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MAL-verkoston tavoitteet 

MAL-verkosto on kansallinen toimija, jonka päätarkoitus on tukea verkoston jäsenseutuja 
yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja seudullisessa suunnittelussa. Työssä tuetaan jäsenyhteisöjen 
MALPE-yhteensovittamistyötä, madalletaan organisaatio- ja aluetasojen välisiä raja-aitoja sekä 
jalkautetaan uusinta tutkimustietoa kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen 
kehittämiseksi sekä jäsenseutujen omat strategiset tavoitteet huomioiden. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden tuotoksia jalkautetaan hanketoiminnan kautta.  
 
Tavoitteena on kehittää jäsenseutujen tarpeisiin perustuvia MAL-ohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja 
ja toteutuksen välineitä sekä levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Näkökulmina ja 
keskustelualoitteina painottuvat tällöin myös alueiden sisäiset kehittämishaasteet, yhteistyöratkaisut 
sekä alueellisen kilpailukyvyn ja yhdyskuntarakenteen vahvistaminen kokonaisuutena.    
 
Toimintatapoina ovat kaupunkiseuduille sovitettu tukityöpajat ja sparraukset, asiantuntijaseminaarit, 
yhteistyöhankkeet sekä aktiivinen viestintä. Esitetyt toimenpiteet toteutetaan sekä itsenäisesti 
verkoston toimesta että MAL-kehittämistyössä olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. MAL-verkoston 
koordinaation vastuuhenkilöt yhteen sovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja yhteistyökumppaneiden 
toiminnallisia tavoitteita.   
  
MAL-verkosto tukee valtionosapuolen ja kaupunkiseutujen yhteistoimintana MALPE-
aiesopimusmenettelyn kehittämistä, Kasvusopimusmenettelyjä sekä kaupunkiseutujen MAL-työtä 
rakennetarkasteluissa. Vuoden 2015 aikana arvioidaan MAL-verkoston tuleva jatko. 
 
 

Kumppanit 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Verkostoalueet 
kokonaisuudessaan ovat: Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Iisalmen 
kaupunki/seutu. Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki, 
Oulun seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun 
seutu, Vaasan seutu, Helsingin seutu (yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut sekä Uudenmaan liitto). Jäsenistä Jyväskylä, Lappeenranta ja Kajaani liittyvät 
verkostoon vuoden 2015 alusta. Lisäksi jäsenalueita edustaa Suomen Kuntaliitto.  
  
Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA, (VM ja TEM), Liikennevirasto (LVM) sekä aluehallintoa edustavat ELY-keskukset.  
 
Lisäksi kumppaneina toiminnassa ovat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK, Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto (Turun 
kaupunkitutkimusohjelma), VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, valtion maanomistuksen työryhmä 
(asemanseudut), Uudenmaan Maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun vetovoimaiset asemanseudut 
hanketyöryhmä, valikoidut konsultit, Motiva.  
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Toimintasuunnitelma 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sovitetaan yhteen verkoston jäsenyhteisöjen erilaisia 
tarpeita ja näkemyksiä. Tarpeita kartoitetaan keskusteluilla, kyselyillä ja hanketapaamisten avulla. 
Verkoston toiminnan vaikuttavuus perustuu toiminnan yhteiskunnalliseen ajankohtaisuuteen, 
verkottamiseen ja jäsenkaupungeille, kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle räätälöityyn toimintaan.  
 

Verkoston painopisteet v. 2015 

Verkoston vuoden 2015 toimintasuunnitelman runkona ovat jäsenseutujen palautteen ohella 
ohjausryhmän näkökulmat toiminnallisista painotuksista, muilta sidosryhmiltä saadut näkemykset sekä 
omat kehittämisideat. Verkoston toiminta keskittyy vuonna 2015 kolmeen temaattiseen 
painopistealueeseen. Nämä strategiset painopisteet on pyritty rajaamaan kolmeen pääosioon 
toimenpiteiden vaikuttavuuden lisäämiseksi. Jokaiseen pääosioon kohdistetaan valtakunnallinen 
seminaari tai workshop. 
 

1. Asemanseutujen kehitystyö, asemanseutujen kehittäminen kaupunkikehityshankkeina ja 

raideliikenteen vähähiilisinä solmupisteenä, Asemanseutukaupunkien verkosto. 

 

2.  Asuntopolitiikan seudullistaminen valtion, kuntien ja seutujen yhteistyönä; (vastuunjako, 

kohtuuhintaisuus, täydennysrakennusalueet, ensisijaiset asuntotuotannon kohteet 

kaupunkiseuduilla), seudullisen asuntopolitiikan toimintamallit sekä monipuolistamisen mallit ja 

skenaariot. 

3. Seudullinen maankäytön suunnittelu; seudullisten rakennesuunnitelmien, rakennemallien, 

yhteisten tai yhteen sovitettujen yleiskaavojen tai maakuntakaavojen kaupunkiseututarkastelut, 

seudulliset maankäytön toteuttamisohjelmat, PE- ja vähähiilisyys suunnittelussa. 

 

 

Verkoston painopisteiden toteutusta tukee kolme läpileikkaavaa teemaa*, joiden kautta työpajojen ja 

workshopien tematiikkaa käsitellään. Läpileikkaavat teemat ja niistä seuraavat toimintamallit tai 

menettelytapaosiot ja hankelinkit ovat seuraavat (nuolella osoitettu): 

 

*Kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen, kestävän kaupunkisuunnittelun ja 

vähähiilisen yhdyskunnan periaatteiden esille nostaminen malpe-suunnittelussa, → Vetovoimaiset 

ja vähähiiliset asemanseudut, Endurance-yhteistyö, Horizon haku,  JULMA-hanke, SYKE Urban Zone 

III-hanke, palveluverkkojen kestävät seudulliset tarkastelut.  

 

*Seudullisen sopimusmenettelyn kehittäminen ja PE- näkökulman syventäminen MAL-

suunnittelussa → MALPE-aiesopimus-, asemanseutu-sopimukset, kehittämisaluemenettelyn 

kehittäminen erityisesti asemanseutukohteissa → JULMA-hanke, Vetovoimaiset asemanseudut-

hanke, Kehittämisaluemenettelyn kehittäminen.  
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*Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut; Kaupunkiseutujen keskus-palveluverkon tarkastelu 

ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet, → SYKE Urban Zone III työpajat, Asemanseutu-

tilaisuudet, Täydennysrakentamisen edistäminen (YM, Uudenmaan Maapolitiikkaryhmä). 

 

Verkoston toimintamuodot 

Seminaarit 

Kustakin painopisteestä järjestetään yksi valtakunnallinen pääseminaari (toteutetaan tarvittaessa 

yhteisenä tapahtumana yhteistyökumppaneiden kanssa). Tarvittaessa voidaan toteuttaa 

workshop-muotoisesti.  

 

Yhteiset työpajat 

Asiantuntijatyöpajat ovat tarkemmin kohdennettuja usean eri jäsenkaupungin tai -seudun ja 

yhteistyökumppanin yhteisiä tapaamisia.  Työpajojen toimintamuoto on seminaareja 

keskustelevampi ja ohjatumpi. Hanketyöpajoissa voidaan myös testata alustavia tutkimustuloksia 

(JULMA, Endurance, Urban Zone III, Vetovoimaiset asemanseudut).  

Seutukohtaiset sparraukset 

Sparraukset ovat räätälöityjä työpajoja ja toimenpiteitä, jotka liittyvät jäsenseutujen 

yksilöidympiin kehittämistarpeisiin. Sparraukset toteutetaan verkoston koordinaation tuella, 

tarjoamalla seuduille asiantuntija-apua (valtionhallinto, konsultit, yliopistoedustajat) sekä 

vertaistukea (toiset jäsenkaupungit  tai -seudut).  Toteutustapa on valmentava tai vertaistukea 

antava. Sparrauksia järjestetään jäsenseuduilta nousseiden tarpeiden ja käytettävissä olevien 

resurssien mukaan. Kartoitetaan mahdollisuudet usean kaupungin samanaikaiseen sparraukseen. 

 

Hankkeet 

Vuonna 2015 verkostolla ei ole omaa hankebudjettia (pl JULMA-hanke ja Fintrip valmisteluhanke, joilla 

on ulkopuoliset rahoituslähteet). Hankkeet toteutetaan yhteistyömallilla hanketoimijoiden kanssa. MAL-

verkoston osuus hankkeista muodostuu viestinnästä, markkinoinnista, tiedotuksesta sekä hanketyötä 

edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa.  

I JULMA-hanke 

Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous eli JULMA hanke on Aalto yliopiston (YTK), 
Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Uudenmaan liiton ja MAL-verkoston hankekonsortion 
tutkimusprojekti, jota toteutetaan  11/2014 – 12/2015. Hankkeen tutkimusaiheena maankäytön 
suunnittelun ja asumisen ratkaisujen rooli kestävän julkisen talouden edellytysten luomisessa sekä 
kansallisesti että paikallisella tasolla. Hanke on valtioneuvoston kanslian rahoittama, 
ympäristöministeriön hallinnonalalta.  JULMA-hankkeen tavoitteena on jäsentää olemassa olevia 
maankäytön suunnittelun ja asuntopolitiikan keinoja ja välineitä sekä tuottaa näkemyksiä niiden 
kytkennöistä sekä tuottaa selkeitä kehittämisehdotuksia ja työkaluja valtioneuvoston ja ministeriöiden 
sekä muiden julkisten toimijoiden käyttöön. Hanke koostuu neljästä erillisestä osatutkimuksesta, 
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verkosto suunnittelee ja toteuttaa työpajat kolmeen tutkimusosioon hankekonsortion ja 
jäsenyhteisöjensä kanssa.  

 Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen. Työpajan pääteema: 
”Ohjauskeinojen poliittinen käytettävyys” (2/ 2015).  

 Ohjauskeinot, prosessit ja käytännön toteutus. Työpajan pääteema:  ”Palvelujen saatavuus ja 
yhdyskuntarakenne / taloudellisen ohjauksen ja maankäytön suunnittelun yhteydet” (6/ 2015). 

 Alueellinen segregaatio ja väestörakenteen muutokset. Työpajan pääteema: ”Asuinalueiden 
erilaistuminen” (MAL-verkosto, UML, YTK,  8-9/ 2015), yhteistilaisuus mm. ARA:n kanssa. 

 Lisäksi yhteinen tulosseminaari loppuvuodesta 2015. 

II Kestävän kaupunkiliikenteen edistäminen kaupunkiseututasolla, EU-hankevalmistelu 
FINTRIP- valmisteluhanke Horizon 2020 ohjelman Mobility for Growth- hakuun keväällä 2015. Hanke liittyy 

Motivan kontaktoimaan ja YM:n ja LVM:n kansallisesti rahoittamaan ENDURANCE-hankkeseen. 

Valmisteluvaihetta varten on myönnetty FINTRIP valmisteluraha ajalle 10/2014-3/2015.  Kotimaiseen 

hankekonsortioon kuuluvat Tampereen teknillinen yliopisto, VTT, Motiva, MAL-verkosto, kaupunkivisio 

Mikko Laaksonen ja jäsenseutuja.  

 
IV Urban Zone III 

”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa III hanke, hankeyhteistyö Suomen ympäristökeskuksen 

kanssa (UZ III). Yhteiset keskus-palveluverkkoa ja kaupunkiseutujen kehityskuvaa testaavat työpajat MAL-

verkoston kanssa (5/2015 ja 10/2015). 

 

II Vetoimaiset, vähähiiliset asemanseudut (syksy 2014-2017) 
”Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla - 

Asemanseututarkastelujen kehittäminen” - hanke. Hankerahoitus nojaa HSY/HSL/UML/ministeriöihin ja 

sidosryhmien osallistumiseen. Verkoston intressi kohdistuu kokonaisuuden ohella hankeosioon: 

konseptointi- ja investointimallit ja kehittämisaluemenettelyn toimivuuden testaaminen 

asemanseutuhankkeissa (toteutusaika 2015). Hanketyötä edistetään valmistelemalla 1-2 tilaisuutta yhdessä 

muiden Asemanseutu-tarkastelujen kanssa vuoden 2015 aikana. Verkoston muista jäsenseuduista mallia 

pyritään toteuttamaan Joensuun asemanseutu-pilotissa.  

 

Julkaisu- ja viestintätoiminta  

Verkosto jatkaa tiedotusta jäsenseuduille, rahoittajille sekä muille keskeisille sidosryhmille. Verkoston 
kotisivut (www.-mal-verkosto.fi) toimivat keskeisenä tiedottamisen välineenä myös 
sidosryhmäyhteistyössä ja yhteistyöhankkeissa. Verkoston koordinaattorit voivat tuottaa verkoston 
toimintaa ja tuloksia kuvaavia artikkeleita, kommentteja tai katsauksia myös muualla julkaistaviin 
julkaisuihin ja ulkopuolisiin julkaisukanaviin resurssien puitteissa. Verkoston viestintätavat ja –strategia 
päivitetään vuoden 2015 aikana samalla kun arvioidaan verkoston toiminnan jatko. 
 

 Esitteet, sähköiset julkaisut yhteistyöhankkeiden tulosjulkaisuista 

 Verkostokirjeet (4 -5 kpl), muu vaihtoehtoinen jäsenyhteisöviestintä 

 Tiedotus toiminnasta, muu viestintä 
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Ohjausryhmä ja koordinointi 

Ohjausryhmä jatkaa toimintaa kokoontumalla tarpeen mukaan 4-5  kertaa vuodessa. 
Verkostokoordinointi: verkostoa koordinoivat projektipäällikkö ja erikoissuunnittelija (yht. 2 
henkilötyövuotta). Projektipäälliköllä on toiminnan, talouden ja hallinnon  kokonaisvastuu, osavastuu 
toimenpiteistä ja erikoissuunnittelijalla osavastuu toimenpiteistä ja viestinnästä.  
 
Koordinointitehtäviin kuuluvat verkoston yleis- ja taloushallinto, toiminnan suunnittelu ja toteutus, 
yhteydenpito verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, pienimuotoinen julkaisutoiminta 
sekä jäsenaluekäynnit. 
 
Vuonna 2015 harkitaan korkeakouluharjoittelijan palkkausta, jos verkoston lisäresurssit sen sallivat. 
 

Taloussuunnitelma vuodelle 2015 

MAL-verkoston toiminnan rahoittavat Liikennevirasto, YM, Suomen Kuntaliitto, ARA ja verkoston 
jäsenalueet. Tuloja tulee myös Aalto konsortion JULMA-hankkeesta sekä Fintrip-valmisteluavustuksesta. 
Vuonna 2015 MAL-verkoston jäsenseutujen yhteenlaskettu rahoitusosuus on 99 000 euroa (51,7 %) ja 
muiden rahoittajien yhteensä 92 500 euroa (48,3 %).   
 
Verkoston vuoden 2015 tulot 28.11.2014  tilanteen pohjalta.  
 
Liikennevirasto 30 000 
YM   30 000 
ARA   10 000 
Kuntaliitto                            6 000 
Helsingin seutu   9 000 
Muut kaupunkiseudut  
(15 * á 6 000)  90 000 
JULMA-hanke 15 000 
Fintrip avustus   1 500 
Yhteensä                       191 500  
 
Vuoden 2015 verkostobudjetti on 1 % pienempi kuin v. 2014 (193 000 euroa). 
 
MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja suunnittelijan palkka- ja 
henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, 
kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja 
viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön 
matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut 
ja konsulttipalkkiot.  Aine-, tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista 
käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. 
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Tulot ja menot  vuodelle 2015  
 
 

 
TA 2014 TAE 2015 

Myyntitulot/alueet 87 000 93 000 

Muut tuet ja avust. 106 000 92 500 

Tulot yht. 193 000 191 500 

Palkat ja palkkiot 101 500 98 700 

Sivukulut 20 300 20 300 

Palvelujen ostot 53 100 56 700 

Vuokrat 10 800 13 400 

Tarv., yms. 3 300 1 900  

Kaluston hankinta 4 000 500 

Menot yht. 193 000 191 500 

 
 
Ostopalvelut kohdentuu MAL-verkoston tapahtumien järjestämiseen. Rahoitusperusta vahvistuu v. 2014 
kertyneellä ylijäämällä, joka vahvistetaan tammikuun 2015 tilinpäätöksessä. Seminaarien 
keskimääräinen yksikkökustannus on n. 4 000 €,  yhteisten työpajojen n. 2 500 € ja  seutukohtaisten 
sparrausten n. 1 000 €. 
 


