanseutujen kehittäminen. Lisätietoa 
Kasvusopimuksista täältä (TEM).  
 
 

 
Vt projektipäällikkö Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen(at)tampereenseutu.fi, p. 040 195 2852 
Kansainvälinen MAL-kartoitus: harjoittelija Iina Sankala, iina.sankala(at)tampereenseutu.fi (16.9.2013 asti) 
 

 
Syksyistä kaupunkivihreää, Kati-Jasmin Kosonen, Amsterdam 2011.  

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=256067&lan=FI
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat_ja_hankkeet/Asuinalueiden_kehittamisohjelma
mailto:irene.vakeva-harjula@ara.fi
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen
http://www.tem.fi/kasvusopimus

