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KUTSUTYÖPAJA  
  

Miten uudistetulla Maakuntakaavalla edistetään Joensuun kaupunkiseudun 
yhdyskuntarakenteen kehittymistä? 
  
Aika: ma 29.9.2014, klo 8.30 – 12.00 (lounas 12.00 – 13.00) 
Paikka Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikkö (Laturi), Muuntamontie 5, Joensuu 
  
  
Valtakunnallinen MAL-verkosto järjestää yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja alueen kuntien kanssa 
kutsutyöpajan, jonka tavoitteena Maakuntakaavan 4. vaiheen edistäminen. Keskeisenä kaavasisältönä on Joensuun 
kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne, koko maakunnan osalta kaupan kysymykset sekä Joensuun seudulta uuden 
ampumaradan esittäminen. Maankäytön ydinkysymyksiä ovat myös Jaamankangas ja Kontiorannan varuskunnan vanha 
alue. Maakuntakaavaluonnos on ollut nähtävänä ja siitä annettua palautetta ja kehittämiskysymyksiä on tarkoitus 
nostaa keskusteluun työpajassa.   
 
Tilaisuuteen kutsutaan asiantuntijoita Joensuun ja Outokummun kaupungista sekä Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven 
kunnista, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon Elystä. 
  
  
LISÄTIEDOT JA YHTEYDENOTOT: 
  
Joensuun kaupunki, kaupunkirakenneyksikkö 
Juha-Pekka Vartiainen, juha-pekka.vartiainen@jns.fi 
Puh. 0133373419, GSM. 0505380708 
  
MAL-verkosto  
Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 040 038 8735 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852 
  
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Pasi Pitkänen, pasi.pitkanen, pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi, 0400 832 572 
  

  
 
 



 

 

 

 

 

                                                        OHJELMA 
  
  
8.30  Aamupala ja kahvi/tee 
 
8.45  TILAISUUDEN AVAUS 
 Juha Pekka Vartiainen, Joensuun kaupunki 
 
8.50  JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITYS – MITÄ 
 KAUPUNGISTUMINEN MERKITSEE JOENSUUN SEUDULLA? 
 Mika Ristimäki, SYKE 
  
 MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN TILANNEKATSAUS JA PALAUTE 
 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
 - Yhdyskuntarakenne (taajamatoimintojen alueet, teollisuus- ja työpaikka-alueet, 
 viherrakenne) 
 - Kauppa (keskustatoimintojen alueet, vähittäiskaupan suuryksiköt, kaupan 
 enimmäismitoitukset) 
 - Ampumarata (seudullisesti merkittävä ampumarata / ampumaurheilukeskus) 
  
 Kaupunkiseudun kuntien tiiviit kommenttipuheenvuorot  
 Joensuu, Liperi ja Kontiolahti 
  
10.00 RYHMÄTYÖT (tilat Laturi, Voltti ja Luksi)  
 - Keskusteluteemat ja näkökulmat Maakuntakaavan 4. vaiheen kehittämiseen: 
 - Ryhmätöiden purku  
  
11.30 YLEISKESKUSTELU MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN JATKOTYÖSTÄ 
 
12.00 TYÖPAJAOSIO PÄÄTTYY 
  
 LOUNAS (tarjotaan) 

  



 

 

 

 

 

                                                        

NOSTOJA JATKOVALMISTELUUN 
 
• Täydennysrakentamiskaavat valmiiksi tulevaa nousua 

varten. 
• Jaamankankaan alueen kehittäminen viheralueena 

merkittävä tekijä, verrattavissa mm. Salpausselän 
merkittävyyteen Lahden seudulla elämyksellisyyden ja 
reitistöjen kehittämisen kautta. Jaamankankaan aluetta 
ei pidä pirstoa tarpeettomasti asumisella, maa-
aineiston otolla tmv. -> mahdollistettava tulevaisuuden 
luontomatkailu- ja virkistystarpeet 

• Kontiorannan ampumarataan yhteinen ratkaisu.  
• Uusilla konsepteilla keskusta-alueiden kehittäminen. 
• Tiiviitä pientaloalueita keskustojen lähialueille.  



 
MAL(PE)-AIESOPIMUSTEN JA KASVUSOPIMUSTEN 

KEHITTÄMISTYÖPAJA 

 
Tero Piippo 

MAL-verkoston projektipäällikkö  
 

Säätytalo 
2.10.2014 



Jatkumo aikaisempaan Mal-verkoston toimintaan ja uusi 
näkökulma 
 
 MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 (sopimusarkkitehtuuri ja MALPE, sopimusten 

valmisteluprosessit, sitouttaminen ja toteutusvälineet, seuranta) 

 

 Kasvusopimus/MAL-työpaja Tikkurilassa 23.11.2012 (sopimusarkkitehtuuri, 
kasvusopimusten tavoitteet, maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymysten 
kytkeytyminen kasvusopimuksiin, kaupunkien esimerkkejä, sopimusvalmistelu, 
toteutusvälineet, seuranta) 

 

 MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja 25.3.2013 (sopimusten toteuttamisen ohjelmointi, 
sopimusten seurantakohteet ja indikaattorit (2013-2015), seurantatuloksia Tampereen 
kaupunkiseudun pilottisopimuksesta 2011-2012, seurannan valmistelu ja toteutus: 
organisointi ja resursointi seututasolla, seurannan kehittämistarpeet ja –polut) 

 

 

 2.10.2014 TARKASTELTIIN MAL-AIESOPIMUSTEN JA KASVUSOPIMUSTEN 
KEHITTÄMISTARPEITA SAMASSA TYÖPAJASSA 

 

 

 



Nostoja valtiotyöryhmän MAL-aiesopimusten 
väliarvioinnista 
 
Uusi yhteinen kaupunkiseutusopimus = >  jossa  elementtejä sekä aiesopimuksista 
ja kasvusopimuksista (sopimukset 2015-2017, kytkentä kuntarakenteiden 
kehittämiseen, sisällöllisten päällekkäisyyksien poistaminen) 

 

 Aiesopimusten valmistelu-, neuvottelu- ja seurantaprosessi vaatii kehittämistä 
(useiden sopimusten valmistelu työlästä ja paljon resursseja vaativaa) 

 

 Tunnistetaan eri kaupunkiseutujen keskeiset kysymykset ja valmistellaan 
kullekin seudulle sopiva sopimusmalli. 

 

 Aiesopimusten sisällössä ja toimenpiteissä otetaan aiempaa paremmin 
huomioon palveluverkon, palveluiden sijoittumisen sekä elinkeinoelämän 
tarpeet.  

 

 = > Mitä menettelytavan laajennus vaatisi alueelta ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MAL(PE)-AIESOPIMUSTEN JA KASVUSOPIMUSTEN KEHITTÄMISTYÖPAJAN 
TAVOITTEET 2.10 

 Sopimusten onnistumisten, pullonkaulojen ja kehittämistarpeiden haarukointi ja 
tunnistaminen, ratkaisujen ja johtopäätösten välittäminen neuvotteluosapuolille, tuki 
väliarvioinneille 

 Sopimusten ohjausvaikutuksen arviointi ja suhde muihin strategisiin 
kehittämisprosesseihin, myös lainsäädäntöön 

 Sopimusarkkitehtuurin kehittäminen ja MAL- ja kasvusopimusten integroinnin 
kysymykset, vaikuttavuuden parantaminen 

Kutsutaan 

 MAL-aiesopimusten  ja Kasvusopimusten kaupunkiseudut eli Helsingin, Oulun, 
Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun 
ja Lappeenrannan  kaupunkiseutujen edustajat 

 Sopimusten toimeenpanon ja seurannan vastuuhenkilöitä kaupunkiseutujen kunnista/ 
kuntayhtymistä 

 MAL-aiesopimusten valtio-osapuolen neuvotteluryhmä (YM, LVM, TEM, VM, LiVi, 
ARA), Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurkaupunkijaos ja 
Kasvusopimustyöryhmä 

 Muita asiantuntijoita: Suomen Kuntaliitto, Aalto-yliopisto, Elyjen ja  

       maakuntien liittojen edustajia 

 

 



9.00 Kahvit 
9.30 Johdatus päivään, Tero Piippo, MAL-verkosto 
 

 
12.45 Ryhmätöiden ohjeistus ja siirtyminen 
 ryhmätyötiloihin 
 -ryhmä 1, huone 5, pj. Christina Hovi, siht. Kaisa Kuukasjärvi 
 -ryhmä 2, huone 8, pj. Auli Heinävä, siht. Miliza Ryöti 
 -ryhmä 3, huone 16, pjt. Jukka Weisell /Olli Perola,  
 siht.  Olli Voutilainen  
 -ryhmä 4, huone 17, pj. Mari Randell, siht. Lari Tuominen 
 

13.00 Ryhmätyö 1 ”NYKYTILANNE  JA 
 KEHITTÄMISTARPEET”   
 - sopimusmenettelyn vaikuttavuus 
 - sopimusmenettelyn oikeutettavuus 
 - sopimusmenettelyyn liittyvä resurssointi 
 - sopimusten idea ja tarkoitus  
 
 Ryhmätyö 2 ”RATKAISUJEN ESITTÄMINEN”  
 - ratkaisut edellisen ryhmätyön kohtiin 
  
14.00 Kahvit (15 min.) 
  
 Ryhmätyö 3 ”HIENOSÄÄTÖ VAI RADIKAALI RAVISTUS?”  
 
 - sopimuspolitiikan uudistaminen  
 - sopimusten fokusoiminen ja keskittäminen 
 - sopimustyyppien integrointi yhdeksi 
 kokonaisuudeksi? 
 
15.00  Yhteinen purku ja loppukeskustelu 
 
15.45 Tilaisuus päättyy 

9.40 MAL-aiesopimusten onnistumisia ja 

 kehittämistarpeita  
 - Johtopäätöksiä  MAL-aiesopimusten sitouttamisen 
 tekijöistä, Niina Ojaniemen  selvitys, MAL-verkosto 
  
10.00 Alueelliset  näkökulmat sopimusten 
 toteuttamiseen  
 - Metropolialue,  Mari Randell,  
 asunto-ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki  
 - MAL-aiesopimusseutu,  Päivi Nurminen, seutujohtaja, 
 Tampereen kaupunkiseutu 
 - Kasvusopimusseutu, Juha-Pekka Vartiainen, 
 kaavoituspäällikkö, Joensuun kaupunkiseutu    
    

Valtakunnalliset näkökulmat sopimuspolitiikan 
kehittämiseen 

 Matti Vatilo, rakennusneuvos, YM 
 Olli Alho, neuvotteleva virkamies, TEM 
 Anni Rimpiläinen, liikenneneuvos, LVM 
   
 Kommentteja ja  tulkintoja – 
 Yhdyskuntasuunnittelupainotus   
 Fasilitaattori: Raine Mäntysalo, professori, Aalto-yliopisto   
  
 Keskustelua 
 
12.00 Lounas (tarjotaan) 
 

 
  

KEHITTÄMISTYÖPAJAN OHJELMA 2.10.2014 



TYÖPAJAN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

A) Sopimusten jatko yleisellä tasolla:  

-Työpajassa toivottiin yleisesti sopimusmenettelyn menettelytapana jatkuvan  

-Tunnistetaan sopimukset tärkeäksi (priorisoiduksi) prosessiksi joihin seudullisia resursseja suunnataan ja toimenpiteitä 
perustellaan 

-Huolta aiheuttaa kuitenkin epävarmuus kaupunkipolitiikan ja kaupunkipoliittisten instrumenttien jatko valtion puolesta, 
esimerkiksi vaaleihin ja uuteen hallitusohjelmaan liittyen. Myös valtion vuosittainen budjettikäytäntö nostetaan esiin 
epävarmuutta aiheuttavana tekijänä suhteessa kaupunkien ja seutujen kykyyn varautua pitempiaikaisiin ohjelmiin 
(ryhmien kesken eroja painotuksissa).  

 

B) Sopimuspohjan laajentaminen Kasvu- ja MAL-elementteihin:  

- Kolme ryhmää neljästä suhtautui myönteisesti  MAL-menettelyn tai MAL-teemojen yhdistämiseen Kasvu- tai       
yleisimpiin kaupunkisopimuksiin.  

 

C) Sopimuspohjan seudullinen laajentaminen menettelytapakysymyksenä: 

-Sopimuksiin toivottiin keskusteluissa terävämpiä kärkiä ja voimakkaampaa tai syvempää seudullista taustatyötä. 
Ryhmissä nähtiin, että seudullisen tahtotilan selvittäminen ja erilaiset muut seudulliset strategiaprosessit (erityisesti 
rakennemallit, seutustrategiat) edeltävät hyvin sujuvaa ja toteuttamiskelpoista sopimusmenettelyä. Järjestys, jossa ensin 
seutu järjestyy ja rajaa tärkeät asiat, ja sen jälkeen valtio tulee mukaan neuvotteluihin, saa kannatusta ryhmissä. Uusia 
sopimusosapuolia ja keskusteluryhmiä ei toivota sopimiseen pelkän vuoropuhelun itsensä tai tiedotuksen vuoksi. Raja 
tarvittavien osapuolten välillä vedettäisiin seututasolla ennen valtion mukaantuloa.  

 

D)     Paljon yksittäisiä nostoja mm. 

- Maankäytön suunnittelun menetelmien ja kaupunkipolitiikan instrumenttien suhdetta toisiinsa tulisi tarkistaa; 
maakuntakaavoitus, yleiskaavat, rakennemallit, mal-sopimukset, liikennejärjestelmäsopimukset, muut 
erillissopimukset. Osa ryhmistä painotti mm. seudullisten rakennemallien merkitystä, toiset uusia yhteisiä menetelmiä 

ja malleja. HUOM. TYÖPAJAN AINEISTOT LÖYTYVÄT KOKONAISUUDESSAAN WWW.MAL-VERKOSTO.FI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                        
  

 
Ohjelma 
  
13.00         Monipuoliset asuinympäristöt  
 rakennesuunnitelmassa 2040  
 arkkitehti Kaisa Härkönen 
                   
 keskustelu 
13.30         Yhteisvastuullinen seudullinen asuntopolitiikka               
 VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski 
                   
 keskustelu 
14.30         kahvitauko 
 
14.50             Tontin luovutusmenettely 
 kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Kuntaliitto 
                        
  keskustelu 
16.00             Tilaisuus päättyy 

  

YHTEISVASTUULLINEN SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA  
 
Tampereen kaupunkiseudun MASTO-työryhmän kehittämispäivä 6.10.2014  
 
- Miten seudullista asuntopolitiikkaa ja sen instrumentteja tulisi kehittää ? 
- Mitkä ovat uudet asuntopolitiikan instrumentit ja miten niillä olisi mahdollista  
      ratkaista nykyisiä asuntopoliittisia seudullisia ongelmia ? 

-    PK-seudun MAL-aiesopimusten                            
tavoitteet eivät ole toteutuneet 
- kaavoitusta tullut ohjaamaan 

poliittiset sopimukset, ei lait 
- mistä ratkaisu kohtuuhintaisen 

asumisen ongelmiin ? = > 
kaavoituksen ratkaisut ja omat 
vuokra-talo yhtiöt 

- toimivat ylikunnalliset ratkaisut; 
KymppiR ja sen oululainen 
sovellus Jyväskylässä 

- jatkuvan yleiskaavan malli 
(Lahti) 

- kuntien investointisopimukset 
jossa tuotot ja kustannukset 
ovat tasapainossa 
 



 

 

 

 

 

                                                        



 

 

 

 

 

                                                        



Suunnitelman 

valmistelu 

Suunnitelman 

toteuttaminen 

Selkeä tavoitteen 
asetanta 

Suunnitelman 

laatiminen 

1. Selvitä 
resurssit, nykytila 
ja potentiaali 

2. Määrittele 
prosessi ja 
suunnitelman 
tavoite 

3. Analysoi 
liikenteen 
nykytila ja kehi-
tysnäkymät 

4. Muodosta 
yhteinen visio 

5. Määritä 
prioriteetit ja 
tavoitteet 

6. Valitse keinot 
ja toimenpiteet 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

7. Sovi 
vastuista ja 
kohdenna 
budjetti 

8. Laadi seuranta- 
ja arviointi-
suunnitelma 

9. Hyväksytä 
suunnitelma 

10. Varmista 
suunnitelman 
hyvä johtaminen 
ja viestintä 

11. Kokemuksista 
oppiminen ja 
niiden hyödyn- 
       täminen 

Aloituspiste 
Tavoitteena 
kehittää 
liikkumista ja 
liikennejärjes-
telmää sekä 
asukkaiden 
elämänlaatua 

1.1 Sitoudu yleisiin kestävän liikkumisen periaatteisiin 
1.2. Arvioi seudullisten/kansallisten puitteiden vaikutus 
1.3 Tee itsearviointi 
1.4 Selvitä käytettävien resurssien määrä 

KESTÄVÄN 
KAUPUNKILIIKENTEEN 

SUUNNITELMA 

1.5 Määrittele aikataulu 
1.6 Tunnista keskeiset toimijat ja sidosryhmät 

2.1 Tarkastele asiaa laajasti, myös 
omaa vastuualuetta laajemmin 
2.2. Pyri yhteensovittavaan 
suunnitteluun 
2.3. Suunnittele sidosryhmien ja 
asukkaiden osallistaminen  
2.4 Sovi työsuunnitelmasta ja 
hallinnollisista järjestelyistä 

3.1 Määrittele analysoi haasteet ja 
mahdollisuudet 
3.2 Muodosta skenaariot 

4.1 Kehitä yhteinen visio 
liikkumisesta 
4.2  Viesti aktiivisesti 

5.1 Määritä  prioriteetit  
5.2  Aseta tavoitteet (SMART) 

6.1 Tunnista tehokkaimmat toimenpiteet 
6.2  Opi muiden kokemuksista 
6.3 Huomioi kustannustehokkuus 
6.4 Hyödynnä synergioida ja kokoa toimenpiteitä 
kokonaisuuksiksi 
 

7.1 Sovi vastuista ja resursseista 
7.2 Valmistele toteutussuunnitelma ja budjetti 
 

8.1 Järjestä seuranta ja vaikutusten 
arviointi 

9.1 Tarkista suunnitelman laatu 
9.2 Hyväksytä suunnitelma 
9.3 Varmista suunnitelman 
vastuutaho 

10.1 Johda suunnitelman käyttöönotto 
10.2 Viesti ja sitouta asukkaat 
10.3 Tarkista tavoitteiden eteneminen 

11.1 Päivitä suunnitelma säännöllisesti 
11.2 Arvioi tulokset – tiedosta 
onnistumiset ja epäonnistumiset 
11.3 Tunnista uudet haasteet 
seuraavaa suunnitelmaa varten 



 

 

 

 

 

                                                        

Yleinen näkemys Porissa oli, että tulisi hyödyntää 
mahdollisimman paljon valtakunnallisia aineistoja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä vertailun 
parantamiseksi kansallisella tasolla. Seminaarissa oltiin 
kiinnostuneita avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 
hyödyntämisestä sekä seudullisten analyysien 
toteuttamisen mahdollisuuksista (mm. paikkatietoikkunan 
kautta) = www.paikkatietoikkuna.fi 



 
 

Palveluasumisen teemapäivä 
20.11.2014 klo 11.30-16.00  

 
Olvi Oluthalli, Luuniemenkatu 4,  

Iisalmi 
 

Tero Piippo 
projektipäällikkö 

 



 
 
 
 
• 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  

  



1. ryhmän ehdotus: priorisointi ja eteneminen 

TOP 3 RATKAISTAVAA 
HAASTETTA 

RATKAISUVAIHTOEHDOT MITEN EDETÄÄN? 

 
Tiedon puute ikääntymisten 
sijoittumisesta, palvelutarpeesta 
ja liikkumistottumuksista. 

 
Ikääntymiskartoitus, palvelukartoitus 
kunnittain, maakuntataso liian laaja 
tarkastelu. 

 
Käynnistetään kartoitustyö 
virkatyönä, 
yleiskaavallinen tarkastelu,  
tarvekartoitus. 

Toiminta ja suunnittelu erillisissä 
organisaatioissa, lautakunnissa 
ym. tieto ei välity eikä teemaa 
pohdita kohdennetusti. 

Työryhmä asumispalveluihin  (kaikki 
palveluasumisen muodot), kaupunki, 
sote, palveluntuottajat, 
Petterinkulma. 

 
Kaupunki kutsuu/ kokoaa 

Eri rahoitusmahdollisuuksia olevia 
asuntoja, joissa on kumminkin 
yhteistiloja,  ja/ tai tuettua 
palveluja. Yhteisöllisyysmuotoja 
mahdollistava – perinteisestä 
kaavasta joustavaan 
kaavamuotoon (AK? vai pelkkä 
A?) 
 
 

Kaavoituksen kehittäminen 
yleispiirteisenä mahdollistetaan,  
hybridikaavat (kauppa esim. yhdessä 
kerroksessa, asumista muissa, tuettu 
asuminen), erilliset kiinteistöyhtiöt, 
mutta rakennus tai kortteli voi olla 
sama. Petterinkulma mukaan 
tarkasteluun 

 
Kaavoitus käynnistää 
keskustelut, mahdollistaa 
kaavatyön ja suunnittelun. 
 
Keskeisenä yleispiirteinen 
kaavoitus hyvissä 
sijainneissa! 



2. Ryhmän ehdotus: priorisointi ja eteneminen 

TOP 3 RATKAISTAVAA HAASTETTA RATKAISUVAIHTOEHD
OT 

MITEN EDETÄÄN? 

KOKONAISUUS HALLINTAAN 
eri erityisryhmät: vammaiset, 
päihdekuntoutujat, vammautuneet, 
haasteelliset käyttäytyvät muistisairaat 
Laatua ja asukaslähtöistä palvelua: 
asukaslähtöinen tarveselvitys 
Miten voidaan tarjota asumispalveluja 
paremmin kotiin 

Seudullisen yhteistyön 
käynnistäminen eri 
tahojen kesken 
Taloudellinen arviointi 
Yhteistyön 
käynnistäminen 

Perustetaan ryhmä ja 
jokainen kunta osallistuu 
Osallistutaan ARAn 
tarvekartoitushankkeeseen 

KOHTEIDEN ARVIOINTI Esitellään 
tarveselvitysasia 
kuntajohtajakokoukses
sa 

Liittyy edelliseen kohtaan 
Tehdään listaus kohteista 

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN 
PARANTAMINEN 
Tarvitaan nykyaikaisia liiketiloja 
 
 
 

Uusien tilojen 
rakentaminen 
Investoreita tarvitaan 
Erilaisten palvelu- ja 
asumismallien 
kartoitus 



3. ryhmän ehdotus: priorisointi ja eteneminen 

TOP 4 KÄYTTÖEHDOTUSTA RATKAISUVAIHTOEHDOT MITEN EDETÄÄN? 

Yrityshautomotoiminta jonkun 
toimialan ympärille 
 
 
 

Metsä- ja metalliosaamisen 
hyödyntäminen, 
mahdollisesti biopolttoaineet. 
Nuori yrittäjyys –teemalla 

Rautainen Savo-hanke 
todennäköisesti osaa kertoa 
lisää. Tavattava Reijo Hynynen 
(+Terho Savolainen) 

Matkailutoimijoiden ja –toiminnan 
keskittäminen alueelle 
 
 
 

Moottorikelkkasafarit, 
sisävesimatkailu, luontoarvot, 
ratsastus, kalastus 

Jutellaan Minna Maukosen 
kanssa verkoston ja oman 
brandin luomiseen liittyen. 
(+Terho Savolainen) 

Terveysmatkailu KYS:n kumppanina 
 
 

Majoitus ja kevyt hoiva 
toipumiseen. 
Luontoarvojen 
hyödyntäminen 
Ulkomaalaisturismi 

Jutellaan Jorma Penttisen kanssa 
(+Terho Savolainen) 

Kehitysyhteistyöpajan osan 
siirtäminen alueelle sekä pakolaisten 
toimintakeskustoiminta 

Työtoimintaa syrjäytyville 
nuorille, toiminnan siirto 
Kivirannalta 

Keskustellaan Toimisäätiön 
kanssa. 
(+Terho Savolainen) 



 

 

 

 

 

                                                        



 

 

 

 

 

                                                        

Oulussa on parhaillaan menossa 
uusi kuntarakenneselvitys, jossa 
tutkitaan Hailuodon, Iin, 
Kempeleen, Limingan, Lumijoen, 
Oulun ja Tyrnävän 
mahdollisuutta liittyä yhdeksi 
kunnaksi. Selvitystyössä on 
käynyt ilmi, että seudun kunnat 
eivät kannata liittymistä vaan 
näkevät kuntien välisen 
yhteistyön parempana 
vaihtoehtona. Yhteistyön 
välineenä on tuotu esiin MALPE-
aiesopimus, johon liittyisi 
rakennemalli.  



kk Ohryt, valtiokumppanit Yhteiset työpajat, seminaarit, hankkeet Seutusparraus ja aluekäynnit 
 

Syys Kaupunkifoorumi ti-ke 23.-
24.9.14, HHT-käytävä, 
Asemanseudut 
 
Ohryn kokous 16.9.2014, HSL 

• MAL-aiesopimusselvitys valmistuu, harjoittelijan 
kausi päättyy, raportin julkistus (syyskuu 2014) 
 

• Joensuun seudun yhdyskuntarakenteen 
kehittäminen (osana vaihe-mk:ta), 
Työpaja 29.9.2014, Jns 

Loka MAL-aiesopimusten 
jatkotyöpaja,  30.10.14 VM, 
Mariankatu, Hki → siirtyy 
tammikuulle 2015! 

• Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat 
Suomessa työpaja, ke 8.10.2014, Motiva & MAL-
verkosto, seudut, Ravintola Pääposti, Hki, MAL-
verkoston MAL-aiesopimus- ja 
Kasvusopimusmenettelyn työpaja valtiolle ja 
seuduille 2.10.2014, Säätytalo Hki 

• Tampereen kaupunkiseudun 
asuntopolitiikka, ma 6.10.2014 
(MASTO-työryhmän kehittämiskokous) 

• Fintrip valmisteluhaku: kestävän 
kaupunkiliikenteen edistäminen - 
palaverit 8.10 ja 23.10. 
 

Marras  Ohryn kokous, pe 28.11.2014 
Kuntatalo, TTS 2015 
 
Valtion maanomistajaryhmän 
kokous VM:ssä 26.11.2014, 
case Seinäjoki 

• JULMA aloituspalaveri Aalto-yliopisto, Otaniemi 
14.11.2014 

• Asuntotuotannon laatu ja hinta-kartoitus, Treen 
kaupunki & MAL-verkosto – vastausten koonti 

• Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet 
työseminaari, UML Maapolitiikkaryhmä, 
Kuntatalo 11.11.2014 

• Porin sähköinen rakennemalli, ke 
5.11.2014 (KARMA-ryhmän kokous) 

• Neuvottelu Kajaanin  osallistumisesta 
verkostoon ma 10.11.2015 

• Iisalmen palveluasumisen sparraus  to 
20.11.2014 
 

Joulu • Asuntotuotannon laatu ja hinta-kartoitus suurille 
kaupungeille;  Treen kaupunki & MAL-verkosto – 
esittely 

• Endurance-hankkeen ohjausryhmä 10.12.2014, 
vuoden 2015 työpajat ja kehittämistarpeet (1-2) 

• Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuus, 
Kouvola ti 2.12.14 Viiraamo 

• Oulun seudun Rakennemallin ja 
tavoitetilaisuus,  ke 11.12.2014 Oulu 

Vuoteen 
2015 
siirtyvät 

• Asemanseutujen kehittäminen kaupunkien 
keskustoissa, asemakeskushankkeet, seminaari/ 
workshop (v. 2015?) 

• Keskus-palveluverkko osana yhdyskunta-
rakennetta -> UZ III, työpajat tai workshopit 

• Seudullisen raideliikenteen (lähijuna, 
ratikka) kehittämiskysymykset, 
erityiskysymyksenä Helsingin seutu 

Punainen merkintä: aktiivisessa valmistelussa, lihavoidut: melkein valmiita.  



Talouden toteuma 2014 

MIKSI YLIJÄÄMÄ ? 
- hanketoiminnan kulut ennakoitua pienemmät 

(paikkatieto, kehityskäytäväselvitys) 
- ei verkoston arviointia 
- ei kalustokustannuksia 

 

1.1.-31.10.2014 ennuste 

TA  TOT TOT % 1.1.-31.12. 

Myyntitulot/alueet 87 000 62 225 71,5 87 000 

Muut tuet ja avust. 106 000 75 814 71,5 102 230 

Tulot yht. 193 000 138 039 71,5 189 230 

Palkat ja palkkiot 101 500 88 741 87,4 106 490 

Sivukulut 20 300 18 205 89,7 21 840 

Palvelujen ostot 53 100 20 929 39,4 36 110 

Vuokrat 10 800 8 712 80,7 10 450 

Tarv., yms. 3 300 1 452 44,0 1 740 

Kaluston hankinta 4 000 0 0,0 0 

Menot yht. 193 000 138 039 71,5 176 630 


