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VERKOSTON KESÄKUULUMISIA  
 
Verkoston tulevaisuudesta on käyty kevään aikana keskusteluja niin ohjausryhmässä kuin koordinaatiossakin. 
Toiminnan painopiste on vuonna 2014 entistä vahvemmin aihekohtaisissa seminaareissa ja työpajoissa sekä 
kaupungeille ja seuduille räätälöidyssä sparrauksessa. 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 ja rentouttavaa kesää! 
 

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. 

MAL-verkoston ohjausryhmä kokoontui tiistaina 
3.6.2014 VM:ssä Helsingissä. Ohjausryhmä hyväksyi 
alkuvuoden toiminnan ja linjasi toiminnan 
painopisteitä syyskautta sekä seuraavaa vuotta varten. 
Ohjausryhmä painottaa niukkojen resurssien 
priorisointia ja kohdentamista seututyöskentelyyn sekä 
seutujen ja valtion vuoropuheluun MALPE-
yhteensovittamisessa. Ohjausryhmän toimintaan 
liittyvät aineistot ja edellisten kokouksien muistiot 
löytyvät täältä.  

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään HSL:llä 
tiistaina 16.9.2014, Opastinsilta 6A:ssa, Helsingissä. 
Kokousaika vielä vahvistetaan lähempänä.    

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN 
TEKIJÖISTÄ 

MAL-verkoston korkeakouluharjoittelija Niina Ojaniemi 
työstää verkoston käyttöön selvityksen neljän 
suurimman kaupunkiseudun ja valtion MAL-
aiesopimusten sitouttamisen tekijöistä. Selvitysaika on 
1.5.-31.8.2014 ja sähköinen selvitysraportti on 
odotettavissa elokuun lopulla 2014. Aineiston 
keskeisen osan muodostavat Helsingin, Tampereen ja 
Turun seutujen sopimukset sekä Oulun seudun MALPE-
aiesopimus seurantaraportteineen ja liitteineen, 
oheismateriaali sekä noin 30 asiantuntijalle ja 
viranhaltijoille suunnattua asiantuntijahaastattelua. 
Haastatteluvaihe saataneen loppuun heinäkuun alkuun 
mennessä.  

Lisätietoja: Korkeakouluharjoittelija Niina Ojaniemi, p. 
040 846 8177 niina.ojaniemi (at) tampereenseutu.fi 
(31.8.2014 asti).  

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/835-MAL-aiesopimusselvitys_tyosuunn_Ojaniemi.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/835-MAL-aiesopimusselvitys_tyosuunn_Ojaniemi.pdf


ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMINEN  

Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä - 
työpaja kaupungeille, seuduille ja valtiolle 
keskiviikkona 14.5.2014 kokosi Scandic Tampere 
Stationiin runsaat kolmekymmentä Asemanseutujen 
kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa 
jäsenkaupungeista, Liikennevirastosta, TEM:stä, 
kehittämisyhtiöistä, maakuntien liitoista sekä 
konsulttikumppaneista. Aloite asemanseutujen 
kehittämisen roolista kaupunkien keskustojen 
toimivuuden ja ilmeen parantamisessa on tullut valtion 
ja keskuskaupunkien Kasvusopimusmenettelystä.  

Työpaja koostui alustuksista ja keskusteluosuudesta, 
jonka fasilitaattoreina toimivat Tampereen teknillisen 
yliopiston EDGE-laboratorion ja Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulun edustajat. Tilaisuuden aineistot, 
työpajamuistiinpanot sekä ehdotus jatkohankkeiksi ja 
oheismateriaalit ovat ladattavissa täältä. Jatkotoimina 
tunnustellaan kaupunkien, MAL-verkoston, 
Liikenneviraston ja muiden valtiollisten toimijoiden 
kiinnostusta ryhtyä yhteiseen hankevalmisteluun, 
kartoitetaan mahdolliset muut osallistujatahot sekä 
rahoittajavaihtoehdot sekä laaditaan tarkempi 
hankesuunnitelma ja haetaan rahoitusta tutkimus- ja 
kehittämistyölle. 

Kehittämisosiota viedään yhteistyössä valtion 
(asemanseutujen) maanomistajien yhteistyöryhmän 
(VM 25.4.2014) sekä työ- ja elinkeinoministeriön 
kaupunkipolitiikan ja kasvusopimusmenettelyn 
vastuutahojen ja Liikenneviraston toimijoiden kanssa. 
Esimerkkinä yhteistyöstä on työpajan jälkeen tehty 
Asemanseutuja aktiivisesti kehittävien kaupunkien 
edustajille suunnattu kysely, jossa selvitettiin 
asemanseutujen kehittämispotentiaalia, 
investointitarpeita ja investointien kokoluokka, 
maanomistusoloja, sopimuskumppaneita ja 
suunnittelu- ja hankintaprosessin vaihetta sekä ko. 
asemanseudun erityiset pulmat ja niihin sovelletut 
ratkaisut. Kysely koottiin valtion työryhmän 
ensimmäistä kokoontumista 12.6.2014 silmälläpitäen.  

KEVÄÄN YHTEISET TILAISUUDET 

Maankäyttö kylissä - seminaari ja kyläekskursio 
Salossa to 22.5.2014. Seminaarissa kuultiin 
ajankohtaiskatsaus maankäytön suunnittelusta ja 
ohjaamisesta kylissä sekä katsaus Maaseutumaisten 
alueiden paikkatietomenetelmistä osana maankäytön 

suunnittelua (Maapaikka-hanke). Seminaari ja eksursio 
saivat hyvän vastaanoton, erityisesti ekskursio 
kiinnosti. Tilaisuuden ohjelma ja aineistot löytyvät 
www.mal-verkosto.fi sekä kyliensalo.wordpress.com. 
Kylien Salo sivustolla on myös Henrik Hausenin 
blogikirjoitus tilaisuudesta.  

Täydennysrakentamisen seminaari 28.5.2014 Hotel 
Arthurissa, Helsingissä. MAL-verkosto järjesti 
Täydentämällä tiivistä ja toimivaa kaupunkirakennetta 
- seminaarin yhdessä Asuinalueiden 
kehittämisohjelman 2013-2015 kanssa.  Seminaarissa 
oli läsnä n. 70 täydennysrakentamisen asiantuntijaa; 
kaupunkien, ympäristöhallinnon, arkkitehtitoimistojen 
ja tutkimusmaailman edustajaa  ja siinä pureuduttiin 
täydennysrakentamisen teemoihin sekä käytännön 
kokemuspohjasta että tutkimuksellisin keinoin.  
Seminaarin ohjelman, aineistot ja liitemateriaalin 
löydät täältä. 

Iltapäivän työpajaosuudessa osallistujat keskustelivat 
täydennysrakentamisen kipupisteistä ja ratkaisuista 
neljässä kehittämisryhmässä: taloudelliset reunaehdot 
tiivistämiselle, palvelujen sijoittuminen 
kaupunkirakenteessa, pysäköintiratkaisut ja -normit 
sekä viherympäristön merkitys ja viherkerroin-
menetelmän käyttö. Kaikkien ryhmien 
ryhmämuistiinpanot löytyvät myös liitemateriaalista. 

SYKSYN TILAISUUDET VALMISTELUSSA: 

 MAL-asiat kuntarakenneselvityksessä, 
Pietarsaaren seutu, työpaja Pännäisissä 21.8.2014, 

 Joensuun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen 
kehitystyö, 29.9.2014, Joensuun, Liperin ja 
Kontiolahden kuntien maankäytön 
yhteensovittaminen, 

 Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluprosessit 
Suomessa – työpaja kaupunkiseuduille (SUMP-
prosessit eri kokoisilla kaupunkiseuduilla), yhdessä 
MOTIVAn koordinoiman ENDURANCE-hankkeen 
kanssa (alustava ajankohta lokakuun alussa), 

 MAL-aiesopimusten palautetyöpaja valtio-
osapuolen työryhmälle ja aiesopimuskaupungeille 
VM:ssä 30.10.2014, 

 Valtion ja kuntien välisen sopimusarkkitehtuurin 
kehittämisen työpaja; valtion ja kaupunkien 
yhteiset aiesoopimukset käsittelyssä sekä MAL-
aiesopimusten sitouttamisen tekijät selvityksen 
tulokset (syyskausi), 

http://www.tem.fi/kasvusopimus
http://www.mal-verkosto.fi/index.php?id=186
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/789-Asettamispaatos_Valtion_maanomistajien_yhteistyoryhma_250414.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/
http://kyliensalo.wordpress.com/
http://kyliensalo.wordpress.com/2014/06/03/maankaytto-2/
http://kyliensalo.wordpress.com/2014/06/03/maankaytto-2/
http://www.mal-verkosto.fi/index.php?id=187
http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/taydennysrakentamisen_seminaari_28.5.2014


 Kuntarakenne ja MALPE-kysymykset – seminaari 

valtio-osapuolelle ja seuduille (syyskausi),  

 Seudullisen raideliikenteen kehittämisen 

työpajaa. Suurten kaupunkiseutujen sisäisen 

raideliikenteen ja niiden asemapaikkojen 

kehittämiskysymykset (syyskausi) 

 Yhteisvastuullinen asuntopolitiikka Tampereen 

kaupunkiseudulla (syyskausi).  

AJANKOHTAISIA UUTISIA VERKOSTON PIIRISTÄ 

Yhdyskuntarakenteen kehitys Suomessa sekä 
Helsingin ja Tukholman metropolialueilla –
tutkimukset ovat päätöksessä. Tulokset pohjautuvat 
Suomen ympäristökeskuksen, Tampereen teknillisen 
ylipiston Verne tutkimuskeskuksen sekä Helsingin 
yliopiston monivuotisessa Urban Zone - 
hankekokonaisuudessa kehitettyyn 
yhdyskuntarakenteen vyöhykenäkökulmaan, jossa 
kaupunkiseudut on jaettu yhtäältä ydin- ja reuna-
aluevyöhykkeisiin sekä liikkumisen kannalta jalankulku, 
joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin. Tarkastelu 
pohjautuu paikkatietopohjaisiin aineistoihin 
yhdyskuntarakenteen ruutuina ja edelleen 
nauhamuodostelmina ja vyöhykkeinä. Tarkastelun 
avulla voidaan ennakoida maankäytön ja 
liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutuksia erilaisilla 
suunnittelualueilla ja erilaisissa suunnittelukohteissa. 
Yhteensä tarkasteltavia kaupunkiseutuja oli 34 seutua 
(UZ raportti 2013). Uusin hankeraportti: Helsingin 
metropolialueen yhdyskuntarakenne – Alakeskukset ja 
liikkuminen (SYKEra 18/2014). 

Yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman 
metropolialueilla on SYKEn ja Helsingin yliopiston 
geotieteiden ja maantieteen laitoksen yhteinen. 
Tutkimus osoittaa, että Helsingin kehitys sekä 
työpaikkojen sijainneissa kuin asumisessakin on ollut 
hajauttavampaa kuin Tukholman. Helsingin seudun 
kasvu on painottunut Tukholmaa enemmän 
kehysalueille ja autovyöhykkeille, samalla kun 
Tukholmassa suurin osa kasvusta on kohdistunut 
keskustan lähialueille ja alakeskuksiin. Erityisesti 
työpaikka-alueet ovat Tukholmassa kasvaneet 
yhdyskuntarakenteen sisässä. (SYKEn julkaisu 2/2014). 
Hankkeen seminaari järjestettiin 13.6.2014 Helsingin 

kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa (ohjelma ja 
esitysmateriaalit).  

Suurten kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset 
MAL-aiesopimukset ovat edenneet lähes puoliväliin tai 
vähän yli. Kevään seurantakokouskierrokset (pl. Oulun 
seudun MALPE-aiesopimus) osoittavat, että 
asuntotuotanto ja sopimusten toteutuminen 
vaihtelevat kunnittain huomattavasti.  Helsingin, 
Tampereen ja Turun seutujen seurantakokoukset olivat 
huhti-toukokuussa, Oulun seudun aiesopimuksen 
seurantakokous on syksyllä. MAL-aiesopimukset ja 
seurantakatsaukset löytyvät ympäristöhallinnon 
sivuilta, ARA:n sivuilta sekä kaupunkisen ja seutujen 
omilta sivuilta.  

Kasvusopimukset. Valtio ja 12 suurinta 
kaupunkiseutua: Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, 
Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, 
Joensuun ja Lappeenranta solmivat 
kaupunkisopimukset vuoden 2013 lopulla. Useissa 
kasvusopimuksissa on myös MAL-teemoja, ja yhteisenä 
kaupunkikehityksen teemana näyttäytyy 
asemanseutujen kehittäminen. Lisätietoa ja 
Kasvusopimus-dokumentit löytyvät täältä 
(www.tem.fi/kasvusopimus).  

Kaupunkifoorumi 2014. Järjestyksessään 16. 
Kaupunkifoorumi järjestetään Hämeenlinnassa 23.–
24.9.2014. Foorumin teemoina ovat tällä kertaa mm. 
kasvukäytävät ja asemanseutujen kehittäminen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet kesän edetessä 
www.tem.fi/kaupunkifoorum2014 

Metropoliselvitys. Valtionvarainministeriöllä on 
käynnissä erityinen kuntajakoselvitys Espoon, 
Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, 
Sipoon, Tuusulan, Vantaan sekä Vihdin välillä. Alustava 
linjaus tulevaisuuden metropolikaupungiksi julkistettiin 
3.6.2014. Kuntajakoselvittäjät Mikko Pukkinen, Cay 
Sevón, Matti Vatilo, sekä projektiasiantuntija Maria 
Merisalo pyrkivät keskustelemaan selvitystyön aikana 
laajasti sekä kuulemaan näkemyksiä metropolialueen 
kuntajaon kehittämisestä. Selvitys valmistuu 
lokakuussa 2014. Työn tueksi ja avoimen prosessin 
työvälineeksi selvitykselle on laadittu myös omat 
Internetsivut: www.metropoliselvitys.fi.  

. 
 
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.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayton_ja_liikenteen_suunnittelumenetelmana_Urban_Zone_2/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayto%282715%29
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayton_ja_liikenteen_suunnittelumenetelmana_Urban_Zone_2/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayto%282715%29
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41574
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/875-Hgin_metropolialueen_yhdyskuntarakenne_SYKEra_18-2014.pdf
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Yhdyskuntarakenteen_kehitys_Helsingin_ja_Tukholman_metropolialueilla/Yhdyskunta_ja_kaupunkirakenteen_kehitysp%287364%29
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Yhdyskuntarakenteen_kehitys_Helsingin_ja_Tukholman_metropolialueilla/Yhdyskunta_ja_kaupunkirakenteen_kehitysp%287364%29
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/877-SYKEju2-2014_Pohjoiset_suurkaupungit.pdf
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayton_ja_liikenteen_suunnittelumenetelmana_Urban_Zone_2/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayto%282715%29
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayton_ja_liikenteen_suunnittelumenetelmana_Urban_Zone_2/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_maankayto%282715%29
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.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_aiesopimukset/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_aiesop%284194%29
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
www.tem.fi/kaupunkifoorum2014
http://www.metropoliselvitys.fi/wp-content/uploads/2014/06/Alustava-linjaus-3.6.2014_laaja-versio2.pdf
http://www.metropoliselvitys.fi/wp-content/uploads/2014/06/Alustava-linjaus-3.6.2014_laaja-versio2.pdf
www.metropoliselvitys.fi

