
 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen verkosto toiminut mallikkaasti 

MDI toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta valtakunnallisen MAL-verkos-
ton arvioinnin, joka keskittyy verkoston toimintaan vuosina 2012–2015. Arviointi valmistuu elokuun lo-
pussa, mutta ensimmäisiä viestejä on jo havaittavissa. 

Kokemukset ja tieto ovat levinneet hyvin 

Verkosto on onnistunut tehtävässään tiedon ja kokemusten välittäjänä. Mukana olleet kaupunkiseudut 
ovat kyenneet oppimaan toisiltaan. Kaupunkiseutujen välisen verkottumisen lisäksi tärkeänä nähdään 
myös yhteydet ministeriöihin ja muihin kansallisiin toimijoihin. Kansallisille toimijoille verkosto on tarjon-
nut arvokkaan ikkunan alueille. Aluetoimijoiden kannalta verkosto on mm. auttanut hahmottamaan val-
tion intressiä MAL-asioissa.  

Käytännön toiminnasta erityisesti seminaarit ja työpajat keräävät kiitosta. Tilaisuudet ovat olleet onnistu-
neita ja hyvin suunniteltuja. Tiedonvälityksen kannalta verkoston internet-sivusto on oiva väline mahdol-
listaen aiempiin selvityksiin ja muihin aineistoihin palaamisen. 

Aiheet ovat ajankohtaisia  

Verkoston painopisteet kumpuavat ajankohtaisista alueiden ja kansallisen tason tarpeista. Mukana olevat 
16 kaupunkia tai kaupunkiseutua ovat erikokoisia ja -tyyppisiä erilaisine tarpeineen. Näiden tarpeiden 
huomioiminen näkyy monipuolisena sisältönä. Jäsenistön heterogeenisuus on haaste, mutta tyytyväisyy-
destä päätelleen tarpeiden huomioimisessa on onnistuttu. 

Verkosto on ollut ajan hermolla. Painopisteet asemanseutuihin, asuntopolitiikan seudullistamiseen ja seu-
dulliseen maakäyttöön liittyen ovat erittäin relevantteja ja painopisteiden edistäminen on lähtenyt hyvin 
liikkeelle. Vastausten perusteella painopisteitä tukevat läpileikkaavat teemat eli yhdyskuntarakenteen tii-
vistämisen ratkaisut, kestävän ja vähähiilisyyden yhdyskunnan kehittäminen ja sopimusmenettelyn kehit-
täminen ovat myös erittäin relevantteja teemoja. Erityisesti aseman seutujen kehittäminen kerää kiitosta. 
Teemalle on saatu näkyvyyttä kansallisesti ja paikalliseen työhön on annettu tukea.  

Vuosittaisesta syklistä pitkäjänteiseen toimintaan? 

MAL-verkoston kompastuskivet eivät ole olleet kovin kookkaita. Suurin ongelma on toiminnan suunnitte-
lua vaikeuttava pitkäjänteisyyden puute. Rahoitus on koottu useista lähteistä aina vuosi kerrallaan. Useim-
mat haastatellut seudut pitävät mahdollisena, että rahoituksesta päätettäisiin kerralla 2–3 vuodeksi, jos-
kin valtuustolla on vuosittain viimeinen sana. Edellytyksenä kuitenkin nähdään, että vastaava pitkäjäntei-
syys toteutuisi myös kansallisen rahoituksen suhteen ja toimintaa suunniteltaisiin useammaksi vuodeksi 
kerrallaan. 

Trendit kehottavat jatkamaan, kytköksiä hallitusohjelmaan 

Kaupungistuminen voimistuu ja kaupunkiseutujen merkitys kasvaa. Elinvoimaisten kaupunkien rakenta-
misessa maankäytön, asumisen ja liikenteen asiat ovat keskiössä. Näiden kolmen sektorin yhteiskehittä-
mistä on vielä täydennettävä elinkeinoilla ja palveluilla. Toiminnallisten, hallinnollisista rajoista piittaa-
mattomien alueiden kehittämiselle on tilausta, etenkin kun kuntauudistus ei toteutunut suunnitellussa 
laajuudessaan. 

Tulevan hallituksen ohjelmassa on vielä tulkinnan varaa ennen toimenpideohjelman täsmentymistä. Ti-
lausta MAL-verkostolle on jo nyt tunnistettavissa mm. sopimusmenettelyiden tukijana, kokeilukulttuurin 
ja digitalisaationkin edistäjänä. Tarvetta, ja toiveita, MAL-asioiden edistämiselle verkostomaisesti on siis 
myös tulevina vuosina. 
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