
 
 

Palveluasumisen teemapäivä 
20.11.2014 klo 11.30-16.00  

 
Olvi Oluthalli, Luuniemenkatu 4,  

Iisalmi 
 

Tero Piippo 
projektipäällikkö 

 



MAL-verkosto 

 Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja 
elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto 

 Tukee kaupunkipoliittisten toimenpiteiden toteuttamista ja kaupunkiseutujen MAL-
suunnittelutyötä, vahvistaa kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta – kestävyyttä, 
houkuttelevuutta ja arjen sujuvuutta 

 Seminaareja, työpajoja, kaupunkiseutujen sparrausta, kehittämishankkeita 

 Verkostossa mukana kaupunkiseudut, MAL-asioista vastaavat ministeriöt ja ELY, 
Kuntaliitto, ARA sekä T&K-organisaatiot 

 Verkosto käynnistyi vuoden 2010 alussa (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) 

 MAL-verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä käsin 
(www.tampereenseutu.fi) 

 

OHJAUSRYHMÄN LINJAUS: ”Verkoston jatkaminen  on tärkeää kaupunkipolitiikan 
perusteluihin viitaten ja jatkolle on olemassa sekä valtion että kaupunkiseutujen intressit”  

www.mal-verkosto.fi  

http://www.tampereenseutu.fi/


Kaupunkipolitiikan toiminta-alusta 2014 

         Kansallinen kaupunkipolitiikka 

• TEM, YM, LVM, VM 
• ARA, Liikennevirasto  

• Kuntaliitto, ELY, 

• Aalto-yliopisto 

• Sitra, Tekes, SYKE ja muita t&k-tahoja 

Jäsenseudut 
• Joensuun seutu 
• Kotkan-Haminan seutu 
• Kouvolan kaupunki 
• Lahden seutu 
• Oulun seutu 
• Pietarsaaren seutu 
• Porin seutu 
• Salon seutu 
• Seinäjoen kaupunkiseutu 
• Tampereen kaupunkiseutu 
• Turun seutu 
• Vaasan seutu 

• Iisalmi  
• UUTENA: Helsingin seutu (2014 alkaen) 
 

Koordinointi 

Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400-388735, projektipäällikkö 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852, erikoissuunnittelija  
Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere, www.tampereenseutu.fi  
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Verkosto elää, neuvottelut uusista alueista (Lappeenranta, Jyväskylä ja Kajaani 
tulevat uusina kaupunkeina mukaan verkostoon v. 2015 alusta) 

Karttojen tekijä Simo Turunen, Tampereen seudun kuntayhtymä 



 

Asemanseutujen kehitystyö, asemanseutujen kehittäminen 
kaupunkikehityshankkeina ja raideliikenteen solmupisteenä, 
Asemanseutukaupunkien verkosto. 
 
Asuntopolitiikan seudullistaminen valtion, kuntien ja seutujen yhteistyönä; 
(vastuunjako, kohtuuhintaisuus, täydennysrakennusalueet, ensisijaiset 
asuntotuotannon kohteet kaupunkiseuduilla), asumisen monipuolistamisen 
mallit ja skenaariot. 
 
Seudullinen maankäytön suunnittelu; seudullisten rakennesuunnitelmien, 
rakennemallien, yhteisten tai yhteen sovitettujen yleiskaavojen tai 
maakuntakaavojen kaupunkiseututarkastelut, PE-ulottuvuus suunnittelussa. 
 
 
 
 
                           

Vuoden 2015 painopisteet 
 



Vuoden 2015 läpileikkaavat 
kehittämisteemat  

Sopimusmenettelyn kehittäminen ja PE- näkökulman syventäminen MAL-
suunnittelussa → MALPE-aiesopimus-, Kasvusopimus-, asemanseutu-
sopimukset, kehittämisaluemenettely 
→ JULMA-hanke, osahanke 4 
 
Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut; Kaupunkiseutujen keskus-
palveluverkon tarkastelu ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet  
→ SYKE työpajat ja Asuinalueiden kehittämisohjelman tulokset, Asemanseutu-
tilaisuudet. 
 
Kestävän kaupunkisuunnittelun edistäminen, kestävän kaupunkisuunnittelun 
ja vähähiilisen yhdyskunnan periaatteiden huomiominen malpe-
suunnittelussa, Asemanseudut vähähiilisen yhdyskunnan solmupisteinä, 
kansainväliset mallit ja vertaisoppiminen → Asemanseudut, Endurance-
yhteistyö, JULMA-hanke (osat 1 ja 4), Horizon haku, SYKE-yhteistyö.   
 



Painopisteet ja läpäisevät teemat 

Asemanseutujen 
kehitystyö 

Asuntopolitiikan 
seudullistaminen  

 

Seudulliset 
prosessit, 

sopimusmenettelyt 

   



 
 
 
 
• Arvioida palveluasumiseen liittyviä kehittämiskysymyksiä ja palveluasumisen 
tarvekartoitusten toteutusta Iisalmessa 
• Pohtia Koljonvirran sairaala-alueen uusiokäyttöä  
• Kokemusten kartoittaminen ja tiedon levittäminen, myös muilta seuduilta 
• Arvioida kokemusten soveltamismahdollisuuksia Iisalmen tilanteeseen 
 
 
 

 

 
 

 
Kutsutut 

 
 

• Iisalmen kaupungin edustajat; elinvoimayksikkö ja tekninen toimi 
• Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän edustajia (Iisalmi, Vieremä, Sonkajärvi, 

Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Keitele) 
• Iisalmen yrittäjät 

 
      MUUT ASIANTUNTIJAT/ALUSTAJAT 

 
• asuntoneuvos Raija Hynynen (ympäristöministeriö)  
• asemakaava-arkkitehti Martti Norja (Seinäjoen kaupunki) 
• projektipäällikkö Paula Hartman (Jyväskylän kaupunki) 
• toimitusjohtaja Jussi Peltonen (Hovikoti-ryhmä) 
 

 

Teemapäivän tavoite 



11.30  Avaus 
 Tero Piippo, projektipäällikkö, MAL-verkosto 

  

Alustusosio 

 

11.35  Iisalmen tilanteen taustoitus 

 Erityisryhmien palveluasumisen ja 

palvelutarvekartoitusten nykytilanne sekä 

kehittämistarpeet, Ylä-Savon Sote/ asumispalvelut 

  

 Koljonvirran sairaalakiinteistön 

kehittämismahdollisuudet – maankäyttö, 

 Sari Niemi, kaavoituspäällikkö, Iisalmen kaupunki 

 

 12.00 Ikääntyneiden palveluasumisen tarve ja kehittäminen 

 Raija Hynynen, asuntoneuvos, ympäristöministeriö 

 

 Arjen keskiössä -hankkeen  hyvät käytännöt 

 Martti Norja, asemakaava- arkkitehti,  

 Seinäjoen kaupunki 

  

 Esimerkki Palveluasumisen selvityksistä 

 Paula Hartman, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki  

 

 Palveluasumisen uudet toimintamallit Case Hovikoti 

 Jussi Peltonen, toimitusjohtaja, Hovikoti Group  

  

  

Ohjelma 
13.30 Kahvit 

 

Työpajaosio 

 

13.45 Ryhmätyöt: tehtävänanto, toteutus (alustusten 

ja kysymysten pohjalta) 

  

  

 PÄÄTEEMAT (jotka jakaantuvat alakysymyksiin) 

 1. Erityisryhmien ja palveluasumisen tarpeiden ja 

näkökulmien huomiointi maankäytön, 

kaavoituksen ja liikenteen  suunnittelussa  

 

 2.  Palveluasumisen tarveselvitykset  

 

 3.  Koljonvirran sairaalan uusiokäyttö 

 

 Ryhmätöiden purku 

  

15.45            Keskustelua 

  

16.00  Tilaisuus päättyy  

  


