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MAL-VERKOSTON VÄLIRAPORTTI 3.6.2014 

 

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:  1.1.-31.5.2014  

 

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2014) 

Henkilön nimi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa 

Tero Piippo projektipäällikkö  kokonaisvastuu: hallinto ja 

toimenpiteet 

Kati-Jasmin Kosonen erikoissuunnittelija  osavastuu: toimenpiteet ja 

viestintä 

Niina Ojaniemi korkeakouluharjoittelija: selvitys MAL-aiesopimuksen 

sitouttavista tekijöistä 1.5 – (31.8.2014) 

 

HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2014: 

Verkoston jäsenalueet (14 jäsenaluetta v. 2014), Suomen Kuntaliitto, työ- ja elinkeinoministeriö, 

ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, ARA, Liikennevirasto, Aalto-

yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, suunnittelukonsultit ja vuoden 2014 alusta 

uusina yhteistyötahoina HSY, HSL ja Uudenmaan liitto. 

HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET (vrt. hankesuunnitelma) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTAMISESTA 

Vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa (liite) asetettiin tavoitteiksi ja toimenpiteiksi: aihekohtaiset 

verkostotilaisuudet (asiantuntijaseminaarit, työpajat), kaupunkien ja kaupunkiseutujen sparraus (räätälöity 
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tuki), hanketoiminta, ohjausryhmän toiminta ja julkaisutoiminta. Tavoitteeksi asetettiin, että näiden 

toimintatapojen myötä hyöty kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle on välitöntä ja tehokasta.  

Raportointijakso 1.1.-31.5.2014 on edennyt TTS 2014 raamien mukaisesti.   

HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET AJALLA 1.1.-31.05.2014 

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

SPARRAUKSET  

VAASAN SEUDUN ELINVOIMASTRATEGIAN KÄYNNISTÄMINEN 30.1.2014  

Keskeinen tavoite oli  vauhdittaa Vaasan seudun yhteisen tahtotilan löytämistä keskeisistä 

elinkeinopoliittisista strategisista kysymyksistä, pohtia elinvoimastrategian ja aiemmin  valmistuneen  

Vaasan seudun rakennemalli 2040 linkityksiä ja eroavaisuuksia sekä tulevaisuuden kasvualoja uusia 

työpaikkoja. Näkökulmia tällöin olivat mm.     

- Seudullisen prosessin eteneminen 

- Elinvoima ja sen osatekijät 

- Houkutteleva toimintaympäristö 

Sparrauksesta tehtiin yhteenvetomuistio, joka löytyy http://www.mal-verkosto.fi/filebank/736-

Vaasanseutu__30012014_Memo_14022014.pdf 

TYÖPAJAT 

A) KARHULA- JUMALNIEMI JA HAMINAN KESKUSTA - KAUPPA JA KANSAINVÄLISET INVESTOINNIT 

Työpaja 13.2.2014, Cursor OY:n tiloissa Kotkan Karhulassa 

Työpaja liittyi MAL-verkoston hankkeeseen ”Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit MAL-

suunnittelussa” ja sen Kotkan-Haminan seudun Yritysvuorovaikutus-alahankkeeseen. Kotkan-Haminan 

seudun yleisluontoisempi työpaja järjestettiin 10.12.2013 Kotkassa. Tämä jatkotyöpaja oli tilaisuus löytää 

yritysten ja suunnittelun yhteiset asiat.  

Työpajassa koottiin niitä intressejä ja teemoja, joihin yrityssektori ja kaupunkien suunnittelijat voivat 

molemmat vaikuttaa ja joista on hyötyä Karhulan-Jumalniemen ja Haminan keskustan kehittämisessä ja eri 

osapuolia tyydyttävään lopputulokseen pääsemisessä.  

Toisena avaintavoitteena oli tunnistaa koko kaupunkiseudun kannalta merkityksellisiä 

suunnittelukysymyksiä, joista pitää jatkossa käydä laajempaa keskustelua. Yritykset pääsivät kuulemaan 

seutu- ja kaupunkisuunnittelun tilanteesta. Kunnille ja Cursor Oy:lle työpaja tuotti ennakointitietoa 

yritysten tilanteesta. 

Hankkeesta tuotettiin kohderaportti: ”Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa - kauppa ja 

kansainväliset investoinnit Kotkan – Haminan seutu” os: http://www.mal-

verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus. Loppuraportissa esitellään keskeiset kehittämisen kohteet: 

A) E18-moottoritien kytkeminen kiinteämmin osaksi kaupunkiseutua: Kaupunkiseudun ja alakeskusten 
imagojen luonti ja ohjauksen parantaminen tieltä käsin. Panostamalla seudun eri brändejä 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/736-Vaasanseutu__30012014_Memo_14022014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/736-Vaasanseutu__30012014_Memo_14022014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus
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korostaviin interventioihin moottoritien varrella ihmisille piirtyy kuva seudusta ja sen 
mahdollisuuksista. 

B) Mobiilit palvelut: Verkon yli liikkuvaan tietoon keskittyminen ja älykäs moottoritie. Tulevaisuudessa 
tieto seudun kullakin hetkellä ajankohtaisista palveluista saadaan kannettavien verkkolaitteiden ja 
sovellusten välityksellä. 

C) Haminan keskustan kehittäminen: Haminan keskustan kehittäminen olemisen keskuksena, jossa 

historia ja modernit palvelut yhdistyvät. Ensisijaista on kirkastaa historiaan perustuvaa brändiä sekä 

kasvattaa kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. 

D) Karhulan-Jumalniemien kehittäminen: Yhtenäisen mutta selkeästi kaksinapaisen kokonaisuuden 
luominen. Karhula profiloituu asumisen sekä pienipiirteisten pikkuliikkeiden alueeksi ja Jumalniemi 
laajojen valikoimien kauppakeskusalueeksi. 

E) Yhteistyöfoorumi ja johtajuus: Yritysvuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan edistämiseksi täytyy 

perustaa erityinen keskustelufoorumi eri toimijoiden saattamiseksi systemaattisesti yhteen. 

Foorumin pyörittäjältä odotetaan johtajuutta yhteisten näkemysten rakentamiseksi ja alueen 

kehittämiseksi. 
 

B) ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ - TYÖPAJA KAUPUNGEILLE, SEUDUILLE JA 

VALTIOLLE 14.5 TAMPEREELLA 

Työpajan tarkoituksena oli vaihtaa kokemuksia erityyppisten ja erivaiheissa olevien asemanseutujen ja 
ratapiha-alueiden kehittämisestä sekä tunnistaa eri asemanseutujen yhteisiä kehittämishaasteita, 
tietotarpeita ja  yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemoja. Läsnä oli yli 30 asiantuntijaa. 
Tilaisuuteen kutsuttiin kymmenkunta verkoston jäsenkaupunkia tai –seutua sekä edustajat Vantaan ja 
Tampereen kaupungeista ja Liikennevirastosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen 
yliopiston Johtamiskorkeakoulusta.  
 
Osallistujilta pyydettiin ennakkotehtävän tekemistä ennen työpajaa. Ennakkotehtävän kysymykset liittyivät 
oman asemanseudun kehittämisen tavoitteisiin rakennetun ympäristön ja liikennejärjestelmän, 
aluerakenteen, elinkeinopolitiikan sekä kilpailukyvyn näkökulmista. Lisäksi tarkasteltiin asemanseutujen 
suunnittelu- ja hankintaprosessien osallistamiskysymyksiä. Ennakkotehtävän kysymykset olivat perusta 
neljän ryhmän työskentelylle. Työpajan toinen päätavoite eli yhteisen kehittämishankkeen ideointi sisälsi 
kolme hanke-ehdotusta: 
 

 Asemanseutujen keskinäinen kohtalonyhteys: Analyysi asemanseutuhankkeiden keskinäisistä 
yhteyksistä: mitkä hankkeet tukevat toisiaan, mitkä ovat keskenään kilpailevia? Mitkä ovat 
keskeisimmät hankkeiden väliset kytkökset eri tasoilla (esim. liikennejärjestelmät, investorien 
kiinnostus)? Tarkastelun pohjaksi tarvitaan viimeisin tieto valtakunnallisen aluerakenteen ja 
liikennejärjestelmän kehitysnäkymistä. Tässä voidaan hyödyntää syksyllä 2014 valmistuvaa 
Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvaa ALLI:a, sen tausta-aineistoksi kerättyä 
laajaa materiaalia sekä uudempia ministeriöiden ja liikenneviraston selvityksiä. Kaupunkien 
edustajat ja valtakunnalliset toimijat tuodaan yhteiseen pöytään, jossa paikallisia ja ylipaikallisia 
tavoitteita sovitetaan yhteen. Tavoitteena on löytää kaupunkien aseman-seuduille yhtäältä 
toisistaan erottuvat, mutta toisaalta toisiaan tukevat profiilit. 

 Tiekartta ja sen vaihtoehdot: Tavoitteena on laatia asemanseudun rakentumiselle tavoiteltu 
tiekartta sekä sen vaihtoehtoiset toteutusskenaariot. Skenaarioiden pohjana on 
tulevaisuustaulukko, jonka muuttujiksi ja muuttujan arvoiksi tunnistetaan kunkin kaupungin 
realistiset vaihtoehdot. Koko prosessi toteutetaan kohde-kaupunkien asiantuntijoiden (esimerkiksi 
maankäyttö, liikennesuunnittelu, tilahallinto, elinkeino-väki, palveluvastuuhenkilöt) kanssa 
yhteistyössä. Skenaarioissa huomioidaan vaiheittain toteutuminen pitkällä aikavälillä, sekä 
tunnistetaan välivaiheiden käytöt ja käyttäjät. 
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 Uudenlaiset asemanseudut innovaatioiden lähteenä: Kysyntäpohjaisen innovaatiopolitiikan 
hengessä selvitetään, millaisten uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden koemarkkinana ja 
referenssiasiakkaana asemanseudun kehittäminen voi toimia. Myös koko asemanseudun 
toteuttaminen voidaan nähdä hankintana, joka uudentyyppisenä kohteena edellyttää uutta 
ajattelua, menetelmäkehitystä ja organisatorisia järjestelyjä. Julkisten hankintojen tematiikka on 
keskeisellä sijalla muun muassa INKA-ohjelmassa. Siitä puhutaan paljon, mutta kovin paljoa ei vielä 
ison mittakaavan innovatiivisten hankintojen esimerkkejä ole olemassa. Tavoitteena on luoda uutta 
kehitystä generoiva toteuttamisprosessi ja alue, sekä yleisempi malli kaupunkien ja 
valtakunnallisten toimijoiden käyttöön. 

 
Jatkotoimina tunnustellaan kaupunkien, MAL-verkoston, Liikenneviraston ja muiden valtiollisten 
toimijoiden kiinnostusta ryhtyä yhteiseen hankevalmisteluun. Kartoitetaan mahdolliset muut 
osallistujatahot sekä rahoittajavaihtoehdot. Laaditaan tarkempi hankesuunnitelma ja haetaan rahoitusta 
tutkimus- ja kehittämistyölle. 
 
Yhteenvetoraportti ja kehittämisideat löytyvät: http://www.mal-verkosto.fi/filebank/860-
MAL_asemanseututyopaja_loppuraportti_30-05-2014-final.pdf 
 

Välivaiheena kehittämiskokonaisuudelle olisi tiivis kooste asemanseutujen nykytilanteesta ja 

kehittämispotentiaalista, näiden investointitarpeista ja –hankkeista sekä asemanseutujen maan 

omistukseen liittyvistä ongelma-alueista. Idea tai toimeksianto esitettiin Liikenneviraston ja TEM:n 

Kasvusopimusneuvottelijoiden puolelta em. työpajassa. Jatkokeskusteluissa toimeksianto sovittiin MAL-

verkoston koordinaation vastuulle ja työ aloitettiin heti. Esitetty tarkastelu hyödyttää 

valtiovarainministeriön asettaman Valtion maanomistajien yhteistyötyöryhmän työtä ja tuottaa päivitettyä 

taustainformaatiota valtion ja kaupunkien kesken käytäviin asemanseutujen maanomistukseen liittyviin 

neuvotteluihin. Tarkasteltavat asemanseudut ovat Helsingin Pasila, Vantaan Tikkurila, Tampere, Turku, 

Oulu, Lahti, Vaasa, Joensuu, Kouvola, Kotka-Haminan seutu, Pori, Salo, Seinäjoki, Kuopio, Lappeenranta, 

Jyväskylä sekä Raasepori. Tarkastelu koostetaan valtion maanomistystyöryhmän kesäkuiseen kokoukseen.  

SEMINAARIT 

MAANKÄYTTÖ KYLISSÄ KYLÄSUUNNITTELUSEMINAARI 22.5.2014, SALO 

MAL-verkosto järjesti 22.5 Salossa yhdessä Kylien Salo –hankkeen kanssa ”Maankäyttö kylissä” – 

kyläsuunnitteluseminaarin.  Työpajaan osallistui yli 30 asiantuntijaa. Työpajan yhteydessä oli myös 

Maapaikka hankkeen jatkotapaaminen sekä kyläekskursio.   

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014, HOTEL ARTHUR, HKI 

Alkuvuoden avoimena suurempana seminaarina järjestettiin yhdessä Asuinalueohjelman kanssa 

Täydentämällä tiivistä ja toimivaa kaupunkirakennetta –seminaari 28.5 Helsingissä. Täydennysrakentamisen 

teemoihin pureuduttiin sekä käytännön kokemuspohjasta että tutkimuksellisin keinoin. Seminaarissa oli 

läsnä n. 70 täydennysrakentamisen asiantuntijaa.  

Seminaarin sisältö jaettiin kolmeen osa-alueseen: kaupunkirakenne-, kaupunkikehitys- ja 

kaupunkisuunnitteluosio ( työpajat) osioihin. Kokemuksellisen oppimisen lisäksi päivän tavoitteena oli 

tunnistaa osapuolten ja toimijoiden tarpeet jatkokehittelyyn ja hankeaihioiksi. Alustuksissa ja keskusteluissa 

pohdittiin täydennysrakentamisen malleja ja ratkaisuja kaupunkialueiden tiivistämisessä, paikkaavan ja 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/860-MAL_asemanseututyopaja_loppuraportti_30-05-2014-final.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/860-MAL_asemanseututyopaja_loppuraportti_30-05-2014-final.pdf
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täydentävän rakentamisen pullonkauloja ja onnistumisia sekä esimerkkien valossa käytännön kokemuksia 

aina jatkokehittelyn tarpeisiin. Täydentävä rakentaminen on jo asutun ja eletyn kaupungin tiivistämistä ja 

haasteet sen mukaisia. Yksi tärkeimmistä haasteista on autopaikkojen käsittely suunnittelussa ja 

rakentamisessa.  

Suunnitteluesimerkkejä ja ratkaisumalleja käsiteltiin kaupunkisuunnitteluosion työpajaosiossa seuraavissa 

teemoissa ja ryhmissä: I Taloudelliset reunaehdot tiivistämiselle , II Palvelujen sijoittuminen 

kaupunkirakenteessa, III Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa sekä IV 

Viherympäristön merkitys täydennysrakentamisessa ja viherkerroin-menetelmän käyttö. Työpajaosion 

keskusteluista työstetään vielä ryhmämuistiot (kesäkuussa). 

Siirtyvät toimenpiteet 

 MAL-aiesopimustyöpaja suunniteltiin alun perin toteutettavaksi maaliskuussa, mutta 

ohjausryhmässä linjattiin, että sopivampi ajankohta työpajalle on aiesopimusten seurannan 

näkökulmasta syksy. 

 Joensuun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystyö siirrettiin Joensuun edustajien 

pyynnöstä keväästä syksyyn (30.9). 

 Rakenneseminaari siirrettiin valtiovarainministeriön pyynnöstä ja kuntarakenneuudistuksen takia 

syksyyn. 

 Kansainväliset mallit sisällytetään yhteisten työpajojen ja seminaarien ohjelmiin.  

SEUDULLINEN PAIKKATIETOHANKE 

MAL-verkosto  osallistuu ohjausryhmän (sähköpostikokous 24.3-28.3) päätöksen mukaisesti 

Paikkatietohankkeen osarahoittamiseen.  Hanketta koordinoi Tampereen kuntayhtymän seutuyksikkö, ja 

hankkeeseen osallistuu kaupunkiseudun kunnat. Tavoitteena on lisätä paikkatiedon hyödynnettävyyttä 

suunnittelussa sekä parantaa seurantatiedon keräämistä Tampereen kaupunkiseudulla. Hanke vastaa myös 

MAL-aiesopimuksen vaatimukseen kehittää yhdyskuntarakenteen seurantaa sekä Inspire-direktiivin 

toteutumiseen kunnissa tiedon avaamisen osalta.  

 

Hankkeen toteutuksesta vastaa projektityöryhmä, joka koostuu kuntien vastuuhenkilöistä. Hankkeen 

rahoituksessa mukana oleva MAL-verkosto osallistuu projektityöryhmän toimintaan oman edustajansa 

kautta (Oulu). Tämä mahdollistaa näkökulmien tuomisen suunnitteluun ja tiedon jalkauttamisen MAL-

verkoston jäsenseutujen tarpeisiin.  

 

Hankkeen hyödyt MAL-verkoston näkökulmasta: Tavoitteena on edellä kuvatun Tampereen 

kaupunkiseudulla luodun paikkatietopohjaisen toimintamallin jalkauttaminen MAL-verkoston jäsenseutujen 

tarpeisiin. Tällöin jäsenalueet voivat: 

 Parantaa oman alueensa palveluverkkojen ja yritysalueiden suunnittelua ja toimeenpanoa. 

 Saada hyviä käytäntöjä paikkatiedon avaamiseen (inspire-direktiivin toteutumiseen). 

 Saada vaihtoehtoja mal-seurannan toteuttamiseen seututasolla. 

 Hankkeen jatkuessa osallistamisen uudet toteuttamismallit, elinkeinosektorin huomioiminen 

 Avoin data ja avoimet paikkatieto-ohjelmat osana kunta/seutusuunnittelua 

 Avoimen datan hyödyntäminen voi tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
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SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ 

MAL-aiesopimusten sitouttamisen tekijät - selvityksen tarkoitus on kartoittaa ja esittää keskeisimpiä 

seikkoja, jotka vaikuttavat aiesopimuksiin sitoutumiseen. Työn päätavoite on selvitysraportin muodossa 

esittää, minkälainen prosessi aiesopimusmenettely on erityisesti sitouttamisen ja sitoutumisen 

näkökulmasta, kartoittaa seudullisiin aiesopimusmenettelyihin nykyisellään sisällytetyt vuorovaikutus- ja 

sitouttamisprosessit sekä niiden tavoitteet ja esittää näihin kohdistuvia kehittämistarpeita. Selvityksen 

kohteena ovat MAL – aiesopimusneuvottelijat, seutujen MAL – teemoista vastaavat tahot, seutujen MAL – 

ryhmät, valtio-osapuolen työryhmä ja MAL verkoston ohjausryhmä. 

Selvityksessä pyritään tuomaan aiesopimuksista esiin sekä onnistumisia että kehitystä vaativia kohtia, joita 

tarkastellaan eri seutujen ja hallinnon tasojen näkökulmista. Lisäksi kiinnitetään huomiota sopimusten 

vaikuttavuuden arviointiin ja niiden seurannan kehittämiseen. Selvitystyön tulosten kautta pyritään 

kehittämään aiesopimusmenettelyä entistä toimivammaksi ja strategisemmaksi työvälineeksi. Selvitystyön 

tekijä on korkeakouluharjoittelija Niina Ojaniemi Turun yliopistosta (maantiede) ja työ tehdään 1.5.2014–

31.8.2014 välillä (pl. heinäkuun lomakausi). Aineisto kerätään kirjallisista lähteistä ja täydennetään 

asiantuntijahaastatteluin (n. 30 kpl). Työn vaiheistus: 

toukokuu:  Työn suunnittelu, aineiston läpikäynti, projektisuunnitelman lähettäminen 

kommentoitavaksi, haastattelujen suunnittelu ja haastattelujen toteutuksen aloittaminen. 

kesäkuu:  Haastattelujen toteutus  

heinäkuu:  Lomakausi, itsenäistä työskentelyä 

elokuu:  Loppuraportin kirjoittaminen ja viimeistely sekä esittäminen. 

Työn lopputuotoksena on harjoittelijan tuottama selvitysraportti mal-asiantuntijoille sekä haastatteluihin 

perustuvaa pohja-aineistoa syksyn MAL-aiesopimustyöpajoja varten: valtio-osapuolen koollekutsuma 

työpaja 30.10.2014, verkoston seudullinen työpaja (syyskaudella) sekä Oulun seudun MALPE-sopimuksen 

jatkotyöpaja (seutusparraus). 

VIESTINTÄ 

Ajanjakso sisältää sähköpostiviestintää, nettisivujen ylläpitoa ja yhteyshenkilölistan uudistamista ja 

täydennystä sekä muuta tiedonvälitystä. Verkostokirje 1/2014 julkaistiin 1.4.2014. Verkostokirjeen 

julkaisuajankohdat mukautettiin ohjausryhmän kokousaikatauluihin siten, että ryhmän tuoreet 

terveiset ja jäsenyhteisöjen ajankohtaiset asiat saatiin mukaan kirjeeseen.  

VERKOSTOKÄYNNIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 Mal-koordinaatio osallistui raportointikauden (1-5-/2014) aikana mm. seuraaviin tilaisuuksiin, 
neuvotteluihin ja suunnittelupalavereihin: 

 

 8.1 Toiminnan esittely ja neuvottelu HHT- projektijohtaja Anna-Mari Ahosen kanssa HHT-keskisen 

osan kuntien ja Hämeen liiton mukaantulosta MAL-verkostoon (Hämeenlinna) 

 10.1 Neuvottelu ja suunnittelupalaveri Iisalmen kaupungin johdon kanssa Rakennemallityön 

valmistelusta ja vanhusasumisen kehittämisestä  

 14.1 ARA-päivä (Marina Congress Center, HKI) 

 15.1 Tampereen kaupunkiseudun Maankäytön ja asumisen sekä liikennejärjestelmätyöryhmän 

yhteinen kokou, Tampere  
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 27.1 Neuvottelu Helka Kalliomäen (Turun yliopisto) ”Näkökulmia ekotehokkuuden edistämiseen 

suomalaisilla kehittämisvyöhykkeillä” – hankkeen valmistelusta (Tampere) 

 28.1 Yhteistyöneuvottelu Luovien alojen verkoston ohjelmajohtaja Anu Perttusen kanssa (Tampere) 

 5.2 Kunnallisalan kehittämissäätiön vuosiseminaari (Marina Congress Center, HKI) 

 6.2 Tampereen kaupunkiseudun Maankäytön ja asumisen työryhmän kokous (Tampere) 

 10.2 Endurance –hankkeen ohjausryhmän kokous (HKI) 

 18.2 Smart Station seminaari Seinäjoella 

 5.3 Liikennejärjestelmätyöryhmä; Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

 18.3 Yhteistyöneuvottelu Lahdessa järjestettävästä MAL-sparrauksesta (Lahti) 

 21.3 Uusiutuva energia ja energiatehokkuus kaupunkisuunnittelussa -seminaari (VTT-Tampere) 

 24.3 Endurance-hankkeen ohjausryhmä (HKI) 

 27.3 Maankäytön ja asumisen sekä liikennejärjestelmätyöryhmän yhteinen kokous (Tampere) 

 8.4 Rakennemallit seudullisen yhteistyön työkaluina, esitys ja neuvottelu Iisalmen seudun 

kuntajohtajakokouksessa 

 9.4 Paikkatietoseminaari (Tampere) 

 11.4 HHT-kehityskäytäväseminaari (Hämeenlinna) 

 23.4 Neuvottelu MAL-aiesopimusselvityksestä (Kuntaliitto, HKI) 

 24.4 Tampereen kaupunkiseudun seututyöryhmien Rakennesuunnitelma kokous 

 6.5 HHT-työpaja, Älykäs kaupunki 

 8.5 Kuntien Ilmastokonferenssi (Tampere) 

 9.5 Mal- verkoston alustukset Salpausselän kuntajakoselvityksen Tulevaisuustyöryhmän 

seminaarissa; Kati-Jasmin Kosonen (koordinaatio) ja Jarmo Heimo (Salon kaupunki). 

 13.5 Liikenneviraston Henkilöliikenteen kehittämisohjelman sidosryhmätyöpaja (HKI) 

 16.5. Maakuntakaavan ja Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman yhteistyöpaja (TRE)  

 23.5 Endurance-hankkeen ohjausryhmä (HKI). 

HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa täytetään verkoston jäsenalueiden erilaisia tarpeita. Tarpeita 

kartoitetaan keskusteluilla, kyselyillä ja hanketapaamisten avulla. Toiminnassa yhteensovitetaan 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 tulosten välitön hyödyntäminen hankkeissa mukana olleilla kohdeseuduilla. 

Esimerkiksi työpaja Vaasan seudun elinvoimastrategian käynnistämiseksi oli hyvä käytännön esimerkki siitä, 

miten ulkopuolisella asiantuntija-avulla voidaan edistää alueen kannalta keskeisen strategiaprosessin 

valmistelua ja etenemistä.  

Kotka-Hamina –seudulla saatiin  konsultoivalla ja osallistavalla työotteella uusia elinkeinoelämän 

painotuksia kaupunkisuunnitteluun. Yritysvuorovaikutus on ollut kansallisen MAL-verkoston keskeinen 

viime vuosien kehittämisteema. Teema on edelleen tärkeä ja ajankohtainen alueiden välisen kilpailun 

näkökulmasta. Menestyvillä alueilla on useita yhteisiä tunnuspiirteitä. Yksi niistä on se, että alueet 

huomioivat yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet yhdyskuntasuunnittelussaan ja päätöksenteossa. 

Yritysvuorovaikutuksella ja yritysten sijaintitekijöihin panostamisella on väliä, niin yrityksille itselleen kuin 

ympäröivälle yhteiskunnalle aluetalouden positiivisina kehitysvaikutuksina. MAL-verkoston kautta tuotettiin 
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raportti/ esitys siitä, miten yritysvuorovaikutusta voidaan kehittää Karhula-Jumalniemen ja Haminan 

keskustan alueilla ja kuinka saataisiin lisää uusia investointeja. Prosessista tuotettiin loppuraportti sekä 

ehdotus ns. Yritysten teemapuistoksi. 

MAL-verkosto on tuottanut lisäarvoa myös kaupunkipolitiikan ja kasvusopimusten näkökulmasta. MAL-

verkoston painopiste Asemanseutujen kehittämisessä on osoittautunut onnistuneeksi ja perustelluksi 

valinnaksi. Asemanseutujen kehittäminen on ollut vuosien ja vuosikymmenten projekti useissa 

suomalaisissa kaupungeissa. Aivan viime vuosina on kaupungeissa virinnyt uutta kiinnostusta ja innostusta 

tähän kaupunkikehittämisen muotoon. Asemanseudut ovat myös keskeinen kehittämisen kohde 

kasvusopimuksissa (10 mainintaa). Asemanseutujen kehittäminen voi vaatia uusia toimenpiteitä, 

kehittämismalleja ja lähestymistapoja. MAL-verkosto voi neutraalina vertaisverkostona tuoda uutta 

lähestymiskulmaa esille ja innostaa kaupunkeja kehittämään ratkaisuja prosesseissa esiin nousseisiin 

haasteisiin. MAL-verkostossa tehty pohjatyö (kts. edellä raportti) antaa hyvän perustan ko. teeman 

jatkovalmistelulle. Asemanseutujen kehitystyö ja Valtion maanomistuksen yhteistyöryhmän toimeksiannon 

tukeminen ovat esimerkkejä siitä. 

HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU  

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. 

MAL-verkoston tavoitteisiin, toimintaan ja tuloksiin on yleisesti oltu tyytyväisiä ja verkoston jatkuvuudelle 

v. 2014 jälkeen on olemassa muutoin hyvät perusteet.  

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA  

(CD-ROM-levyt, Internet-sivut, julkaisut, markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot 

jne.) 

Tuotettu materiaali ajalla 1.1.-31.5.2014   Kustannus 

Verkostotilaisuuksien materiaalit  

sähköisenä www.mal-verkosto.fi   - ei erilliskustannuksia 

Verkostokirje 1/2014 julkaistu 1.4.2014; pdf, sähköinen   - ei erilliskustannuksia 

”Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa - kauppa ja kansainväliset investoinnit 

Kotkan – Haminan seutu” seuturaportti, pdf. sähköinen   - 5.000 € 

Asemanseudut–kehittämistyöpajan loppuraportti (14.5.2014) pdf; sähköinen -2.500 € 

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 
 
MAL-verkoston alkuperäistä kuluvan vuoden budjettia on jouduttu pienentämään yhteensä n. 20.000 €. 

Summa koostuu Jyväskylän ja Kuopion poisjäännistä kuluvan vuoden ajaksi, sekä ohjausryhmän 

päätöksestä olla hyväksymättä keskisen HHT-käytävän kuntia jäseneksi ryhmänä, á seutu tai kaupunki 6000 

€. Budjettileikkaukseen on lisäksi vaikuttanut edellisen vuoden ylijäämän tarkentuminen (72.000 € = > 

http://www.mal-verkosto.fi/
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70.000 €). Jyväskylän ja Kuopion poisjäänti oli kaupunkien oma päätös. Hämeenlinnan seudun 

mukaantulosta MAL-verkostoon käytiin keskustelua ohjausryhmässä (18.12.2013 sekä 12.3.2014 ohryt), 

eikä seudun mukaantulo ei toteutunut vielä v. 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa mainitut toiminnot 

ja talous ei näin ollen toteudu koko vuonna täysimääräisesti. Vaikutus raportointikauden osalta (1-5-/2014) 

ei ole vielä merkittävä mutta toiselle raportointikaudelle (6-12) osoitetaan toimenpiteiden karsintaa (esim. 

kehityskäytävä- ja vuosiseminaarit) sekä väliarvioinnin poisjäämisen ja ostopalveluiden karsimisen. 

 

Myös verkoston toiminnan ja rahoituksen jatkon tarkastelu kuluvan vuoden jälkeen on pohdinnan 

kohteena, koska TEM on ilmoittanut, että maakunnan kehittämisraha lopetetaan v. 2014 jälkeen.  Tämä tuo 

osaltaan haasteita MAL-verkoston toimintaan ja neuvottelut kompensoivan rahoituksen löytämiseksi on 

käynnistettävä pikaisesti. 

 
 
Allekirjoitus/ allekirjoitukset* 
Tampere 3.6.2014 
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. 


