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 Keskustelutilaisuus Oulun kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteista  
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MAL-VERKOSTON TAVOITTEITA 2015 
 

 MAL-verkosto on kansallinen toimija, jonka päätarkoitus on tukea verkoston 

jäsenseutuja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. 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 (mm. 

JULMA-hanke, SYKE Urban Zone III). 

 

 Verkoston toiminnassa korostuvat seutu- ja yhteistyönäkökulmat ja 

sopimuksellinen kaupunkipolitiikka. Tavoitteena on kehittää jäsenseutujen 

tarpeisiin perustuvia MAL-ohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen 

välineitä sekä levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä.    

 

  MAL-verkosto tukee valtionosapuolen ja kaupunkiseutujen yhteistoimintana 

MALPE-aiesopimusmenettelyn kehittämistä, Kasvu- ja muita sopimusmenettelyjä 

sekä kaupunkiseutujen MAL-työtä rakennetarkasteluissa. Vuoden 2015 aikana 

arvioidaan MAL-verkoston tuleva jatko. 
 



JÄSENSEUDUT V. 2014 

Karttojen tekijä Simo Turunen, Tampereen seudun kuntayhtymä 



KAUPUNKIPOLITIIKAN TOIMINTA-ALUSTA 2015 

         Kansallinen kaupunkipolitiikka 

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

• Kuntaliitto, ELY, 

• Aalto-yliopisto 

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

Jäsenseudut (28.11.2014 tilanne, vastaus 
jatkosta puuttuu Pietarsaaren seutu ja 
Suomen kehityskäytävän (HHT) keskisen osan 
kunnat) 

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

• Uusina ainakin Lappeenranta, Jyväskylä  
     ja Kajaani 
 

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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MAL-verkoston jäsenalueet  

maakunnittain vuonna 2015 

Suuret kaupungit/ MALPE-aiesopimuskeskukset 
• Metropolialue (yli 1 milj. as.) 
• Tampere, Oulu, Turku (180-220 000 as.) 
Maakunta korostusvärillä 

 

Keskisuuret/ Kasvusopimuskaupunkeja  
• Jyväskylä, Lahti, (Kouvola), Pori;  yli 80 000 as. 
• Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Seinäjoki; 60 - 80 000 as. 
Maakuntakeskuksia 

 

Keskisuuret/ maakunnan alakeskus 
• Kotka-Hamina, Salo (keskukset  55 000 as.) 
 

Pienet kaupunkikeskukset  
• Kajaani (maakuntakeskus, 38 000 as.) 
• Iisalmi (seutukeskus, n. 20 000 as.) 

 
 
 

(Jaottelussa hyödynnetty aluehallintojakoa,  
kaupunkipolitiikan toimien jakautumista 
sekä SYKEn kaupunkiseutujakoa /UZ)  
 

Kajaani 

Pori 

Vaasa 

Turku 
Salo 

Kouvola 

Lappeenranta 
Lahti 

Metropolialue 

Jyväskylä 

Joensuu 

Tampere 

Oulu 

Seinäjoki 

Iisalmi 

Kotka-Hamina 



 
Jatkuvana toimintana MAL-verkoston tuki valtion ja kaupunkiseutujen MALPE-aiesopimusmenettelyn ja 

Kasvusopimusmenettelyn kehittämiseen MAL-teemojen osalta  

  

Menettelyn onnistumiset ja pullonkaulat, tuki väliarvioinnille 
Haasteet aiesopimusten toteuttamisessa (tavoitteet vs. tulokset)  
Haasteet ratkaisuiksi - työryhmien ehdotukset kuvattujen ongelmien vähentämiseksi /poistamiseksi 
Sopimusten jatkokehittäminen ja tulevaan sopimuskauteen valmistautuminen  
 

 
A.       Asemanseutujen kehityshankkeiden yhteensovittaminen kaupunkikehityshankkeisiin,  
valtakunnallinen vertaistuki, raideliikenteen, asumisen ja palvelujen yhteistarkastelu, matkaketjujen sujuvoittaminen 
raideliikenteen asemille ja seisakkeille, pysäköintitarkastelut 
  

Asemanseutujen kokonaisvaltaiset hankkeet; koko verkosto/ kasvusopimukset & seutukohtaiset tarpeet 
Liityntäpysäköinti, matkaketjut, sekoittuneet toiminnot 
Kansainvälinen vertaistuki 

  
B.      Täydennysrakentaminen yhdyskuntarakenteen sisällä, laadukkaat ja eheyttävät asuinympäristöt, keskitehokas                            
asuminen, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka  

Tiivistämisen laatutekijät, viherympäristö, ranta-alueet 
Palveluverkkotarkastelu, joukkoliikenne 
Pysäköintitarkastelut, autopaikkanormit 
Kansainvälinen vertaistuki 

  

 
 

VERKOSTON PAINOPISTEITÄ V. 2014 



 
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 ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                        

KATSAUS MAL-VERKOSTON V. 
2015 TOIMINTAAN 



 

 

 

 

 

                                                        

HUOMIOITA V. 2015 TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMASTA 
 
• Laadinnan perustana ovat kuluvan vuoden toiminnan ja 

jäsenseutujen palautteen ohella ohjausryhmän näkökulmat 
toiminnallisista painotuksista, muilta sidosryhmiltä saadut 
näkemykset sekä omat kehittämisideat.  

 
• Huomiota kiinnitetty rajallisten resurssien  kohdentamiseen = > 

priorisoinnin tarve. 
 

• Toimintojen määrä vs. laadukkuus (valmistelevia työpajoja ja 
sparrauksia rajallinen määrä, tapahtumien yhdistämiset 
tarvelähtöisesti) 

 
• Uusien strategisten kumppanuuksien luonti  (mm. 

hanketoiminnassa) ja olemassaolevien ylläpito. 



 

 

 

 

 

                                                        

SEMINAARIT, TYÖPAJAT JA SPARRAUKSET 
 
• 3 pääseminaaria, yksi kuhunkin painopisteeseen. 
 
• Valmistelevat asiantuntijatyöpajat ja hanketyöpajat 

myös usean jäsenkaupungin tai -seudun yhteisiä  
valittuihin painopisteisiin ja läpileikkaaviin 
kehittämisteemoihin liittyen. 
 

• Sparrauksia järjestetään jäsenseuduilta nousseiden 
tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. 
Kartoitetaan mahdollisuudet usean kaupungin 
samanaikaiseen sparraukseen. 
 



 

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

Painopisteet 2015 



Läpileikkaavat kehittämisteemat 2015 

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen, kestävän 
kaupunkisuunnittelun ja vähähiilisen yhdyskunnan periaatteiden 
huomiominen malpe-suunnittelussa, Asemanseudut vähähiilisen yhdyskunnan 
solmupisteinä → Vetovoimaiset ja vähähiiliset asemanseudut, Endurance-
yhteistyö, JULMA-hanke, Horizon haku, SYKE-yhteistyö, palveluverkkojen 
seudulliset tarkastelut.   
 
Sopimusmenettelyn kehittäminen ja PE- näkökulman syventäminen MAL-
suunnittelussa → MALPE-aiesopimus-, Kasvusopimus-, asemanseutu-
sopimukset, kehittämisaluemenettely 
→ JULMA-hanke, Vetovoimaiset asemanseudut-hanke, 
Kehittämisaluemenettelyn kehittäminen-  
 
Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut; Kaupunkiseutujen keskus-
palveluverkon tarkastelu ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet  
→ SYKE työpajat ja Asemanseutu-tilaisuudet. 
 



Painopisteet ja läpäisevät teemat 

Asemanseutujen 
kehitystyö 

Asuntopolitiikan 
seudullistaminen  

 

Seudullinen 
maankäytön 
suunnittelu 

   

Sopimusmenettelyn kehittäminen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. JULMA-hanke (Aalto yliopiston konsortio) 

 

2. HANKE: Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Helsingin 

seudulla ja Uudellamaalla (2014 – 2017) 

 

3. HANKE-haku: FINTRIP valmistelu Mobility for Growth hakuun: 

”Embedding SUMPs in local planning and policy processes” 

 

4. Hanke: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (UZ 

III) 

 
 
 

 

 
 

 

                                                        

HANKKEET 



                                                        JULKAISU- JA VIESTINTÄTOIMINTA  

• Aktiivinen tiedotus eri viestintämuotoja 

käyttäen (artikkelit, kommentit ja 

ajankohtaiskatsaukset) 

• www.mal-verkosto.fi 

• Viestintätapojen ja strategian päivitys 

• MAL-verkoston jatkon arviointi 
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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 
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.  



2015 Ohryt ja valtio-työryhmät Verkoston yhteiset seminaarit ja  workshopit, 
hnaketyöskentely 

Seudulliset työpajat ja aluekäynnit 

Tammi Valtio-työryhmän MAL-
aiesopimus tapaaminen 
15.1.2015 

JULMA-hankkeen palaveri  21.1.2015 klo  12.30 – 
15.30, Otaniemi 

• Jyväskylän neuvottelut Mal-
yhteistyöstä, tapaaminen 

Helmi JULMA-hankeen 1. työpaja: Ohjauskeinojen 
poliittinen käytettävyys (MAL-sopimukset) 

 

Maalis Ohryn kokous?  Asemanseutujen kehittämisen workshop, 
asemakeskushankkeet; MAL-verkosto, LIVI  ja 
Uudenmaan vetovoimaiset asemanseudut-hanke? 

 

 

Huhti JULMA-hankeen työpaja – kilpailu kaavoituksessa 
(UML, Aalto) 

 

Touko Ohryn kokous?  UZ III hanketyöpaja: keskus-palveluverkko 
kaupunkiseutujen suunnittelussa 

 

Kesä JULMA-hankeen työpaja: Palvelujen saatavuus ja 
yhdyskuntarakenne  

 

Elo-
syys 

Ohryn kokous? JULMA-hankkeen työpaja: kaupunkiseutujen  
segregaatio, asuinalueiden erilaistuminen ja 
asuntopolitiikka 

• Seudullisen raideliikenteen (lähijuna, 
ratikka) kehittämiskysymykset, Hki, 
Turku, Tre, muita? 

Loka UZ III hanketyöpaja: kaupunkiseutujen 
yhdyskuntarakenne 2030 Suomessa 
 
Asemanseutujen kehittämisen työpaja,  
MAL-verkosto, YM   ja Uudenmaan vetovoimaiset 
asemanseudut-hanke (HSY, HSL, UML)? 

 

marras
-joulu  

Ohryn kokous JULMA-hankeen loppuseminaari: tulokset ja 
kehittämisehdotukset valtioneuvostolle ja seuduille 

 

ENNAKKOKATSAUS  VUOTEEN 2015 



 

 

 











 
  
 
 
 
  
 
 
 

LISÄTIEDOT TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RASU 
2040 

Kimmo Kurunmäki 
seutusuunnittelupäällikkö 

  
puh. 040 5793396 

www.tampereenseutu.fi 
etu.suku@tampereenseutu.fi 

 
ja Rasu 2040 sähköinen versio (Firefox, Google Chrome) 

https://qgiscloud.com/treenseutu/rakennesuunnitelma2040 
ja  

www.seutufoorumi.fi 
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KIITOS ! 
 

MAL-KOORDINAATIO 
 

projektipäällikkö Tero Piippo 
0400-388735 

etu.suku@tampereenseutu.fi 
 

erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen 
040 -195 2852 

etu.suku@tampereenseutu.fi 
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