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VERKOSTOKUMPPANIT
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii
verkoston isäntäorganisaationa vuonna 2021.
Verkostoalueet kokonaisuudessaan ovat: Helsingin
seutu (yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun
liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut),
Hämeenlinnan kaupunki, Joensuun kaupunki,
Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, KotkanHaminan seutu, Kuopion seutu, Lahden seutu,
Lappeenrannan kaupunki, Oulun seutu, Porin
seutu, Rovaniemen kaupunki, Salon seutu,
Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen
kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan
seutu sekä Länsi-Uudenmaan kuntien koalitio
(Raasepori, Lohja, Hanko, Siuntio ja Inkoo).
Lisäksi jäsenalueita edustaa Suomen Kuntaliitto.
Valtiojäseniä ovat ympäristöministeriö, Asumisen
rahoitus-ja kehittämiskeskus ARA, VM, TEM,
Väylävirasto (LVM), Traficom (LVM) sekä ELYkeskukset. Tiedekumppaneina toiminnassa ovat
Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja SYKE. .

Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit
seuduittain vuonna 2022, asukasluku väestön
ennakkotietona. Tiedot: Jussi Välimäki.
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TOIMINTA PERUSTUU VERKOSTOSTRATEGIAAN JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN 2019 - 2022

Verkoston koordinointi ja ohjaus
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi valtakunnallista MAL-verkostoa. Työllä tuetaan
jäsenyhteisöjen strategista MAL-työn integraatiota, ilmiöpohjaista yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja
tietopohjaista maankäytön ja liikenteen yhteensovittamistyötä ja monipuolista asuntopolitiikkaa.
Rovaniemen kaupunki liittyi mukaan verkostoon. Vuonna 2022 verkostossa yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai
-seutua, YM, TEM, VM, LVM, Traficom ja Väylä, ARA, Kuntaliitto sekä kumppaneina Aalto-yliopisto,
Tampereen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus SYKE.
Ohjausryhmän kokouksia pidetään kolme kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Puheenjohtajana toimii Anne
Jarva (Kuntaliitto) ja varapuheenjohtajana yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen (Oulun kaupunki). MAL-verkoston
18 jäsenseuduista ohjausryhmässä on mukana seitsemän. Verkostoa koordinoi vuonna 2022 kehittämispäällikkö
Kati-Jasmin Kosonen ja suunnittelupäällikkö Eero Purontaus.

MAL-verkoston aiesopimus vuosille 2019 - 2022
MAL-verkoston sitoutumista raamittaa jäsenten välinen Aiesopimus vuosille 2019 - 2022. Sen keskeisenä
tavoitteena on tukea MAL-verkoston pitkäjänteistä työskentelyä ja edellä kuvattujen strategisten
painotusten toimeenpanoa sekä parantaa toiminnan vaikuttavuutta. Jäsenten rahoitusosuudet pysyvät
edelleen aiempien vuosien tasolla.

Verkoston toimintalinjat v. 2022
Verkoston strategiset painopisteet linkittyvät kestävän yhdyskuntarakenteen strategiseen suunnitteluna ja
toimenpiteiden valmistelun tukeen eri suunnittelutasoilla. Läpileikkaavina teemoina kulkevat kaikessa MALverkoston toiminnassa vähähiilisyys (ilmastonäkökulma), digitaalisuuden hyödyntäminen, strateginen malpesuunnittelun seututaso, sopimuksellisuuden edistäminen ja kehittäminen sekä kansainvälisten hyvien
käytäntöjen mallioppiminen. Kaupunkiseuduille Elinvoimaa ja kilpailukykyä MALPE-koordinaatiolla tarkoittaa
suunnittelun kokonaisvaltaisuutta, jossa huomioidaan toimintalinjojen välinen synergia.
Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2019 - 2022 seuraaviin toimintalinjoihin
• Elävät asemanseudut (Fiksu Assa, asemanseutujen palvelut, asemanseutujen maankäyttökysymykset)
• Asuminen ja asuinympäristöt (kaupunkiympäristön laatu, sosiaalinen kestävyys, monimuotoinen
asuminen)
• Liikenne- ja kestävä liikkuminen (liikenteen ja maankäytön yhteensovitus, saavutettavuus ja yhteydet,
liikkumispalvelut, jakamistalous, pysäköintiratkaisut)
• Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu (arjen sujuvuus, kuntalaisten osallistuminen,
digitalisaation hyödyntäminen)
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Kuvio 2. Verkoston toimintalinjat ja niiden läpileikkaavat teemat vuosina 2019 - 2022.

Verkoston toimintamuodot v. 2022-2023
Hankkeet
Hankkeet toteutetaan yhteistyömallilla hanketoimijoiden kanssa. MAL-verkoston osuus hankkeista
muodostuu ostopalveluiden ohella viestinnästä, markkinoinnista, tiedotuksesta sekä hanketyötä
edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Vuosittain
toteutetaan 1-3 kehittämishanketta verkostotasolla. Vuosina 2022-2023 suuri osa hankkeista
kanavoituu Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkoston kautta.
Pyöreän pöydän keskustelut ja asiantuntijapaneelit
MAL-verkoston koordinaatio valmistautuu järjestämään sidosryhmäkeskusteluja ja -paneeleja niin
jäsenten väliseen kuin jäsenten ja sidosryhmien välisiin MALPE teemoja ylittäviinkin aiheisiin.
Tavoitteena on analysoida yhteensovittavia MALPE-kehittämisen kysymyksiä ja etsiä ratkaisuja sekä
hyviä käytäntöjä edelleen jaettavaksi verkostossa.
Konsultoiva sparraus
MAL-verkoston koordinaatio varautuu järjestämään v. 2022-2023 konsultoivia sparraustilaisuuksia
jäsenistön tarpeiden perusteella. Useimpina vuosina näitä tarpeita on noussut 1-2 jäsenseudulla
vuosittain. Konsultoiva sparrauksella tarkoitetaan mm. 1-2 päivää kestävää asiantuntija-avun tai
sparrauksen tarjoamista jäsenseutujen aloitteesta tulevaan malpe-kehittämiskysymykseen /haasteeseen. Vuonaa 2022 sparraukset kannattaa osoittaa hankkeiden yhteyteen, jolloin MALverkosto voi kustantaa jollekin seudulle seutukohtaisen lisätyön hankekokonaisuuden lisäksi.

Kokeilevat pilotoinnit
Hanketyö tai seutukohtainen sparraus voidaan toteuttaa myös kokeilevana pilotointina. Verkoston
roolina on linkittää sopivat tahot mal-aiheisiin kokeiluihin ja tarjota pientä kustannustukea. Tämä
koskee erityisesti elinkeinoelämän tai korkeakoulusektorin osallistamista kokeiluihin.
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Seminaarit
Verkoston strategisista painopisteistä järjestetään seminaareja, jotka toteutetaan tarvittaessa
yhteisenä tapahtumana yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosina 2022-2023 seminaarit kytkeytyvät
Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkoston ja perustoiminnan hankkeisiin. Joulukuussa
järjestetään Vuosiseminaari tulosseminaarimuotoisena.
Yhteiset työpajat
Asiantuntijatyöpajat ovat tarkemmin kohdennettuja valtiojäsenten sekä usean eri jäsenkaupungin tai
-seudun ja yhteistyökumppanin yhteisiä tapaamisia. Yhteistyökumppanit ovat julkisten toimijoiden
lisäksi elinkeinoelämää tai korkeakouluja. Työpajojen toimintamuoto on seminaareja
keskustelevampi ja ohjatumpi. Hanketyöpajoissa voidaan myös testata alustavia tutkimustuloksia.
Webinaarit hankejulkistuksiin
Hankkeiden käynnistykset ja tulosjulkaisut toteutetaan pääsääntöisesti verkkoseminaareina ja livevideolähetyksinä, jotta koko laajan verkoston jäsenistö pääsee niistä osallisiksi. Webinaareihin
sisällytetään suora keskustelu- ja kommentointimahdollisuus. Samalla varmistetaan, että
hanketulokset leviävät laajasti koko verkoston tietoisuuteen.
Excursiot
MAL-verkoston koordinaatio varautuu järjestämään jäsenistön kanssa yhteistyössä verkoston
toimintalinjaan liittyviä opinto- ja tutustumismatkoja kiinnostaviin mal-suunnittelukohteeseen,
pandemiatilanteesta riippuen. Ohjausryhmän kokouksia pyritään pitämään jäsenistön
kotikaupungeissa (ts. Tampereen ja PKS:n ulkopuolella), soveltuvissa määrin.

Verkostoviestintä v. 2022-2023
MAL-verkostossa panostetaan tiedon välittämiseen, viestintään ja visualisointiin. Tiedonvälitys on
mahdollisimman avointa. Toiminnasta välitetään tietoa uutiskirjein, jäsenistölle suunnatuin
kuukausittaisten Sähköpostikirjein ja muulla, yhteistyökumppaneiden kanssa sovittavalla tavalla.
Verkoston viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen
viestintään, www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, sekä muuhun tilannekohtaiseen tiedonvälitykseen.
Internetsivuja päivitetään ja otetaan käyttöön Asiantuntija-Blogi. Verkostolla on käytössään oma Twitter
ja LinkedIn osoite sekä kuva- ja julkaisupankkipalvelu.
Ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen kokoussivuilta. Työpajoista ja seminaareista on
toimitettu työpajamuistiinpanot tai -muistiot osallistujille. Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja
muu oheismateriaali on sijoitettu nettisivuille. Koordinaatio julkaisee ja osallistuu soveltuvissa määrin
myös muilla julkaisualustoilla esitettävään tiedonvälitykseen.
Teemaverkoston tueksi on laadittu 17.12.2021 ohjausryhmän kokouksessa hyväksytty
Viestintäsuunnitelma vuosille 2022-2023.
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ALUEIDEN VÄLISET VERKOSTOT: ELINVOIMAISET KAUPUNKISEUDUT
MAL-VERKOSTON KAUPUNKISEUDUILLE ELINVOIMAA- TEEMAVERKOSTOHAKU
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti keväällä haun Alueiden välisen verkostoyhteistyön temaattisiin
verkostoihin ja kehittämisvyöhykkeisiin. Alueiden välisellä temaattisella ja toiminnallisten alueiden tai
vyöhykkeiden verkostoyhteistyöllä vahvistetaan kumppanuutta, kokemusten vaihtoa ja
kehittämistoimien kansallista vaikuttavuutta. Rahoituksella haetaan uusia avauksia ja kokeiluja sekä
niistä käynnistyviä kehitysprosesseja. Alueiden välisen yhteistyön edistämiseen tarkoitettu
määräraha, 7 miljoonaa euroa, käytetään aluekehittämisen teemaverkojen ja
kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa eri alueiden yhteistä voimavarojen
ja osaamisen hyödyntämistä, vertaisoppimista, ja alueiden vetovoimaisuutta.
MAL-verkosto jätti yhteistyökumppaneiden kanssa valmistellun ”Kaupunkiseuduille elinvoimaa
integroivasta kaupunkiseutusuunnittelusta ja tiedolla johtamisesta” -ehdotuksen Työ- ja
elinkeinoministeriölle 1.6.2021. Hakemuksessa hyödynnettiin vuodenvaihteessa valmistuneen MALverkoston ulkoisen arvioinnin tuloksia. Arvioinnin tuloksilla haettiin entistä parempaa kykyä ratkaista
jäsenistön MALPE-suunnitteluun liittyviä haasteita ja ajankohtaisista ilmiöistä kumpuavia nousevia
trendejä kaupunkien ja seutujen suunnittelutyöhön. Arviointi antoikin perustaa MAL-verkoston
jatkosuunnittelulle, toiminnan jatkuvalle kehittämiselle sekä TEMin Teemaverkostohakemuksen
valmistelulle.
Työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut avoimen haun aluekehittämisen teemaverkostoiksi ja
kehittämisvyöhykkeiksi kevään 2021 aikana. Arviointiryhmä on arvioinut hakemukset hakukirjeessä
kuvattujen haun tavoitteiden ja hakukriteerien perusteella ja valinnut parhaiten näihin vastaavat
verkostot ja kehittämisvyöhykkeet vuosille 2021–2023. Valtioneuvosto teki 29.6.2021 päätöksen
aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta 2021-2023.
Lisätietoja TEMin verkkosivuilta https://tem.fi/-/alueiden-verkostoyhteistyota-edistavat-hankkeetvalittuMAL-verkosto (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoijana) sai käyttöönsä
ELINVOIMAISET KAUPUNKISEUDUT (Kaupunkiseuduille elinvoimaa integroivasta
kaupunkiseutusuunnittelusta ja tiedolla johtamisesta) -hakemuksellaan käyttöönsä 550.000 € vuosille
2021 – 2023. Kun summaan lisätään noin 20 % omarahoitusosuus, Elinvoimiaset kaupunkiseudut
Teemaverkoston toteutuksen arvo on 687 000 euroa vuosille 2021-2023.
Verkoston ehdotuksessa integroidaan elinvoimanäkökulma ja tiedolla johtaminen
kaupunkiseutusuunnittelun perusteisiin ja kaupunkiseutujen erityispiirteisiin. Lisäresurssi antaa
hyvän perustan MAL-verkoston toiminnan kehittämiselle ja kehittämishankkeiden toteutukselle.
Kokonaisuus sisältää koordinaatiohankkeen ohella MAL-verkoston strategisiin painotuksiin liittyvää 4
kehittämishanketta. (Liite: Elinvoimaiset kaupunkiseudut hankesuunnitelma).
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•
•

•

•

Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyössä osiossa tuotetaan tietoa aseman-seutujen
palveluista ja elinkeinopotentiaaleista.
Kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelu ennakoivana elinvoimatyönä osiossa tuotetaan uusia
tapoja analysoida elinkeinoelämän tarpeita huomioonottavaa yhdyskuntasuunnittelua
kaupunkiseuduilla.
Asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen osiossa tuotetaan väestön ja asuntokannan
ennakointimalleja, joissa otetaan yhä paremmin huomioon muuttuvat väestöennusteet ja
monipaikkainen asuminen.
Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit ja vertaistuki osiossa käsitellään uusien
kaupunkiseutusuunnitelmien roolia tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä.

Hankkeiden teemat pohjautuvat koordinaation vuodenvaihteessa 2020-2021 tekemään
kartoitukseen verkostojäsenistöin tarpeista ja toiveista. Seuraavassa on esitelty ne vuoden 2022
hankkeet, joita ei toteuteta Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkoston kehikossa, vaan jotka
pohjautuvat suoraan verkoston strategisiin painopisteisiin. Perusidealtaan molempien
kokonaisuuksien teemat pohjautuvat sekä verkoston strategisiin painopisteisiin, että seudullisen
yhteensovittavan suunnittelun perinteeseen.

Strategiakehikon hankkeet (pl Elinvoimaiset kaupunkiseudut)
I LIIKENNE JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN
Kilometrit katuverkolla - Katuverkon suoritelaskennan kehittäminen, yhtenäistäminen ja ohjeistaminen
MAL-verkoston vuoden 2021 hanke Traficomin hankerahoituksella oli Seutu-SUMP hanke. Vuoden
2022 hankkeeksi on ohjausryhmän kokouksessa 17.12.2022 valittu ”Katuverkon suoritelaskennan
kehittäminen, yhtenäistäminen ja ohjeistaminen” hanke.
Yhtenäinen ohjeistus ja menetelmä liikennemäärätiedon keruulle, tarvittavien kertoimien
määrittämiselle, liikennemäärätiedon esittämiselle ja lopuksi suoritelaskennalle voisi olla
potentiaalinen yhteishankkeen aihe. Tarkastelu voisi ensivaiheessa rajautua esim. MAL-seutujen
keskuskaupunkeihin / keskuskaupunkialueille.
Hankkeessa selvitettäviä kysymyksiä: Mikä on katuverkon rooli kokonaissuoritteessa? Miten suorite
jakautuu katuverkon ja yksityisteiden suhteen? Millainen on katuverkon suoritteen vaikutus
tulevaisuuden tieliikenteen päästöissä? Miten kävelyn ja pyöräilyn laskentaa voitaisiin kehittää?
Työn tavoitteena olisi yhtenäisen ohjeistuksen laatiminen, jonka mukaisesti katuverkon
liikennemäärätietoa ja suoritelaskentaa tehtäisiin valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla. Menetelmä
olisi hyvä ottaa kantaa niin pääkatuihin kuin alemman katuverkon liikennemäärätietojen
määrittämiseen (vertautuminen maanteiden liikennelaskentamenetelmään).
Toteutus ja arvo: Hankkeen toteutusaika on vuosi 2022. Hankkeen hankinta-arvo 20 000 euroa.
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II IHMISLÄHTÖINEN JA ÄLYKÄS YHDYSKUNTASUUNNITTELU
A) PERUS-SKENE-hanke (VN TEAS 2021 5.8. 2021–2022) tutkii, kuinka yhdyskuntarakenteen
kehityksen ja muutosvoimien jatkuva seuranta voidaan yhdistää kaukonäköiseen ennakointityöhön.
Hankkeessa tuotetaan tietoa yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja tilannehuonemainen
toimintamalli, jotka molemmat tukevat alue- ja yhdyskuntarakenteen strategista ohjausta.
Hanketta ohjaa valtioneuvoston edustajista koottu ohjausryhmä ja hanketta toteuttaa Aaltoyliopiston konsortio, johon kuuluvat Aallon lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja MAL-verkosto.
Ajantasaisin tieto hankkeesta, mm. työpajojen alustukset ja yhteenvedot, ensimmäisen työpajan ilmiöja trenditarkastelu sekä kolmannen työpajan skenaariotarinat löytyvät hankesivulta.
Toteutus ja arvo: MAL-verkoston koordinaatio vastaa hankkeessa työpajojen valmistelusta ja
toteutuksesta yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkoston osuuden arvo on 8 000 euroa v. 2022.

B) Kaupunkiseutusuunnittelun vertaistuki kaupunkiseuduille
Verkoston uusi ympäristöhallinnon kanssa toteutettava ns perushanke on Kaupunkiseutusuunnittelun
vertaistuki kaupunkiseuduille-hanke. Hanke linkittyy Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkoston
hankkeeseen nro IV. Vertaistuki-hankkeen keskiössä ovat:
•
•

kaupunkiseutujen vertaistuki seututasoisen suunnittelun hyvissä käytännöissä ja haastekohdissa
laajenevat suunnittelun vaatimukset ja tasot, kuntayhteistyön ja kansalaisosallistamisen
syventäminen suunnittelussa
• seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin uudet teemat
• kestävän liikennejärjestelmän ja kestävän liikkumisen edistäminen seututasolla, sekä
• poikkisektoraalisuus sekä elinkeinoyhteistyön vahvempi kärki.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat YM, valtion liikennehallinto, Kuntaliitto sekä kaupunkiseudut (7
MAL-seutua ja 1-2 keskikokoista näiden ulkopuolista MAL-verkoston jäsenseutua. Hanke linkittyy
Teemaverkoston hankkeeseen IV.
Toteutus ja arvo: Hankkeen kokonaisarvo on 80 000 euroa, josta YM hankerahan arvo 29 500 euroa
vuodelle 2022, Elinvoimaiset Kaupunkiseudut teemaverkoston osuus 3 000 euroa ja Kuntaliiton 10 00020 000 euroa (tarkentuu alkuvuonna 2022).

Taloussuunnitelma vuodelle 2021
Koordinaatiotoiminnan tulot vuodelle 2022
MAL-verkoston perustoimintaa rahoittavat Väylä, Traficom, YM, Suomen Kuntaliitto ja ARA ja seutujäsenet.
Osuudet ovat edeltävien vuosien tasolla. Lisäksi mukana laskelmassa on ulkopuolinen, 100 % avustuksen
VN TEAS hanke Perus-Skene (hanke päättyy 5/2022).
Verkoston perustoiminnan vuoden 2022 tulot (€):
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YM (hankeraha)
Väylä
Traficom (hankeraha)
ARA
Kuntaliitto
HSL ja HSY yhteensä
Muut kunnat 17 * 6.000
VN TEAS Perus-Skene
Yhteensä

29 500
20.000
20 000
20 000
6 000
9 000
102 000
8 000
204 500

Kaupunkiseutujäsenten osuudesta siirretään Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkoston
omarahoitusosuudeksi 51 070 euroa vuonna 2022. AKKE-rahoituksen osuus on 137473 euroa vuonna 2022
ja Kuntayhtymän (MAL-verkoston) osuus kokonaisuudesta on 194 543 euroa vuonna 2022.
Omarahoitusosuuden siirtoperiaate verkoston perusvoimavaroista on hyväksytty hakuvaiheessa,
ohjausryhmän kokouksessa 27.5.2021. Koko Teemaverkoston kustannus- ja rahoituslaskelma on esitetty
liitteessä 2.
MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat koordinaatiohenkilöstön palkka- ja henkilösivukuluista
(vuoden 2022 alusta kaksi henkilöä). Toimitilavuokra on budjetoitu työpisteiden lukumäärän mukaan eli
kuntayhtymän toimistossa käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa (v. 2022 kaksi työpistettä).
Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön matkustukseen liittyvät kulut sekä
erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut, tilavuokrat ja konsulttipalkkiot. Materiaali-, tarvike- ja
muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista käyttökulutustavaroista.

Koordinaatiotoiminnan menot vuodelle 2022 (perusvoimavarat)
Perusrahoituksen tulot yht.

204 500

Palkat ja sivukulut

126 000

Palvelujen ostot (sis. hankerahoituksen,
sparraukset, tapahtumatuotannon,
viestintä- ja matkakulut)
Vuokrat
Tarv., yms.
Menot yht.

66 000

10 000
2 500
204 500

Ostopalvelut kohdentuvat hankkeiden rahoittamiseen, MAL-verkoston tapahtumien järjestämiseen sekä
uusiin verkkosivuihin ja matkakuluihin, joista suurin osa kertyy kotimaan junamatkoista. Seminaarien
(fyysisesti toteutettuna) keskimääräinen yksikkökustannus MAL-verkostolle on n. 5 000 €, yhteisten
työpajojen n. 3 500 €, sparraavan konsultointityöpäivän hinta noin 2 500 €.

10
LIITE 2. Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkoston kokonaisbudjetti v. 2021-2023
Kokonaisbudjetti
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Vuokrakustannukset

2021

2022

2023

14129

161 829

211 048

387006

85500

52500

140900

12500
17058

12500
20360

24714

38839
315 726

50652
347060

687500

19771

252581

277648

550000

2900
3000

Muut

1294

Välilliset kustannukset

3391

Yhteensä

Yhteensä

28000
38712
92881

Nettokustannukset
0
Haettava AKKE-rahoitus
omarahoitus
Kokonaisrahoitus

4943

63145

69412

137500

24714

315726

347060

687500

SYKE
2022

2023

Palkkakustannukset

53359

74625

0

0

127984

Ostopalvelut

12000

0

0

0

12000

2021

Yhteensä

Vuokrakustannukset
Muut

1000

2000

0

0

3000

Välilliset kustannukset

12806

17910

0

0

30719

Yhteensä

79165

94535

0

0

173700

Nettokustannukset

79165

94535

0

0

173700

Haettava AKKE-rahoitus

75190

89810

0

0

165000

3975

4725

0

0

8700

79165

94535

0

0

173700

omarahoitus
Kokonaisrahoitus
Tampereen yliopisto

2022

2023

22758

50711

73469

3500

7500

11000

10298

12600

22898

5462

12171

17633

Yhteensä

42018

82982

125000

Nettokustannukset

42018

82982

125000

Haettava AKKE-rahoitus

39918

78833

0

0

2100

4149

0

0

6249

42018

82982

0

0

125000

2021
Palkkakustannukset
Ostopalvelut

Yhteensä

Vuokrakustannukset
Muut
Välilliset kustannukset

omarahoitus
Kokonaisrahoitus

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja MAL-verkosto
2022
2021

2023

Palkkakustannukset

118751

Yhteensä

14129

85712

85712

185553

Ostopalvelut

2900

70000

45000

117900

Vuokrakustannukset

3000

Muut

1294

12500
5760

12500
5760

28000
12814

Välilliset kustannukset
Yhteensä

3391

20571

20571

44533

24714

194543

169543

388800

19771

137473

109005

0

0

266249

4943

57070

60538

0

0

122551

24714

194543

169543

0

0

388800

Nettokustannukset
Haettava AKKE-rahoitus
omarahoitus (josta TKS max.
6000 € / vuosi)
Kokonaisrahoitus
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LIITE 1 Ohjausryhmän jäsenet vuonna 2022

•

Oulun kaupunki: Paula Paajanen,
yleiskaavapäällikkö (vara pj.)

Ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri

•

Porin kaupunki: Mikko Nurminen,
rakennusvalvontayksikön päällikkö

•

Tampereen kaupunkiseutu: Päivi
Nurminen, seutujohtaja

•

Turun kaupunki: Jyrki Lappi,
maankäyttöjohtaja

•
•

Anne Jarva, Kuntaliitto (pj.) ja Paula
Paajanen, Oulun kaupunki (varapj.)
MAL-verkoston koordinaatio: KatiJasmin Kosonen ja Eero Purontaus,
sihteeri(t)

Varsinaiset jäsenet
•

TEM: Olli Voutilainen, erityisasiantuntija

•

YM: Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos

•

LVM: Mervi Karhula, liikenneneuvos

•

VM: Lotta Mattsson, erityisasiantuntija

•

Varalla
•

TEM: Katja Palonen, johtava asiantuntija

•

YM: Olli Maijala, neuvotteleva virkamies

•

Väylävirasto: Anna Saarlo, johtaja,
liikenne- ja maankäyttö

Väylävirasto: Tapio Ojanen,
apulaisjohtaja, liikenne ja maankäyttö

•

Traficom: Suvi Jousmäki, ekosysteemin
rakentaja

•

Traficom: Asta Tuominen,
verkostojohtaja

•

Kuntaliitto: Johanna Vilkuna,
liikenneasiantuntija

•

Kuntaliitto: Anne Jarva,
kehittämispäällikkö, maankäyttö ja
kaavoitus

•

ARA: Markku Aho, rahoituspäällikkö

•

ELY: Risto Rauhala, alueiden käyttö,
yksikön päällikkö (VAR)

•

ARA: Jarmo Lindén, johtaja

•

•

ELY: Juhani Hallasmaa, ylitarkastaja
(EPO)

Aalto-yliopisto: Hanna Mattila,
yliopistonlehtori, strateginen
maankäytön suunnittelu

•

Aalto-yliopisto: Raine Mäntysalo,
professori, strateginen
kaupunkisuunnittelu

•

Helsingin seutu: Sini Puntanen, osaston
johtaja (HSL), Sirpa Joukainen (HSY)

•

Joensuun kaupunki: Kalle Sivén,
kaupungingeodeetti

•

Jyväskylän kaupunki: Anna Isopoussu,
kaavoitustutkija

•

Helsingin seutu: Aarno Kononen,
ryhmäpäällikkö (HSL) ja Irma Karjalainen
(HSY)

•

Joensuun kaupunki: Juha Pasma, vt
kaavoituspäällikkö

•

Oulun kaupunki: Mika Uolamo,
kaavoitusarkkitehti

•

Jyväskylän kaupunki: Leena Rossi,
kaupunkisuunnittelu- ja
maankäyttöjohtaja

•

Porin kaupunki: Janne Vartia,
elinkeinopäällikkö

•

Kuopion kaupunki: strategiajohtaja Sirpa
Lätti-Hyvönen

•

Tampereen kaupunkiseutu: Tapani
Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö,
Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö

•

Lahden kaupunki:
kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho

•

Turun kaupunki: Paula Keskikastari,
kaavoituspäällikkö

