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MAL-VERKOSTON VÄLIRAPORTTI 14.2.2014 

 

Hankkeen nimi:  MAL-verkosto  

Hankkeen toteutusaika:  1.1.2010-  

Toteuttaja:  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä  

Yhteyshenkilö:  projektipäällikkö Tero Piippo  

Puhelin:                                  0400-388735 

Sähköposti:  tero.piippo@tampereenseutu.fi  

Raportointijakso:  1.11.-31.12.2013  

 

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2013) 

Henkilön nimi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa 

Tero Piippo projektipäällikkö 1.11.2013 – 31.12.2013 

kokonaisvastuu: hallinto ja toimenpiteet 

Kati-Jasmin Kosonen projektipäällikkö 1.4.2013 – 31.10.2013, 

kokonaisvastuu: hallinto ja toimenpiteet  

MAL-suunnittelija 19.3.2012 – 31.3.2013 ja 1.11.2013 – 

31.12.2013 osavastuu: toimenpiteet ja viestintä 

Kimmo Kurunmäki  projektipäällikkö 1.1.2010 - 31.3.2013, kokonaisvastuu: 

hallinto ja toimenpiteet 

Iina Sankala korkeakouluharjoittelija 22.4.-15.9.2013, selvitystyö 

Metropolialueiden suunnittelu- ja hallintamallit  -

kansainvälinen kartoitus 

 

HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2013: 

Verkoston jäsenalueet (15 jäsenaluetta v. 2013), työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- 

ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, Kuntaliitto, ARA, Liikennevirasto, Aalto-yliopisto, Tampereen 

teknillinen yliopisto, suunnittelukonsultit, HSY, HSL, Uudenmaan liitto. 
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HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTAMISESTA 

Vuodelle 2013 asetettiin tavoitteiksi ja toimenpiteiksi aihekohtaiset verkostotilaisuudet 

(asiantuntijaseminaarit, työpajat), kaupunkien ja kaupunkiseutujen sparraus (räätälöity tuki), 

hanketoiminta, ohjausryhmän toiminta ja julkaisutoiminta. Tavoitteeksi asetettiin, että näiden 

toimintatapojen myötä hyöty kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle on välitöntä ja tehokasta.  

Raportointijaksolla 1.11.-31.12.2013 toteutettiin suunnitelman mukaisia  toimenpiteitä. Edellisen 

raportointikauden 1.1.-31.10.2013 aikana tapahtui oleellisia muutoksia, kun projektipäällikkö Kimmo 

Kurunmäki siirtyi 1.4.2013 alkaen seutusuunnittelupäälliköksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymään 

ja projektipäällikkönä toimi sen jälkeen MAL-verkoston suunnittelija Kati-Jasmin Kosonen raportointikauden 

loppuun asti.  Verkostossa oli siis yhden henkilön vajaus 1.4-31.10.2013, mikä osaltaan vaikutti niin 

talouden kuin toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen koko vuoden osalta (selvitetty tarkemmin 

väliraportissa 1.1.2013 – 31.10.2013), mutta kokonaisuutena vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin 

em. resurssivajaus huomioiden hyvin. 

 

HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET AJALLA 1.11.-31.12.2013 

Toimenpiteiden aineistot on koottu verkoston nettisivuille www.mal-verkosto.fi.  

Seminaarit/ työpajat 

- Mal-verkoston  vuoden 2013 tulos-/jouluseminaari 18.12. Osallistujina oli n. 40 MAL-asiantuntijaa 

jäsenseuduilta ja ohjausryhmän organisaatioista. Käsiteltävinä teemoina olivat mm. kansainväliset 

mallit MAL-toimintojen kehittämisen välineenä: 

o Kansainvälinen kartoitus metropolialueiden suunnittelu- ja hallintamalleista  

o Pääkaupunkiseudun Metropolihallinnon valmistelu 

o Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaselvitys 

o Alueellisina MALPE-prosesseina Pietarsaaren seudun rakennemalli, Seudullinen 

palveluverkkosuunnittelu, case Oulun seutu, Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen 

suunnittelussa, case Turun seutu 

- Rakennemallityöpaja Pietarsaaressa 4.12.2013 
 
Pietarsaaren seudun kunnissa oli  käynnissä loppuvuonna erilaisia  maankäyttöön liittyviä 
strategiaprossesseja.  Näitä ovat mm. yleiset strategiat (Pietarsaari, Kruunupyy) ja strateginen 
yleiskaava (Pedersöre) sekä Pietarsaaren seudun rakennemallin laatiminen, joka valmistuu v. 2014 
alkupuolella. Strategioiden toteutumisen kannalta keskeistä on, miten kuntien päättäjät ja muut 
suunnittelun osapuolet sitoutuvat käytännön toteutukseen ja mikä on strategisten suunnitelmien 
todellinen merkitys. Työpajan tavoitteena oli erilaisten tapausesimerkkien ja ryhmätöiden avulla 
löytää erilaisia sitouttamisen tapoja. Työpajassa toimi avustavana konsulttina Airx Ympäristö Oy:n 
suunnittelupäällikkö Kimmo Vähäjylkkä. 

  
- Vanhusasumisen työpaja Iisalmessa 12.12.2013 

 
Työpajassa käsiteltiin  vanhusasumiseen liittyviä kehittämiskysymyksiä mm. seuraavista 
näkökumista.  Miten yhdistetään yhdyskuntasuunnittelu vanhusten asumistarpeisiin ja palvelujen 
tarjontaan ? Mistä viihtyisä ja vuorovaikutuksellinen asumisympäristö ylipäänsä muodostuu ? 

http://www.mal-verkosto.fi/
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Miten huomioidaan esteettömyys, turvallisuus sekä muut vanhusten erityistarpeet  ? Toimiiko 
poikkihallinnollisuus vanhusten asumisjärjestelyjen perustana ?  
 
Työpaja koostui alustuksista ja keskustelusta. Työpaja sisälsi case esimerkkejä siitä, miten muualla 
maassa on toimittu. Ryhmätöissä pohdittiin niiden soveltamismahdollisuuksia Iisalmen tarpeisiin. 
Työpajan asiantuntijoina toimivat MAL-koordinaation ohella  Anna Helamaa (yliopisto-opettaja, 
arkkitehti SAFA) Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä Kiinteistö Oy:n Joensuun Seniorin 
toimitusjohtaja Jukka Masalin. Jatkotyöpaja järjestetään vuonna  v. 2014. 

 

Hankkeet 

-  Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit MAL-suunnittelussa-hankkeeseen liittyen toteutettiin 
aiemmin  seutujen työpajat Turun ja Pietarsaaren seudut. Hankkeen toteuttajana oli Livady Oy ja 
prof. Lehtovuoren työryhmä.  Uudeksi kohdeseuduksi valittiin  Kotkan-Haminan seutu. Kotkassa 
pidettiin 10.12.2013 yritysvuorovaikutus työpaja.  Tavoitteena on tuottaa yritysalueiden tilallis-
teemallinen suunnitelma seudun strategisen yleiskaavan pohjaksi. Työn tekijä: Livady Oy (Panu 
Lehtovuori & työryhmä), Kotkan kaupunki, Cursor Oy ja MAL-verkosto. Toiminta jatkuu v. 2014 
puolelle.  
 

Viestintä 

- Aktiivinen sähköpostiviestintä, nettisivujen ylläpito ja tiedonvälitys.  

Vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu 

Keskeinen osa loppuvuoden toimintoja oli seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman 

valmistelu.  MAL-verkoston koordinaatio toimii asiakaslähtöisesti ja jäsenseutujen MAL-

kehittämistarpeita huomioiden. Tämän vuoksi  jäsenseuduille lähetettiin jouluseminaari -kutsun 

yhteydessä (25.11.2013) kysely, jossa tiedusteltiin tulevan vuoden kehittämistarpeita; mm. 

seminaarien ja asiantuntijatyöpajojen sisältöjä, räätälöityjä sparrauksia, ehdotuksia tutkimus-, 

selvitys- ja kehityshankkeiksi sekä uusia toimintamuotoja, suunnittelutyökaluja, näkökulmia ja 

kehittämisideoita MAL-verkoston toiminnalle. Ohjausryhmän kokouksessa (18.12.2013) esitettiin 

jäsenseutujen vastausten yhteenveto ja palaute huomioitiin TTS 2014:a. 

Yhteistyökumppanit 

 Mal-koordinaatio osallistui loppuvuoden aikana mm. seuraaviin yhteistyökumppaneiden 

tilaisuuksiin: 

- 6.11 Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelma 2040 työpaja (Tampere) 

- 11.11 Yhteistyöneuvottelu valtio-osapuolen Mal-seurantaryhmän kanssa (YM, Helsinki) 

- 19.11 Kaupunkitutkimusseminaari (Turku) 

- 21.11 Osallistuminen Asuinalueohjelman seminaariin ja esitys MAL-verkoston toiminnassa (Lahti) 

- 22.11 Kestävän liikkumisen ohjaus (Motiva, Hki) ja Maapaikka hankkeen ohjausryhmä (Hki) 

- 27.11 Tampereen kaupunkiseudun seutufoorum (Tampere) 
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Toteutumatta tai siirtyy v. 2014 

- Yhteinen verkostojulkaisu 2013 – ei toteutunut henkilöstöresurssien vuoksi. Julkaisu on edelleen 

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 -> siirtyy muunnettuina vuoteen 2014.  

 

HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS 

Verkoston toteuttamien hankkeiden tuloksia ryhdyttiin jalkauttamaan tulosseminaarin ja sparrauksen 

myötä. MAL-verkoston toiminta on kansallisen kaupunkipolitiikan ”etäpääte”. Käytännössä tämä tarkoitti 

mm. valtion ja kaupunkiseutujen välisten  MAL-aiesopimusten seurantajärjestelmien kehitystyötä.  

Toiminnassa suunnittelussa ja toteutuksessa täytetään verkoston jäsenalueiden erilaisia tarpeita. Tarpeita 

kartoitetaan keskusteluilla, kyselyillä ja hanketapaamisten avulla. Toiminnassa yhteen sovitettaan näitä 

jäsenseutujen tarpeita ja valtion osapuolten näkemyksiä. 

Verkoston toiminnan vaikuttavuus raportointijaksolla perustuu toiminnan yhteiskunnalliseen 

ajankohtaisuuteen ja kaupungeille, kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle räätälöityyn toimintaan. 

Merkittävässä roolissa on myös verkoston hankkeiden ja niiden tulosten välitön hyödyntäminen hankkeissa 

mukana olleilla kohdeseuduilla.  

HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU  

Verkoston toiminta ja rahoitus jatkuu vuonna 2014. Vuoden 2013 aikana ohjausryhmä keskusteli verkoston 

toiminnan ja rahoituksen tulevaisuudesta 2014 eteenpäin. Ohjausryhmän alkuvuoden 2013 kokouksissa 

(11.1.2013, 19.3.2013 ja 31.5.2013) on todettu, että verkosto on jäsenilleen kannattava työkalu ja 

tarpeellinen myös jatkossa. Kokouksissa linjattiin mm. seuraavaa: ”Verkoston jatkaminen vuoden 2015 

loppuun on tärkeää kaupunkipolitiikan perusteluihin viitaten ja jatkolle on olemassa sekä valtion että 

kaupunkiseutujen intressit”. 

Verkosto jatkaa nykyisillä toimintavoilla ja koordinoinnilla (2 henkilötyövuotta) vuonna 2014. Verkosto 

toteuttaa omalta osaltaan kansallista kaupunkipolitiikkaa. Hankkeiden tulosten jalkauttaminen, räätälöidyn 

tuen järjestäminen sekä MALPE- painopisteisiin  liittyvä kehittäminen ovat vuotta 2014 koskevan toiminta- 

ja taloussuunnitelman runkona.  MAL-yhteensovittaminen niin suunnittelussa kuin sille raamit antavassa 

politiikassa on edelleen toiminnan punaisena lankana. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 

huomioidaan verkoston jäsenalueiden erilaisia tarpeita. 
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HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA (CD-ROM-levyt, Internet-sivut, julkaisut, 

markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot jne.) 

Tuotettu materiaali ajalla 1.11.-31.12.2013   Kustannus 

Verkostotilaisuuksien materiaalit  

sähköisenä www.mal-verkosto.fi   - ei kustannuksia 

 

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 
 
 
Koordinaatioresurssien muutokset vaikuttivat osaltaan koko raportointikaudelta 1.1.-31.12.2013 tiettyjen 
toimenpiteiden siirtymiseen toteutettavaksi vuoden 2014 aikana.  Siirtyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi vuoden 2013 tuloja on tilinpäätöksessä kirjattu ennakkotuloksi, joten ne ovat käytettävissä 
vuoden 2014 toimintaan. 
 
 
 
Allekirjoitus/ allekirjoitukset* 
Tampere 14.2.2014 
Paikka ja päiväys 
 
 

Tero Piippo 
Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö 
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 
 
Liitteet, 1. kpl 
ohjausryhmän kokoonpano 
 
* Loppuraportti on toimitettava organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön/ henkilöiden 
allekirjoittamana. Yhteishankkeissa loppuraportti on oltava kaikkien osatoteuttajien allekirjoittama, ellei toteuttajien 
keskinäisessä yhteishanketta koskevassa sopimuksessa toisin ole sovittu. 

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

