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Seminaarit ja työpajat 
 
 

- MAL-aiesopimusmenettelyn ja -seurantatyön kehittäminen, työpaja 25.3.2013 
Sokos Hotel Vantaalla. Valtio-osapuolelle, MAL-aiesopimusseuduille + Kuopiolle, 
Lahdelle ja Jyväskylälle. 
 

- Lievealuerakentamisen ohjaamisen työpaja 6.6.2013 Kuntaliitossa 
(kutsutyöpaja), MRL:n uudistamisen tarpeet ja ratkaisuehdotuksia. 

 
- Yhdessä Uudenmaan Asumisen Osken kanssa ”Viihtyisä ja Vihreä kaupunki”- 

seminaari ja ekskursio pääkaupunkiseudulla 29.8.2013. Seminaarin tavoitteena 
oli tuoda esille tutkimustietoa ja hyviä esimerkkejä rakennuskohteista, joissa 
viherympäristö otetaan huomioon tiivistyvän urbaanin rakenteen 
viihtyisyystekijänä. Seminaarin osallistui n. 70 asumisen, rakentamisen ja 
koulutuksen asiantuntijaa.  

 

- Jouluseminaari 18.12.13 Tampere-talossa.  
 

 



Sparraus 
 
 

 

− Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen vyöhykkeet 
kaupunkiseuduilla: toteutettiin SYKE:n ja VERNEn (TTY) sekä 
jäsenseutujen kanssa Urban Zone - kiertue, keväällä 2013: 
Vaasa, Tampere, Joensuu, Iisalmi, Turku. Oulun kiertuekäynti 
toteutui jo marraskuussa 2012. 

 
− Syksyn seutusparraus (puuttuvat väliraportista): 

Rakennemallityöpaja Pietarsaaressa 4.12.13. klo 12-16, 
Kotkan-Haminan yritysvuorovaikutustyöpaja 10.12.13 
(vastuu Livady Oy:llä), maininta myös hankkeissa.  

     Vanhusasumisen työpaja Iisalmessa 12.12.13 klo 12-16,  

 
 



METROPOLIALUEIDEN 
SUUNNITTELU- JA 
HALLINTAMALLIT 

Kansainvälinen 
kartoitus 

 

Iina Sankala 
MAL-verkosto 
syyskuu 2013 

Hankkeet, selvitykset ja  
raportit 2013 

 
Sähköisenä verkoston sivuilla: www.mal-verkosto.fi 

 

Asumisen kehityshankkeiden kartoittaminen ja 
tulosten levittäminen sähköisenä koosteena: 
Houkutteleva kaupunkiasuminen - selvitys asumisen 
tutkimus- ja kehittämishankkeista, (Simo Turusen 
raportti, helmikuu 2013, MAL-verkosto).  

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/


Hankkeiden loppuraportteja 
Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit 
MAL-suunnittelussa-hanke, seutujen työpajat 
(Turun ja Pietarsaaren seudut). Hankkeen 
toteuttajana oli Livady Oy ja prof. Lehtovuoren 
työryhmä. Hankkeen Turun ja Pietarsaaren 
seutuja koskeva raportti valmistui kesäkuussa 
2013. Se tuotettiin sekä painettuna että 
sähköisenä: Yritysvuorovaikutus 
kaupunkiseutujen suunnittelussa. Panu 
Lehtovuori, Livady Oy, (MAL-verkosto).  
 
Uusi kohdeseutu: Kotkan-Haminan seutu, 
syyskuu 2013-helmikuu 2014. Kohteen 
painopisteen yritysalueiden tilallis-teemallinen 
suunnitelma seudun strategisen yleiskaavan 
pohjaksi. Ensimmäinen vuorovaikutustyöpaja ti 
10.12.13 Kotkassa, kumppaneina Kotkan 
kaupunki, Cursor Oy, ja MAL-verkosto, Livady 
Oy vastuussa työpajasta.  



Hankkeiden loppuraportteja 

- Zonplanering-rapport och 
Bilaga Vyöhykesuunnittelu-
raportin ruotsinkielinen 
käännös, julkaistu 
maaliskuussa 2013 



 
 

Kaupunki-maaseutu -vuorovaikutus: Maapaikka – hankekokonaisuus jatkui 
vuoden 2013 puolella pilotointijaksona Salossa sekä Maapaikka III 
jalkautushankkeena, toteuttajana YTK/Aalto-yliopisto. Maapaikka III-
hankkeen rahoittajana oli Makera, hanke päättyi marraskuun lopussa 2013. 
Hanke sisälsi seututyöpajat kuudella kaupunkiseudulla, joista 4 on MAL-
verkoston jäseniä: Kouvola, Kotkan-Haminan seutu, Salo ja Seinäjoki. 
Maapaikka-hankkeen loppuraportti löytyy Aalto-yliopiston verkkojulkaisuna 
(myös www.mal-verkosto.fi). 
 
 
 
− Hanketulosten yleinen esittely ja jalkauttaminen kaupunkiseuduilla 

(Vyöhykesuunnittelu, RAJATON, sekä ulkopuolisella rahoituksella 
toteutettu Aalto-yliopiston Maapaikka-hankekokonaisuus) sparrauksen ja 
seminaarien yhteydessä. 

 

 

Hankkeet, selvitykset ja niiden raportit 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/


Viestintä ja muu toiminta 

Verkostokirjeitä 3 (tilanne 14.12.2013), aktiivinen sähköpostiviestintä, 
nettisivujen ylläpito ja tiedonvälitys. Artikkeleita ProSum-lehdessä, 
AlueIntegraattorissa, Kunnallistieteen Aikakausikirjassa (tulossa).  
  
Lisäksi uutena avauksena toteutettiin MAL-verkoston Asemanseutujen ja 
ratapiha-alueiden kehittämishankkeiden kysely jäsenkaupungeille ja –
seuduille elokuussa 2013 yhdessä TEM:n ja Liikenneviraston kanssa. Aloite 
kyselyyn tuli TEM:stä Kasvusopimusneuvottelijoilta.  
 
Verkostokoordinaation esittäytyminen ja neuvottelu v. 2014 painopisteistä 
MAL-aiesopimus valtio-osapuolen työryhmän kanssa 11.11.2013. 
 
Osallistuminen Turun kaupunkitutkimusseminaariin 19.11.2013. 
 
Esitys MAL-verkoston toiminnasta ja hanketapaaminen Lahdessa 21.11.2013 
(Valtakunnallisen asuinalueohjelman seminaari).  

 
 



Ohjausryhmä, verkostokoordinointi 

Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa v. 2013 (11.1, 19.3, 31.5, 

17.9, ja 18.12). Vuoden 2013 alusta lähtien ohjausryhmän 

toimintaan osallistui myös ARA:n edustaja.  

Verkostokoordinointi:  verkostoa koordinoivat 
projektipäällikkö ja suunnittelija. Kimmo Kurunmäki 
projektipäällikkönä maaliskuun loppuun, Kati-Jasmin Kosonen 
suunnittelijana tammi-maaliskuussa ja projektipäällikkönä 
huhti-lokakuussa sekä Tero Piippo projektipäällikkönä marras-
joulukuussa.  
 
Koordinointitehtäviin kuuluivat verkoston yleis- ja 
taloushallinto, toiminnan suunnittelu, yhteydenpito 
verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, 
tulosten välittäminen ja jalkauttaminen seuduilla, 
julkaisutoiminta, aluekäynnit.  
 
  
 
 
 



  
 Verkostojulkaisu 2013 – ei toteutunut henkilöstöresurssien 

vuoksi. Julkaisu mahdollinen vuonna 2014. 
 Joukkoliikenne ja maankäytön mahdollisuudet. Raideliikenne 

omana osionaan. 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 -> siirtyvät 
muunnettuina vuoteen 2014. 

 Täydennysrakentaminen ja houkutteleva kaupunkiasuminen. 
Asumisen tavoitteet ja toteutus MAL-aiesopimuksissa ja 
kasvusopimuksissa. Asumisen seudulliset kysymykset ja 
kehitystarpeet, erityisesti asuntopolitiikka. Työpajat ja seminaarit 
-> siirtyvät muunnettuina vuoteen 2014.  

  
 
  

 
 
 

Toteutumatta tai siirtyy 
Koordinaatiossa oli yhden henkilön vajaus 1.4-31.10.2013, mikä osaltaan vaikutti niin  
talouden kuin toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen.  

 



Talouden toteuma 2013 

1.1.-30.11.2013 ennuste 

TA  TOT TOT % 
1.1.-

31.12. 
TA II 
2013 

MAL-verkosto ta/12 kk 
216000 

Myyntitulot/alueet 82500,00 53343,20 64,7 90000,00 90000 

Muut tuet ja avust. 115500,00 74680,47 64,7 53360,00 126000 

Tulot yht. 198000,00 128023,67 64,7 
143360,0

0 216000 

Palkat ja palkkiot 94600,00 62636,85 66,2 68330,00 103200 

Sivukulut 18980,00 12497,38 65,8 13630,00 20700 

Palvelujen ostot 61050,00 42551,03 69,7 50120,00 66600 

Vuokrat 9170,00 9670,79 105,5 10550,00 10000 

Tarv., yms. 10540,00 247,62 2,3 270,00 11500 

Kaluston hankinta 3660,00 420,00 11,5 460,00 4000 

Menot yht. 198000,00 128023,67 64,7 
143360,0

0 216000 

 
Ylijäämä budjettiin nähden on n. 72 600 euroa. 
Esitys ylijäämän siirtämisestä  vuodelle 2014.  



  
 Projektipäällikön valinta 
 
 Helsingin seudun (HSL, HSY ja Uudenmaan liitto) mukaantulo 

verkostoon v. 2014 alusta 
 = > Ehdotus MAL-ohjausryhmälle: Helsingin seutu valitsee 
 organisaatiostaan yhden ohjausryhmän jäsenen ja kaksi 
 muuta ovat varajäseninä (tarvittava informaatio välittyy). 
 

•   Helsinki-Hämeenlinna-Tampere – kasvukäytävähankkeen vetäjän            

Anna-Mari Ahosen 12.12.2013 neuvottelu Ritva Laineen ja 
sähköpostivaihto MAL-verkostokoordinaation kanssa.  
 
 = > Ehdotus MAL-ohjausryhmälle: Riihimäki-
 Hämeenlinnan seudut tulisivat mukaan MAL-verkoston 
 jäseneksi. Samalla MAL-ohjausryhmä voisi ottaa kantaa 
 18.12.2013 siihen voisiko em. seutujen mukana tulla 
 jäseneksi myös Valkeakoski ja Akaa ? 

 
 
 

  
 
  

 
 
 

Muuta ajankohtaista  
 

 


