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VERKOSTON KUULUMISIA ALKUVUONNA 2015 
 
Verkosto on vahvistunut vuoden alusta uusilla jäsenillä. Liikennevirasto on tullut mukaan verkoston toimintaan 
entistä vahvemmin, myös jäsenmaksuosuuden muodossa. Uusina jäsenkaupunkeina ja –seutuina verkostossa 
ovat Kajaanin, Lappeenrannan ja Jyväskylän seudut. Verkoston ohjausryhmä on täydentynyt Liikenneviraston 
edustajilla sekä uusilla varahenkilöillä. Toiminnan painopiste on vuonna 2015 painopisteitä noudattelevissa 
teemaseminaareissa, hankekohtaisissa työpajoissa sekä kaupungeille ja seuduille räätälöidyssä sparrauksessa.  
 
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 valoisaa kevättä! 
 
Tero Piippo & Kati-Jasmin Kosonen 

MAL-verkoston koordinaatio 

 

VUOSI 2015 

MAL-verkostossa ovat mukana vuonna 2015: 
ympäristöministeriö, ARA, Liikennevirasto ja LVM, 
asiantuntijaministeriöinä valtiovarainministeriö ja työ- 
ja elinkeinoministeriö, ELY-keskus, sekä kuntaedustajina 
Suomen Kuntaliitto, Helsingin seutu, Iisalmen alue, 
Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin 
kaupunki, Kotka-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, 
Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki, Oulun seutu, 
Porin seutu (Karhukunnat), Salon seutu, Seinäjoen 
seutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan 
seutu. Uusia jäsenkaupunkeja ovat Kajaani ja 
Lappeenranta. 

MAL-verkoston ohjausryhmä määritteli 28.11.2014 
kokouksessa toimintaa ohjaavat painopisteet vuodelle 
2015. Näitä ovat: asemanseutujen kehitystyö, 
asuntopolitiikka sekä seudullinen maankäytön 
suunnittelu. Toimintaa läpileikkaa kolme teemaa tai 
periaatetta, jonka mukaan käytännön työ ilmenee: 
kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen, 
seudullisen sopimusmenettelyn kehittäminen sekä 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. 

Vuoden 2015 ensimmäinen MAL-verkoston 
ohjausryhmä kokous on perjantaina 27.3.2015 
Kuntatalolla Helsingissä. Ohjausryhmä seuraa 
painopisteiden mukaisen toiminnan edistymistä ja ottaa 
kantaa verkoston jatkoon.  Ohjausryhmän toimintaan 
liittyvät aineistot ja edellisten kokouksien muistiot 
löytyvät täältä.  

ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMINEN  

MAL-verkoston, Liikenneviraston ja jäsenkaupunkien 
yhteinen "Asemakeskukset ja asemanseudut 
kaupunkikehittämisen solmupisteinä" SEMINAARI 
pidetään torstaina 26.3.2015 Hotelli Vantaalla, 
Tikkurilassa klo 10-16. Tilaisuuden ohjelmasivun löydät 
täältä.  

Seminaarin tavoitteena on julkistaa Liikenneviraston ja 
jäsenseutujen uudet asemanseutuhankkeet, esitellä 
hankkeiden kehittämishuomiot ja -linjaukset sekä 
pohtia seuraavia yhteisiä askelia. Lisäksi tavoitteena on 
tunnistaa jäsenseutujen omien hankkeiden tilanne ja 
jakaa jäsenyhteisöjen hyviä käytäntöjä. Esittelyssä ovat 
Kehäradan kehittämistilanne, Joensuun, Kouvolan, 
Porin Seinäjoen ja Helsingin ja Uudenmaan 
vetovoimaiset ja vähähiiliset asemanseudut -hanke, 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/index.php?id=200


sekä Tikkurilan keskustan esittely. Tilaisuuden lopuksi 
esitetään näkökulmia ja kurkistuksia asemanseutujen 
kehittämisen potentiaaliin. Seminaarin 
ilmoittautumisaika on päättynyt, mahdolliset 
tiedustelut pyydetään: kati-Jasmin.kosonen(at) 
tampereenseutu.fi.  

Lisätiedot seminaarista:  
Liikennevirasto: henkilöliikenneasiantuntija, Arja Aalto, 
arja.aalto (at)liikennevirasto.fi, MAL-verkosto: 
erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, kati-
jasmin.kosonen(at)tampereenseutu.fi, projektipäällikkö 
Tero Piippo, tero.piippo (at)tampereenseutu.fi 

JULMA-HANKE 

Aalto yliopiston YTK-tutkimusryhmän, Tampereen 
yliopiston Johtamiskorkeakoulun, MAL-verkoston ja 
Uudenmaan liiton yhteinen Maankäyttö, asuminen ja 
kestävä julkinen talous eli JULMA-hanke sai VNK:n 
hankehaussa ympäristöhallinnon alalta 200 000 euroa 
ajalle 2014-2015. Hankkeen osatutkimukset keskittyvät 
neljään teemaan: 1. Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen 
ja kaupunkiseutujen kehittäminen, 2. alueellinen 
segregaatio ja väestörakenteen muutokset, 3. 
kilpailunäkökulma kaavoituksessa, 4. ohjauskeinot, 
prosessit ja käytännön toteutus. 
 
MAL-verkoston osuus hankkeessa on edistää 
vuoropuhelua tutkimusteemojen ja kaupunkiseutujen 
MALPE- suunnitteluprosessien välillä. Tätä tehtävää 
toteutetaan yhdessä Uudenmaan liiton kanssa. 
Käytännössä tämä tapahtuu testaamalla ja jalostamalla 
tutkimuksen alustavia tuloksia 3 teemakohtaisessa 
työpajassa ja hankkeen Loppuseminaarissa vuoden 
2015 aikana. Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston YTK-
ryhmä. Lisätietoja hankkeesta löydät täältä. 
 
Hankkeen ensimmäinen työpaja eli ”MAL-yhteistyön ja 
hallinnon kehittämisen tulevaisuuskuvat” 
skenaariotyöpaja järjestettiin keskiviikkona 11.3.2015 
Kuntatalolla Helsingissä. Tilaisuuteen kokoontui 
nelisenkymmentä maankäytön, kaupunkikehityksen ja 
liikenteen suunnittelun viranhaltijaa, asiantuntijaa ja 
kehittäjää.  Skenaariotyötä pohjustivat Olli Alho (TEM), 
Arto Koski (Kuntaliitto), Jarmo Vakkurila ja Ilari Karpilta 
(Tay Johtamiskorkeakoulu) sekä Vesa Kanninen (Aalto, 
YTK-ryhmä). Tilaisuuden ohjelmasivut.  
 
Kyselyt ja lisätietoa: professori Raine Mäntysalo, p. 050 
512 4525, raine.mantysalo(at)aalto.fi, projektipäällikkö, 
Sari Puustinen, p. 050 522 4182, sari.puustinen(at) 

aalto.fi, professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto, 
p. 050 318 6042, jarmo.vakkuri (at)uta.fi, professori Ilari 
Karppi, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, p. 
040 1904003, ilari.karppi (at) uta.fi, maakuntaarkkitehti 
Kristiina Rinkinen, Uudenmaan liitto, p. o40 554 7297, 
kristiina.rinkinen (at)uudenmaanliitto.fi, MAL-verkoston 
koordinaatio. 

URBAN ZONE HANKKEELLE JATKOA 

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa III 
hanke on Suomen ympäristökeskuksen, 
Liikenneviraston ja Ympäristöministeriön tutkimus- ja 
selvityshanke vuosille 2015-2016. Hankkeella on kaksi 
päätavoitetta: kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen 
tulevaisuuden arviointi, sekä vyöhykemenetelmän 
soveltaminen kaupunkiseutujen ajankohtaisissa 
suunnittelukysymyksissä. Jälkimmäistä tavoitetta varten 
hankkeeseen tavoitellaan kymmentä pilottikaupunki tai- 
seutua, joilla tehdään tarkemmat analyysit. Tarkastelun 
avulla voidaan ennakoida maankäytön ja 
liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutuksia erilaisilla 
suunnittelualueilla ja erilaisissa suunnittelukohteissa. 
lisätietoa hankkeesta löydät täältä.  

MAL-verkosto ja SYKE järjestävät hankkeessa vuosittain 
kaksi tutkimustuloksia testaavaa työpajaa kohdealuille. 
Ensimmäinen Urban Zone III työpaja 1.6.2015 
pilottikaupungeille ja MAL-verkoston jäsenille 
Helsingissä. Teemana on UZ-vyöhykkeiden päivitys, 
seutujen keskus-palveluverkko ja sen täydentyminen. 
Tarkempi ohjelma, aikataulu, paikka ja 
ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin keväällä. 

Lisätietoja UZ III hankkeesta: erikoistutkija Mika 
Ristimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 
567, vaihde 0295 251 000, ryhmäpäällikkö Ville 
Helminen, p.+358 295 251 166, 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

VETOVOIMAISET JA VÄHÄHIILISET ASEMANSEUDUT 

Vetovoimaiset ja vähähiiliset asemanseudut Helsingin 
seudulla ja Uudellamaalla -projekti on käynnistynyt. 
Projektin tavoitteena on asemanseutujen potentiaalin 
tehokkaampi hyödyntäminen sekä niiden toimivuuden 
ja houkuttelevuuden kehittäminen osana 
kaupunkikehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Projekti 
on valmisteltu ja käynnistetty HSY:n, HSL:n ja 
Uudenmaan liiton yhteistyönä. Mukana yhteistyössä 
ovat myös ympäristöministeriö, Liikennevirasto ja VR 
sekä pääkaupunkiseudun kaupungit ja osa Uudenmaan 

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/julma_maankaytto_asuminen_ja_kestava_julkinen_talous
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/julma_skenaariotyopaja_11.3.2015
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_suunnittelussa_Urban_Zone_3/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet_suunnitte%2832561%29


kunnista. Projektia toteutetaan kahdessa vaiheessa 
ajalla 2015-2017; virkatyönä ja osana HSY:n 
koordinoimaa Kestävän vihreän kasvun palvelut - 
Helsinki Region Eco HUB -hanketta.  

Keskeisimpinä tuloksina ovat asemanseutujen 
verkostotarkastelut, luokittelut, erilaisten konsepti- ja 
investointimallien tarkastelu ja seudun yhteiset 
tarkastelu- ja kehittämisperiaatteet MALPE- ja vähähiili-
näkökulman edistämiseksi suunnittelussa. Yhteisesti 
valituilla pilottiasemanseuduille laaditaan vähähiili-
tiekartat, pilotoidaan vähähiilikonsepteja sekä 
vähähiilisyyteen tähtäävää liiketoimintaa. Tavoitteena 
on projektin avulla löytää keinoja olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen muuttamiseksi vähähiiliseksi ja 
edistää siitä syntyvää liiketoimintaa.  

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY, 
p. 050 575 6432, pia.tynys@hsy.fi, seututieto-
asiantuntija Vilja Tähtinen, HSY, p. 050 322 8715, 
vilja.tahtinen@hsy.fi, liikennesuunnittelija Tuire 
Valkonen, HSL, p. 040 161 2260, tuire.valkonen@hsl.fi, 
erityisasiantuntija Hannele Selin, Uudenmaan liitto, p. 
040 827 3592, hannele.selin@uudenmaanliitto.fi 

AJANKOHTAISIA UUTISIA VERKOSTON PIIRISTÄ 

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua tukeva 
webinaari kaupunkiseuduille toukokuussa (vkolla 
19/21). ENDURANCE-hankkeen webinaarin järjestää 
Motiva ja se on suunnattu kestävän 
kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneille asiantuntijoille 
ja liikennejärjestelmä-suunnittelijoille. Webinaarin 
teemana on osallisuus ja sidosryhmätyöskentely. 
Lisätietoja: Sara Lukkarinen, asiantuntija, Motiva, P. 358 
9 6122 5022, 358 406721284, sara.lukkarinen (at) 
motiva.fi 

Jyväskylä, Laukaa ja Muurame käynnistävät Seutu-
Kympin vuoden 2015 aikana. Seutu-Kymppi on 
seudullinen sovellus Jyväskylän kaupungin palkitusta ja 
kiitetystä Kymppi R maankäytön ja palveluiden 
sijoittelua yhteen sovittavasta toteutusohjelmasta. 
Seudullisena sovelluksena mukaan tulee myös 
joukkoliikennetarkastelu. Lisätietoja: Leena Rossi, 
yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 014 - 266 
5050 tai 040 741 9187, etunimi.sukunimi@jkl.fi 

Kotkan-Haminen seudulla valmistellaan yhteistä 
yleiskaavaa. Seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy 
koordinoi South-East Leveraging Livelihood eli SELL-
hanketta (2015-2017), jonka avulla seudulla kehitetään 

alueen kokonaisvaltaista elinvoimapolitiikkaa sekä 
invest- in tyyppisin toimintaa.  Seudun yhteinen 
yleiskaava laaditaan strategisena samanaikaisesti  SELL- 
projektin rinnalla. Seudun kunnat hoitavat siihen 
liittyvät hallinnolliset menettelyt, valmisteleva työ 
suoritetaan Cursor Oy:n kautta. Työtä ohjeistaa seudun 
kaupunkiseutusuunnittelun työryhmä Kassu.  Työtä 
tukemaan perustetaan seudun ulkopuolinen 
sparrausryhmä MAL-verkoston tukemana. Lisätietoja: 
Pauli Korkiakoski, seutusuunnittelija, Cursor Oy, p. 040 
190 2577, pauli.korkiakoski (at) cursor.fi 

Suurten kaupunkiseutujen kuntien ja valtion välinen 
MAL-aiesopimuskausi on kääntymässä loppuun. 
Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla on 
edellisen vuoden seuranta tietojen keruu ja raportointi 
käynnissä. Valtio-osapuolen työryhmä järjesti MAL-
aiesopimusten palautetyöpajan aiesopimuskaupungeille 
Helsingissä 15.1.2015. Työryhmän kausi päättyy 
maaliskuun lopussa, työryhmän raportti ja suositukset 
MAL-aiesopimusten jatkosta ovat valmistumassa. 
Työryhmä esittää, että tavoitteena on jatkaa MAL-
aiesopimusmenettelyä edellä mainituilla suurilla 
kaupunkiseuduilla sekä laajentaa sitä mahdollisesti 
joillekin suurille, kasvupaineisille kaupunkiseuduille.  

Tampereen kaupunkiseudun seudullinen 
paikkatietohanke seuraavaan vaiheeseen. Hankkeen v. 
2014 päättyneen ensimmäisen vaiheen tuloksena oli 
seudullisten pelisääntöjen sopiminen, säännöllisesti 
kokoontuvan seudullisen paikkatietoryhmän 
perustaminen ja työskentelyn vahvistaminen sekä MAL-
aiesopimukseen liittyvien seurannan helpottaminen ja 
kehittäminen. Hankkeen toimintamallia hyödynnettiin 
kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 
laadintatyöhön liittyvässä palveluverkkotarkastelussa ja 
sähköisessä kartassa. Hankkeen loppuraportti, 
materiaalikartat ym. ovat sellaisenaan hyödynnettävissä 
muissa vastaavan ohjelma/teknisen ympäristön 
omaavissa organisaatioissa ja kaupunkiseuduilla. 
Lisätietoa löydät täältä.  

Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelma 
2040 on valmistunut ja hyväksytty seudun jäsenkuntien 
(Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, 
Tampereen, Ylöjärven ja Vesilahden  valtuustoissa. 
Kaupunkiseudun seutuhallitus kokoaa ja käsittelee 
valtuustojen päätökset kokouksessaan 25.3.2015. 
Rakennesuunnitelma 2040 kokoaa lukuisat seudun 
toimijat yhteisen kasvuvision ja maankäytön 
suuntaamisen päälinjojen taakse. Katso suunnitelmasta 
tarkemmin www.tampereenseutu2040.fi 

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/seudullisen_paikkatiedon_kehittaminen_tampereen_kaupunkiseutu
http://www.tampereenseutu2040.fi/


 
Joensuun rautatieasema, päärakennus vuodelta 1894. Kuva:K-J.Kosonen, 2014.  
 
 

MAL-verkoston koordinaatio: 
Tero Piippo, tero.piippo(at)tampereenseutu.fi, p. 0400 388 735, 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen(at)tampereenseutu.fi, p. 040 195 2852 

 


