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VERKOSTON UUDISTUMISEN VUOSI 2014  
 
MAL-verkoston muutokset ovat jatkuneet vuonna 2014. Verkoston tulevaisuudesta on käyty kevään aikana 
keskusteluja niin ohjausryhmässä kuin koordinaatiossakin. Uusi projektipäällikkö Tero Piippo on 
työskennellyt nyt puolisen vuotta. Hänen keskeisenä tehtävänään on ollut vuoden 2014 toiminta- ja 
taloussuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvien toimenpiteiden valmistelu ja käynnistys yhdessä 
erikoissuunnittelijan ja verkostoseutujen sekä muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Toiminnan 
painopiste on vuonna 2014 entistä vahvemmin aihekohtaisissa seminaareissa ja työpajoissa sekä 
kaupungeille ja seuduille räätälöidyssä sparrauksessa. Vuodelle 2014 jäsenseuduissa on muutoksia, 
jäsenluettelo on verkoston Internet-sivuilla os: www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/jasenet. Uutena seutuna 
verkostossa on Helsingin seutu. Seutua edustavat Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY ja Uudenmaan liitto.  
 
Verkostokirje löytyy osoitteesta www.mal-verkosto.fi. Samasta osoitteesta löytyvät myös muut verkoston 
kuulumiset, ajankohtaiset tilaisuudet ja julkaisut. Tulevista tilaisuuksista löydät lisätietoa etusivulta, 
ajankohtaista-osiosta, kalenterista, seminaareista ja sparraukset-osiosta sekä tarvittaessa yhteistyö-
kumppaneiden sivuilta.  
 
Antoisia lukuhetkiä! 
 

Tero Piippo & Kati-Jasmin Kosonen 

MAL-verkoston koordinaatio 
 

 

Vuoden 2014 teemoja: Verkoston teemoina vuonna 
2014 ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen 
suunnittelun yhteensovittaminen 
kaupunkipoliittiseen kehittämiseen, MAL-
aiesopimukset ja Kasvusopimusten MAL-kytkennät, 
asemanseutujen kehittäminen osana 
kaupunkikehityshankkeita, täydennysrakentaminen ja 
laadukas kaupunkiasuminen, kehityskäytävien 
MALPE-suunnittelu sekä seutukohtainen työskentely 
ajankohtaisissa asioissa. Verkoston toiminnan 
keskiössä ovat jäsenseutujen ja valtio-osapuolen 
vuoropuheluun tähtäävät seminaarit, työpajat, 
selvitykset sekä seutukohtainen räätälöity sparraus. 

Ohjausryhmä painottaa niukkojen resurssien 
priorisointia ja kohdentamista seututyöskentelyyn 
sekä seutujen ja valtion vuoropuheluun MALPE-
yhteensovittamisessa. Ohjausryhmässä on uusi jäsen,  

osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun 
liikenteestä (HSL).  

Ohjausryhmä on sähköpostikokouksessaan 24.-
28.3.2014 tehnyt myönteisen päätöksen verkoston 
osallistumisesta Seudullisen paikkatieto- hankkeen 
osarahoittamiseen Tampereen kaupunkiseudulla. 
Muut rahoittajat ovat Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymä ja Tampereen kaupunkiseudun kunnat. 
Hankkeen tavoitteena on aikaansaada 
paikkatietopohjainen seudullinen toimintamalli. 
Jatkossa toimintamalli on tarkoitus jalkauttaa MAL-
verkoston jäsenseutujen tarpeisiin ja saattaa hyviä 
käytäntöjä seudulliseen paikkatiedon avaamiseen.  
Hanke sijoittuu Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymään ja kestää kesään 2015 asti. MAL-
verkosto on varautunut rahoittamaan hanketta 
vuonna 2014.  

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


MAL-verkoston ohjausryhmä on kokoontunut 
12.3.2014 Kuntatalolla. Lisäksi vuoden 2014 aikana 
on jo pidetty kaksi sähköpostikokousta: Verkoston 
Talous- ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2014 
ajalla 16.-22.1.2014 sekä Paikkatietohankkeen 
rahoituksesta ajalla 24.-28.3.2014.  

Ohjausryhmän toimintaan liittyvät aineistot ja 
edellisten kokouksien muistiot löytyvät täältä. 
Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään VM:ssä, 
Mariankatu 9, tiistaina 3.6.2014 klo 13-15.  

YRITYSVUOROVAIKUTUS-HANKE JA 
KANSAINVÄLINEN KARTOITUS 

Yritysvuorovaikutuksen konseptit ja toteutus MAL- 
suunnittelussa(2012-2014). Arkkitehtitoimisto Livady 
Oy:n työryhmä professori Panu Lehtovuoren johdolla 
on konsepotinut yhdessä MAL-verkoston kanssa 
yritysvuorovaikutuksen mallin Pietarsaaren, Turun 
sekä Kotkan-Haminan seuduille. Sparrauksen 
tavoitteena on ollut tukea pilottiseutujen 
elinkeinoelämän ja kaupunkisuunnittelun välistä 
vuoropuhelua osana luontevaa pitkän tähtäimen 
MAL- suunnittelua. Turun ja Pietarsaaren seudun 
mallia koskeva raportti löytyy täältä.  

Kotkan-Haminan yritysvuorovaikutusmalli 
toteutettiin osana pohjoista kasvukäytävää eli 
Tukholma-Turku-Helsinki- Pietari-käytävää. Työ 
kohdentui Jumalniemen-Karhulan ja Haminan 
keskustan kaupan alan ja kansainvälisten 
investointien edellytysten haarukoimiseen. Pilotissa 
toteutettiin kaksi vuorovaikutustyöpajaa. Seudun 
maankäytön suunnittelijoille, vähittäiskaupan, 
rakennuttajien ja kaupan alan sijoittajien yhteinen 
vuorovaikutustyöpaja: Kauppa ja kansainväliset 
investoinnit pidettiin to 13.2.2014 Kotkassa. Pilotti 
tehtiin tiiviissä yhteistyössä Kotkan ja Haminan 
kaupunkisuunnittelun ja seudun kehittämisyhtiön 
Cursorin Oy:n kanssa. Pilotista tehtiin työpajojen ja 
esitettyjen hanke-aihioiden perusteella sähköinen 
raportti. 

Jatkotyönä yritysvuorovaikutusprosessiin MAL-
verkosto järjesti yhdessä Vaasan seudun ja Vaasan 
kaupungin kaupunkikehityksen kanssa Vaasan seudun 
elinvoimastrategian starttiseminaarin to 30.1.2014 
Vaasa-Opistolla. Professori, arkkitehti Panu 
Lehtovuori (Livady Oy), alusti tilaisuudessa aiheella 
"Tulevaisuuden työpaikat, yritysvuorovaikutus; mitä 

opittavaa Vaasan seudulle?". Seminaarissa käytiin 
läpi elinvoimastrategian lähtötilannetta, Vaasan 
seudun rakennemallin tilannekatsaus sekä 
yleisemmin pohdintaa tulevaisuuden työpaikkojen 
sijoittumisesta, maankäyttöratkaisuista ja 
elinkeinoyhteistyöstä. Seminaarin ruotsinkieliset 
ohjelmatiedot ja aineistot löytyvät täältä.  

Metropolialueiden suunnittelu- ja hallintamallit. 
Kansainvälinen kartoitus - julkaisu 

Vuoden 2014 korkeakouluharjoittelijan Iina Sankalan 
työstämä Kansainvälisen MAL-katsauksen raportti 
sisältää lyhyen katsauksen metropolialueiden 
määritelmistä ja toiminnallisuudesta sekä 
kaupunkiseudullisten yhteistyöorganisaatioiden 
vaihtelevista tehtävistä. Raportissa keskityttiin 
tarkemmin erilaisiin MAL-hallintamalleihin 11 
tapausesimerkin kautta Euroopasta, Kanadasta ja 
Uudesta-Seelannista. Raportti löytyy täältä.  

ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMINEN  

Asemanseutujen kehittämisen työpaja 14.5.2014 
Tampereella. Jäsenkaupunkien ja – seutujen yhteinen 
työpaja, jossa kartoitetaan raideliikenteen 
asemanseutujen ja ratapiha-hankkeiden yhteisiä ja 
toisaalta tapauskohtaisia tavoitteita ja 
toimintamalleja. Työpajan sisältö pohjautuu osittain 
MAL-verkoston koordinaation kartoitukseen 2013 
jäsenkaupunkien ja –seutujen asemanseutujen 
kehittämishankkeiden tilanteesta. Kartoitus tehtiin 
TEM:n kaupunkipolitiikan pyynnöstä. Tilaisuuden 
ohjelma.  

Syyskaudeksi verkostossa valmistellaan Seudullisen 
raideliikenteen kehittämisen työpajaa. Työpajassa 
pureudutaan suurten kaupunkiseutujen sisäisen 
raideliikenteen ja niiden asemapaikkojen 
kehittämiskysymyksiin asiantuntijavoimin. Seudut: 
Helsinki, Tampere, Turku, Lahti. 

Lisäksi verkosto/ koordinaatio osallistuu Seinäjoen 
kaupungin, Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen ja 
Tekesin SmartStation – Älykäs asema-alue- hankkeen 
työpajoihin. SmartStation hankkeen tarkoituksena on 
kehittää menetelmiä, joilla kaupungit voivat 
suunnitella, hankkeistaa ja valmistella asema-
alueidensa toteuttamista osana kaupunkikeskustojen 
kehittämisprosesseja. Hankkeen kesto on 2013-2014. 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/635-MAL_yritysvuorovaikutus_25062013_kevyt.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/yritysvuorovaikutus-tyopaja_2_kotkan-haminan_seutu_13.2.2014
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/yritysvuorovaikutus-tyopaja_2_kotkan-haminan_seutu_13.2.2014
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/759-Kotka-Hamina_Yritysvuorovaikutus_Kauppa-ja-kv-investoinnit_13032014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/759-Kotka-Hamina_Yritysvuorovaikutus_Kauppa-ja-kv-investoinnit_13032014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/vaasan_seudun_elinvoimastrategian_starttityopaja_30.1.2014
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/vaasan_seudun_elinvoimastrategian_starttityopaja_30.1.2014
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/vasaregionens_livskraftsstrategiarbete_inleds_30.1.2014
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/asemanseutujen_vertaistyopaja_14.5.2014_tampereella
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/asemanseutujen_vertaistyopaja_14.5.2014_tampereella
../ww.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/kaupunkikehittyy/smartstation-alykasasema-alue.html


MUUT TILAISUUDET VALMISTELUSSA: 

Maankäyttö kylissä - seminaari ja kyläekskursio 
Salossa to 22.5.2014. Seminaarissa kuullaan 
ajankohtaiskatsaus maankäytön suunnittelusta ja 
ohjaamisesta kylissä sekä katsaus Maaseutumaisten 
alueiden paikkatietomenetelmistä osana maankäytön 
suunnittelua (Maapaikka-hanke). Seminaari 
järjestetään klo 9-13 Salon kaupungin 
Valtuustosalissa, jonka jälkeen osanottajille 
järjestetään kyläekskursio noin klo 13-15. Lisätiedot 
ja ilmoittautumisohjeet tulevat piakkoin MAL-
verkoston sivuille os: www.mal-verkosto.fi sekä 
kyliensalo.wordpress.com 

MAL aiesopimusten työpaja (syys-lokakuu). MAL-
aiesopimusten työpaja on aiesopimus-menettelyyn 
osallistuvien kaupunkiseutujen ja valtio-osapuolen 
yhteinen työpaja, jossa tavoitteena on koota 
kokemuksia aiesopimusten seudullisesta 
sitoutumisesta, toteutuksesta, työnjaosta, 
käytänteistä sekä jatkotyöstöstä tulevia 
sopimusmenettelyjä silmälläpitäen. Ehdotus työpajan 
sisällöstä löytyy ohjausryhmän kokousaineistoista 
(12.3.2014). Työpajan sisältöä tarkennetaan 
seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 3.6.2014. 

 Täydennysrakentamisen seminaari kesäkaudella 
(kesä- tai elokuu). Seminaarin teemana ovat 
täydennysrakentamisen onnistumiset ja 
pullonkaulat toiminnallisilla seuduilla.  

 Joensuun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen 
kehitystyö (syys-lokakuun vaihde): Joensuun, 
Liperin ja Kontiolahden kuntien maankäytön 
yhteensovittamisen työpaja. 

 Kuntarakenne ja MALPE-kysymykset – seminaari 
valtio-osapuolelle ja seuduille. Ajankohta 
seminaarille on syyskausi.  

AJANKOHTAISIA UUTISIA VERKOSTON PIIRISTÄ 

Kaupunkifoorumi 23.-24.9.2014 Hämeenlinnassa 
Vuosittain järjestettävä kansallinen Kaupunkifoorumi 
pureutuu laaja-alaisesti kaupunkiseutujen 
kehittämiseen ja nostaa keskusteluun ajankohtaisia 
teemoja. Järjestyksessään 16. Kaupunkifoorumi 
järjestetään Hämeenlinnassa 23.–24.9.2014. 
Foorumin teemoina ovat tällä kertaa mm. 
kasvukäytävät ja asemanseutujen kehittäminen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet kevään edetessä 
www.tem.fi/kaupunkifoorum2014 

Helsingin seudun Yritysraportti (2013) valmistui 
vuodenvaihteessa. Raportin mukaan Helsingin 
seudun yritysten henkilöstöstä 75 prosenttia on 
sijoittunut alueelle, joiden yhteispinta-ala on noin 
prosentti seudun maa-alasta. Yritystoiminta on 
keskittynyt voimakkaasti tiettyihin liikenteellisiin 
solmukohtiin eli Helsingin kantakaupunkiin sekä 
raideliikenteen eli lähijunien ja metrojen 
asemaseutuihin ja liikenteen pääväylien 
solmukohtiin. Yritysraportti (2013) löytyy 
kokonaisuudessaan täältä. Liitemateriaalit, kartat ja 
esittelyaineistot löytyvät parhaiten Helsingin seudun 
ympäristöpalvelujen sivuilta (linkki). 

Liikennejärjestelmä.fi-Portaali. Suomen 
liikennejärjestelmän tilan kehitystä valtakunnallisesti 
kuvaavia indikaattoreita on koottu yhteen portaaliin. 
Se tarjoaa seurantatietoja ja analyysejä, jotka 
palvelevat liikennepolitiikan ja strategisen tason 
suunnittelua ja päätöksentekoa 5–30 vuoden 
aikajänteellä. Palvelun ovat toteuttaneet yhteistyössä 
liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi 
ja Ilmatieteen laitos. Lisätietoja: liikenneneuvos Riitta 
Viren, p. 02 9534 2485. 

Suurten kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset 
MAL-aiesopimusten seuranta on käynnissä. Kullekin 
aiesopimukselle (Helsingin, Tampereen, Turun ja 
Oulun seudut) on nimetty valtio-osapuolen ja kuntien 
yhteinen toteutuksen ja seurannan paikallinen 
seurantasihteeristö. Helsingin, Tampereen ja Turun 
seutujen seurantakokoukset ovat touko-kesäkuussa, 
Oulun seudun aiesopimuksen seurantakokous on 
syksyllä. MAL-aiesopimukset löytyvät 
ympäristöhallinnon sivuilta.  

Kasvusopimukset. Valtio ja 12 suurinta 
kaupunkiseutua solmivat Kasvusopimukset vuoden 
2013 lopussa. Kasvusopimukset allekirjoitettiin 
Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, 
Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun 
ja Lappeenrannan kaupunkiseutujen kanssa. 
Kasvusopimuksilla tavoitellaan valtion ja 
kaupunkiseutujen strategisen kumppanuutta ja uusia 
eväitä Suomen talouskasvulle. Useissa 
kasvusopimuksissa on myös MAL-teemoja. 
Erityispainopisteenä on asemanseutujen 
kehittäminen, johon valtion puolelta nimetään 
työryhmä VM:n vetämänä kevään 2014 aikana. 
Lisätietoa ja Kasvusopimus-dokumentit löytyvät 
täältä (www.tem.fi/kasvusopimus).  

http://www.mal-verkosto.fi/
http://kyliensalo.wordpress.com/
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
../www.tem.fi/kaupunkifoorum2014
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/768-HS_yritysraportti_2013_HSY.pdf
http://www.hsy.fi/seututieto/kaupunki/yritystoiminta/Sivut/default.aspx
http://liikennejarjestelma.fi/
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_aiesopimukset/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_aiesop%284194%29
http://www.tem.fi/kasvusopimus


Metropolilain työryhmän väliraportti 1.4.2014 
Metropolilainsäädäntöä valmisteleva työryhmä 
ehdottaa väliraportissaan kahta vaihtoehtoista mallia 
metropolihallinnoksi. Työryhmä luovutti 
väliraporttinsa 1.4.2014 hallinto- ja kuntaministeri 
Henna Virkkuselle sekä asunto- ja viestintäministeri 
Pia Viitaselle. Työryhmä jatkaa ehdotuksen 
työstämistä hallituksen esityksen muotoon 
lausuntopalautteen pohjalta. Väliraportti on tarkoitus 
lähettää lausunnoille huhtikuun puolivälissä ja 
luonnoksen hallituksen esitykseksi valmistua 
15.9.2014 mennessä. Metropolilakityöryhmän 
puheenjohtajana toimii ylijohtaja Päivi Laajala (VM) 
sekä varapuheenjohtajana ylijohtaja Helena Säteri 
(YM). Työryhmän toimikausi päättyy 15.9.2014. 
Tiedote väliraportin ehdotuksista ja oheismateriaali 
on julkaistu valtiovarainministeriön internetsivuilla 
(linkki). 
 
Kuntalainsäädännön uudistukset. Kolmen suuren 
kuntalainsäädännön uudistukset etenevät. 
Lausuntoaika hallituksen esitysluonnoksesta 
kuntarakennelain muuttamiseksi päättyi 31.3.2014. 
Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä 77, joista 
35 oli kuntien lausuntoja ja 42 muiden tahojen 
lausuntoja. Hallituksen esityksessä valtioneuvostolle 

ehdotetaan laajennettua toimivaltaa päättää kuntien 
yhdistymisestä viime kädessä vastoin 
kunnanvaltuustojen tahtoa. Menettely koskisi 
kaupunkiseutuja, joiden työssäkäyntialueella on 
vähintään 100 000 asukasta. Toimivallan käyttö 
rajoitettaisiin tilanteisiin, joissa kuntarakennelain 
tavoitteet eivät ole toteutettavissa vapaaehtoisesti ja 
joissa toimivallan käyttöön on alueen maankäyttöön, 
asumiseen, liikenteeseen tai kuntien taloudelliseen 
eriytymiskehitykseen liittyvät painavat perusteet. 
Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2014. Annetut 
lausunnot ja lainsäädäntöhankkeet perustiedot ovat 
luettavissa valtioneuvoston hankerekisteristä 
(hankenumero VM149:00/2013). 
 
Kuntalain kokonaisuudistus on viimeistelyssä; 
valmistelun seurantaryhmän, työvaliokunnan ja 
valmistelujaostojen toimikaudet päättyvät 15.4.2014. 
Tavoitteena on uuden kuntalain voimaanastuminen 
vuoden 2015 alusta. Alustava hallituksen 
esitysluonnos valtionosuusjärjestelmän 
uudistamisesta on lähetetty lausunnoille kuntiin. 
Myös tämän lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. 
(Valtiovarainministeriön kuntauudistus-sivut)  
 

 
 

 
Töölönlahti 2013. K-J. Kosonen. 
 
 
Tero Piippo, tero.piippo(at)tampereenseutu.fi, p. 0400 388 735, 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen(at)tampereenseutu.fi, p. 040 195 2852 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/Metropolilainsdntryhm_Vliraportti_010414_final.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20140401Metrop/name.jsp
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=19926
http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudistus/index.jsp

