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Verkoston talouskatsaus 1 
 
 

- Jyväskylän ja Kuopion poisjäänti MAL-verkostossa aiheuttaa 12.000 €:n budjetin pienenemisen. 

Lisäksi edellisen vuoden (2013) ylijäämä on tarkentunut 70.000 € (aiemmin 72.000 €). Ehdotus 

karsinnasta (14.000 €): 

 
Seminaarien, työpajojen, sparrausten ja hankkeisiin kustannuserittely 20.000 € + 70.000 € 

(yhteensä 90.000 €) toiminnoittain: 

  

Seminaaritoiminta   = >  5 * 3.000 € = 15.000 € 

Yhteiset työpajat    = >  6 * 2.500 € = 15.000 € 

Seutukohtaiset sparraukset (-Jyv.)  => 11 * 1.500 € = 16.500 €, -3.000 €  

Julkaisut ja muu tiedotus  => 10.000 €, -3.500 € 

Hankkeet (sis. Livadyn 5.000 €)  => 23.500 € 

Korkeakouluharjoittelija  = > 5.000 € 

Kansainväliset yhteydet  => 4.000 € 

(kv. puhujat, workshop, materiaalit) 

Muut ostopalvelut (mm. väliarviointi) => 15.000 €, -7.500 €  

  

YHTEENSÄ    90.000 € 

 
 
 

 

 



Talouden toteuma 2014 (huomioitu Jyväskylän ja Kuopion poisjäänti) 

1.1.-28.2.2014 ennuste 
TA 

(muutos)  TOT TOT % 1.1.-31.12. 

Myyntitulot/alueet 93 000 17 500 18,8 93 000 

Muut tuet ja avust. 106 000 17 670 16,7 106 000 

Tulot yht. 199 000 35 170 17,7 199 000 

Palkat ja palkkiot 101 500 16 485 16,2 98 890 

Sivukulut 20 300 4 291 21,1 25 770 

Palvelujen ostot 63 100 6 675 10,6 40 050 

Vuokrat 10 800 2 367 21,9 14 200 

Tarv., yms. 3 300 150 4,5 900 

Kaluston hankinta 0 0 0,0 0 

Menot yht. 199 000 29 968 15,0 179 810 



Yritysvuorovaikutuksen hanke päättynyt -  
Kotkan-Haminan case 
 
 
 

 
- Työpaja 1: Kotkassa 10.12.2013,  
"Mistä investointeja Kotkan-Haminan seudulle?"  
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/yritysvuorovaikutus-tyopaja_1_kotkan-
haminan_seutu_10.12.13 

 
- Työpaja 2: Kotkassa 13.2.2014,  
”Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta:  Kauppa ja kansainväliset investoinnit”  
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/yritysvuorovaikutus-tyopaja_2_kotkan-
haminan_seutu_13.2.2014 
 

Raportti nettiin:  
- http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus 
- ww.mal-verkosto.fi/julkaisut/hankkeiden_loppuraportit 
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KUTSU YRITYKSILLE JA MUILLE TOIMIJOILLE 
 
OHJELMA 13.2.2014  
12:00 Salaattilounas  
12:30 Avaussanat  
- Pauli Korkiakoski, seutusuunnittelija, Cursor Oy  
 
12.45 Kotkan-Haminan seudun kuntien puheenvuorot  
- Markku Hannonen, Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja: E18 kehityskäytävä ja seudun tulevaisuuskuva, Karhulan-
Jumalniemen suunnittelutilanne  
- Vesa Pohjola, Haminan kaupunginarkkitehti: Haminan keskustan mahdollisuudet  
 
13.15 Luova keskustelu ja ryhmähaastattelu, osa 1  
- Tilaisuus yrityksille tuoda näkökantansa esille ja osaksi seudun suunnittelua – lämmittelykierros  
 
14.00 Kahvi  
14.15 Lyhytluennot  
- Pasi Kauppinen, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja: Yritysten ja elinkeinoelämän 
tarpeet yhdyskuntasuunnittelussa. Case Kuopion alatorihanke  
- Panu Lehtovuori, professori TTY: Kansainvälisiä esimerkkejä kiinteistökehittämisen pullonkaulojen avaamisesta 
luovien tilaratkaisujen avulla  
 
14.45 Luova keskustelu ja ryhmähaastattelu, osa 2  
- Keskustelu konkretisoi yritysten ja kuntien yhteisiä kysymyksiä, tarpeita ja ideoita Karhulan-Jumalniemen ja Haminan 
keskustan kehittämisessä  
 
15.45 Yhteenveto ja jatkotoimet  
- Toiveet vuorovaikutuksen järjestämisestä jatkossa  
- Työpajan tulosten jatkokäsittely ja yhteydenpito  
 
16.00 Tilaisuus päättyy  
 
Työpaja liittyy Suomen kaupunkiseutujen MAL-verkoston hankkeeseen ”Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit 
MAL-suunnittelussa”. Turun ja Pietarsaaren vastaavien työpajojen tuloksista on tehty kesällä 2013 raportti:  
www.mal-verkosto.fi/filebank/635-MAL_yritysvuorovaikutus_25062013_kevyt.pdf  

 



Yritysvuorovaikutus hankeideat kartalle 
 

1. E18-moottoritien kytkeminen kiinteämmin osaksi kaupunkiseutua 
 
Hankeidea: Moottoritien temaattinen maisemointi, jossa kasvillisuus, valaistus ja melusuojauksen 
estetiikka muuttuu lähellä olevan kaupunkikohteen mukaan. Suunnitelmasta järjestetään 
kansainvälinen maisema-arkkitehtuurikilpailu. Vastuu: Liikennevirasto ja kunnat. Risteyksiin 
rakennetaan abstraktit pylonit, jotka konkreettisesti viittaavat kohteisiin. Yhtenäinen design osana 
koko tien maisemointia. Vastuu kunnat tai julkis-yksityiset yhteenliittymät. Maisemainterventioiden 
estetiikka linkitetään mobiilisovelluksen (2) käyttöliittymän suunnitteluun. 
 
2. Mobiilit palvelut 
 
Hankeidea: Kotkan-Haminan seudun palveluhakemisto ja tapahtumat integroidaan mobiiliksi 
käyttöliittymäksi. Yhteistyötä myös autoihin integroituvien paikannusperusteisten laitteiden ja 
ohjelmistojen kehittäjien kanssa. Kielet suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. Vastuu: Googlen 
paikallinen yhteistyöhanke, jonka pilotti mobiilisovellus voisi olla. 
 
3. Haminan keskustan kehittäminen 
 
Hankeidea: Kaikki vanhan Haminan liiketilat integroidaan toisaalta perinteisten kauppojen ja 
toisaalta vajaakäyttöisiä tiloja aktivoivien tilapäisten käyttöjen ja kokeilujen verkostoksi, jota 
erityinen keskustayhdistys koordinoi. Linkki mobiilisovellukseen (2). Vrt. Esimerkit Britanniasta ja 
Australiasta. Vastuu: yrittäjät, kiinteistönomistajat ja kaupunki. 
 
 



Yritysvuorovaikutus hankeideat kartalle 
 

4. Karhulan-Jumalniemien kehittäminen 
 
Hankeidea: Ahlströmintie ja Kyminlinnantie ajatellaan uudelleen urbaaneina bulevardeina, joiden 
varrelle tilanteen mukaan voi sijoittua sekä pikkuliikkeitä että suuryksiköitä, pienteollisuutta ja jopa 
asumista. 
Suuryksiköiden tontit Jumalniemessä muotoillaan niin, että julkisivu bulevardille ei ole pitkä. 
Umpinaiset market-boksit ja pysäköinti jäävät taka-alalle, ja vaiheittain kehittäminen on helppoa. 
Rakennusrivi erottaa bulevardin moottoritiestä ja luo hyvän pienilmaston. Karhulan keskustassa 
Karhulantien ja Vesitorninkadun miljöötä tiivistetään pienimuotoisella täydennysrakentamisella. 
Yhteydet puurakentamiseen ja rakentamisen uuteen teolliseen logiikkaan tutkitaan. Kyminlinnantien 
yhteys rautatieseisakkeeseen ratkaistaan nykyistä paremmin. Vastuu: Kotkan kaupunki, Cursor Oy 
ja Puuinfo / Kymen ammattikorkeakoulu. 
 
 
5. Yhteistyöfoorumi ja johtajuus 
 
Hankeidea: Kotkan-Haminan seudun strategisen kehittämisen ja yritysyhteistyön alustaksi 
rakennetaan vaiheittain Internetin yli toimiva 
osallistumis- ja päätöksenteon tukijärjestelmä. Järjestelmällä on moderaattori, joka muotoilee 
yritysten aloitteista ja tarpeista hankeaihioita ja tiedottaa prosessista. Hankeaihiot toimivat eri 
toimijoita kokoavina ’ytiminä’ ja suunnittelu- ja hankeprosessien syötteinä. Vastuu: Cursor Oy. 
 



Alkuvuoden työpajat 
 
 

Vaasan seudun Elinvoimastrategian käynnistystyöpaja 30.1.2014  
- n. 30 osallistujaa, tilaisuudesta hyvät arviot (4/5) 
- http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/vaasan_seudun_elinvoimastrategian_starttityopaja_30.1.2014 
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Vaasan seudun Elinvoimastrategian starttityöpaja 31.1.2014     

13.35 Vaasan seudun 

elinkeinokehityksen haasteet ja 

mahdollisuudet 

Ryhmätyöskentely 

 

15.00         Ryhmätyöskentelyn purku 

 Ryhmänvetäjät 

 

15:20 Kysymyksiä ja keskustelua 

 

15:50 Jatkotoimet 

Nina Hautio, Vaasan kaupunki 

 

16.00         Tilaisuus päättyy  

12.00 Seminaarin avaus  

                    Susanna Slotte-Kock 

 kehitysjohtaja, Vaasan  kaupunki 

12.10 MAL-verkoston esittäytyminen  

                    Tero Piippo 

 projektipäällikkö, MAL-verkosto 

12.20 Elinvoimastrategian nykytila, haasteet  

 ja mahdollisuudet 

 Nina Hautio 

 elinkeino- ja hankekoordinaattori, Vaasan kaupunki 

12.35 Vaasan seudun rakennemalli ja odotukset 

elinvoimastrategiaan  

Markku Järvelä, 

tekninen johtaja, Vaasan kaupunki 

12.55  1. Tulevaisuuden työpaikat.  

2. Yritysvuorovaikutus - Mitä opittavaa Vaasan 

seudulle muilta seuduilta? 

Panu Lehtovuori, arkkitehti, professori, Livady Oy 

 

 



Alkuvuoden muuta toimintaa 
 

Maksatushakemus TEM:iin tehty ajalta 1.11 – 31.12.2013  
(liitteet ml. väliraportti verkoston nettisivuilla: http://www.mal-
verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset) 
 

Korkeakouluharjoittelijan rekrytointi   
• MAL-verkoston koordinaatioon on ohjausryhmän linjauksen (18.12.13) mukaan 

haettu korkeakouluharjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi.  
• Harjoittelijan työn sisältö: MAL-aiesopimukset 

─ toimintamalliin sitoutuminen  
─ osallistaminen  
─ sopimusten käytäntöön vieminen.  

• Harjoittelijahakemuksia tuli 8, joista 7:llä oli harjoittelutuki. Haastatteluun kutsuttiin 
4. Valinta kohdistui Turun yliopiston maantieteen tutkijalinjan opiskelijaan Niina 
Ojaniemeen.  Niina tekee parhaillaan pro gradua Turun kaupunkitutkimusohjelman 
apurahalla ”Nuorten perheiden asumispreferensseistä Turussa ja 
kaupunkipientalojen mahdollisuuksista suhteessa Turun ks:n strategisiin 
kehittämistavoitteisiin tiiviistä yhdyskuntarakenteesta”.  

• Harjoitteluaika on 1.5.-30.6. ja 1.-31.8.2014. 
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Alkuvuoden muuta toimintaa 
MAL-koordinaation työkokoukset ja sidosryhmätapaamiset 1.1.2014 – 12.3.2014. 
  
7.1  Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjaaminen Treen seudulla, neuvottelu hanke-edustajien kanssa (Kati) 
 
8.1  Kehityskäytäväneuvottelu HHT- kehityskäytäväneuvottelu Anna-Mari Ahosen kanssa, Hämeenlinna 
  
10.1  Suunnittelutapaaminen Iisalmen kuluvan vuoden toimintaan liittyen, Iisalmi (Tero) 
  
14.1  ARA-päivä,  Marina Congress Center, HKI 
 
15.1   TKS Maankäytön ja asumisen sekä Liikennejärjestelmätyöryhmien yhteiskokous 
  
27.1  Hankesuunnittelupalaveri Kehityskäytävähankkeeseen liittyen FT Helka Kalliomäen kanssa 
  
28.1  Yhteistyöneuvottelu Luovien alojen verkoston vetäjän Anu Perttusen kanssa, TRE 
 
5.2  Kunnallisalan kehittämissäätiön seminaari, Marina Congress Center, HKI (Kati) 
   
6.2  TKS Maankäytön ja asumisen työryhmän kokous (Tero) 
 
10.2  ENDURANCE-hankkeen ohjausryhmä, Motiva, HKI (Kati) 
  
18.2  SmartStation työpaja ja yhteistyöneuvottelu MAL-verkoston Asemanseutujen kehittämisen työpajan 
järjestämiseksi, Rytmikorjaamo, Seinäjoki 
  
5.3   TKS Liikennejärjestelmätyöryhmä (Kati) 



Tulevia tilaisuuksia kevät-kesä 

• Elinvoimaiset kyläalueet sparraus ja kyläekskursio Salossa, 22.5.2014  
─ Salon kaupungin ja Kylien Salo hankkeen aloitteesta 
─ Kylien maankäyttö ja kaavoitus, tavoitteena elinvoimaiset kyläalueet 
─ Maapaikka-hankkeen jatkotapaaminen 

 
• MAL-kysymykset kuntaliitosprosessissa-vertaistapaaminen (huhti-toukokuu) 

- Lahden kaupungin aloitteesta järjestetään (neuvottelu 18.3.14 Lahdessa). 
- Myös Porin kaupunki kiinnostunut 

 
• Joensuun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystyö (kevät 2014) 

- Sisältö ja ajankohta tarkentuvat piakkoin 
 

• Iisalmen vanhusasumisen jatkotyöpaja /palveluverkon kehittäminen (kesä) 
- Sisältö ja ajankohta tarkentuvat piakkoin 

 



Tulevia tilaisuuksia keväällä – Asemanseudut 

• Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä" –vertaistapaaminen/työpaja 
järjestetään Tampereella 14.5.2014 klo 11.30-16. 
 

• Mukaan ilmoittautuneet kaupungit/ seudut: Joensuu, Kouvola, Oulu, Pori, Salo, 
Seinäjoki, Tampereen seutu (TKS ja Pirkanmaan liitto), Turku ja Helsingin seutu 
(Vantaa ja Uudenmaan liitto). Valtio-osapuolelta mukana Liikennevirasto (Arja Aalto 
ja Kari Ruohonen).  
 

• Tarkoituksena on vertaisoppimisen kautta:  
─ vaihtaa kokemuksia ja ideoita keskeisten asemanseutujen kehittämisprosessien 

hallinnasta  
─ kuvata prosessien onnistumisia ja vastaavasti ilmenneitä haasteita, ratkaisuja 
─ yhdistää käynnissä olevat ja suunnitteilla olevat kehittämis- ja 

tutkimushankkeet.  
 

• Pyydettyjä alustuksia: Tikkurila-projektin kuvaus ja Liikenneviraston katsaus 
Henkilöliikenteen asemapaikkojen kehittämisohjelman tilanteesta. Mukaan tulevilta 
kaupunkiedustajilta pyydetään esitys/ kuvaus kaupunkinsa asemanseudun 
tilanteesta. 

 
 
 

 

 



Tulevia tilaisuuksia keväällä – Asemanseudut 

 
 
 

 

 

 

ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ -  
 TYÖPAJA KAUPUNGEILLE, ALUIELLE JA VALTIOLLE 

 
KUTSU JA OHJELMA 

 

Kutsumme Sinut Tampereelle kaupunkien vertais- ja sparraustilaisuuteen Asemanseutujen 
kehittämisestä, luonnollisesti aseman viereen. Tilaisuuden tavoitteena on jakaa kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä asemanseutujen ja keskustan ratapiha-alueiden kehittämishankkeiden osalta. 
Tilaisuuteen ovat lupautuneet 10 verkoston jäsenkaupunkia tai –seutua sekä Vantaan kaupunki ja 
Liikennevirasto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu.  
 
Aika: keskiviikko 14.5.2014, klo 11.30-16 (lounas ennen tapaamista) 
Paikka: Asemanseutu, Tampere (paikka tarkentuu)  

 
Tilaisuuden ohjelma: 
 
11.30  Avaus 
11.40  Valtion näkökulma 

Henkilöliikenteen asemapaikkojen kehittämisohjelma, tilannekatsaus,  
Arja Aalto, Liikennevirasto 

12.00 Kaupunkien näkökulma 
Tikkurilan kokonaisvaltainen kehittämishanke,  
Vantaan kaupunkisuunnittelu (Asta Tirkkonen) 
Tampereen Asemakeskus-hanke 
Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki 

 Joensuu, Pori, Lahti, Kouvola, Salo, Seinäjoki, Tampereen seutu &Turku. 
 Lyhyet esittelyt asemanseudun kehittämisen tilanteesta kussakin kaupungissa. 
13.45 Keskustelu (paneeli?) 
 
14.15  Tutkimuksen näkökulma 
 Mitkä ovat ne asemanseutujen keskeiset kehittämishaasteet ja kipukohdat, mihin 

tarvitaan uutta tietoa, uusia toimintatapoja ja yhteistyömalleja? 
 Keskustelu, pallottajina Ari Hynynen, TTY ja Jari Kolehmainen, Tay, JKK 
  
15.30  Loppukeskustelu ja yhteenveto 
15.50  Tilaisuus päättyy, lähtö junille 
 
Työpaja koostuu alustuksista ja keskusteluosuudesta. Iltapäiväkahvit ja teet noin klo 14. Tilaisuus on 
maksuton. Ilmoittautumiset maanantaihin 5.5.2014 mennessä osoitteeseen 
tuuli.paunonen@tampereenseutu.fi. Kerrothan myös osallistutko lounaalle.  
 
Lisätietoja, MAL-verkoston koordinaatio: 

Projektipäällikkö Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi 

Erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi. 



Tulevia tilaisuuksia –  Täydennysrakentaminen 

Keskusteluun:  
 

• Täydennysrakentaminen (kesä 2014) 
Tavoite: Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, asuinalueiden täydennysrakentaminen ja 
eheyttäminen, elinvoiman varmistaminen, palveluverkkojen konseptointi ja 
erityisosaaminen    

 → ohjausryhmältä evästystä/sisältönäkökulmia! 
 

Kokonaisuuteen liittyvät myös:  
 
• Palveluverkkojen kehittämisen työpaja  (syksy 2014) – verkoston yhteinen 
• Pysäköintiratkaisut täydennysrakennuskohteissa – sparraus Turussa (kevät-kesä 2014) 
• Tampereen kaupunkiseudun yhteisvastuullinen asuntopolitiikka/ osana MAL-

aiesopimusten toteutuksen toimeenpanoa ja seurantaa  - sparraus Treella (syksy 2014) 
• Raideliikenteen asemapaikkojen täydennysrakentaminen /seudulliset raideliikenteen 

kehittämiskysymykset – työpaja (syksy 2014), Helsingin, Tampereen ja Turun seudut 



Kk Ohryt Verkoston yhteiset seminaarit ja työpajat Seutusparraus 

Tammi Sähköpostikokous: 
verkoston TTS 2014, ajalla 
16.-22.1.2014 

Vaasan seudun elinvoimastrategian 
käynnistysseminaari 30.1.2014, Vaasa 

Helmi • Yritysvuorovaikutus, Kotkan Haminan 
seutu, työpaja 13.2.  

• Seinäjoki SmartStation 18.2.14, (MAL-
koordinaatio osallistuu) 

Maalis Ohryn kokous 12.3.2014, 
Kuntaliitto 
 

 • Lahden seudun neuvottelut Mal-
yhteistyöstä, tapaaminen Lahdessa 
18.3.14 

Huhti • Elinvoimaiset kylä-alueet, työpaja ja kyläekskursio 
to 22.5.14: MAL-verkosto ja Salon kaupunki, 
Maapaikka-jatkotapaaminen 

• Lahden alueen kuntarakennetyö, 
vertaistuki (huhti-toukokuu) 

Touko • Asemanseudut keskellä kaupunkia, vertaistyöpaja, 
14.5.14, Tampere 

• MAL-aiesopimusten jatkotyöpaja, valtio-osapuoli 
ja seudut (touko-kesäkuu) 
 

• Joensuun seudun yhdyskuntarakenne 
ja –kehittäminen (kevätkausi) 

Kesä Ohryn kokous 3.6.2014, 
Hki 

• Täydennysrakentaminen, eheyttävä 
asuntopolitiikka (kesäkausi) 

• Kansainväliset MAL-yhteistyömallit (kesäkausi) 
 

• Seinäjoki SmartStation 2.6.14, (MAL-
koordinaatio osallistuu) 

Vuoden 2014 toiminta kuukausittain – Ehdotus 12.3.2014 
 

Punaisella merkityt aktiivisessa valmistelussa maaliskuussa 2014 



Kk Ohryt Yhteiset työpajat, seminaarit 

Heinä LOMAKAUSI 

Elo • Kehityskäytäväseminaari (loppukesä?) 
• Kaupunkiseutujen kestävän liikkumisen ohjaamisen 

workshop, Motiva, Mal-verkosto (syyskausi) 
 

• Pysäköintiratkaisut ja 
täydennysrakentaminen, Turku 
(kesä?) 

• Iisalmen seudun jatkotyöpaja 
(loppukesä) 

Syys • Palveluverkkojen kehittämisen työpaja (syyskausi) – 
yksinään vai jonkin muun til. yhteydessä? 

• Asemanseutujen kehittäminen osana MALPE-työtä, 
hajautunen omistuksen tematiikka, seminaari/ 
työpaja  

 
 

• Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuus, 
Kouvola (syyskausi) 

 

Loka • Kuntaliitosseutujen rakenneseminaari (syyskausi) 
• Seudullisen raideliikenteen (lähijuna, ratikka) 

kehittämiskysymykset suurilla kaupunkiseuduilla 
(syyskausi) 

 

• Oulun seudun MALPE-aiesopimuksen 
jatkotyöpaja (syyskausi) 

• Tampereen kaupunkiseudun as. 
osana MAL-aiesopimusta (syksy) 

Marras 

Joulu Ohryn kokous, pvm.? Vuosiseminaari, alustava 


