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UUTISIA 
 
 
Elinkeinotoimijat pitävät yhteistyötä tärkeänä. 
MAL-verkoston selvitys ”Elinkeinoelämän rooli 
seudullisessa suunnittelussa” on valmistunut.  
Sen mukaan elinkeinoelämän edustajien mielestä 
keskeistä toimivan yhteistyön ja vuorovaikutuk-
sen kannalta ovat muun muassa eri toimijoiden 
roolien selkeys, vuoropuhelun aitous, 
suunnitelmien konkreettisuus sekä elinkeino-
elämän mukaan ottaminen heti suunnittelun 
alku-vaiheessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selvitys sisältää myös ehdotuksen hyväksi 
vuorovaikutusprosessiksi. Rapotti on postitettu 
jokaiselle verkoston jäsenalueelle, lisäksi se on 
luettavissa MAL-verkoston nettisivuilla.  
 
 
MAL-verkoston sessio Hämeenlinnan 
joukKOKOhtauksessa herätti mielenkiintoa.  
Täpötäydessä sessiossa kuultiin muun muassa 
johtaja Pasi Rajalan (Pöyry Finland Oy) laajaan 
kokemukseen nojaavia ajatuksia seutujen 
rakennemalliprosesseista. Herättävän puheen-
vuoron piti myös kansanedustaja Osmo Soinin-
vaara esitellessään näkemyksiään kuntaliitoksista, 
kuntien yhteistyöstä ja osaoptimoinnista. Session 
materiaali on luettavissa ja ladattavissa verkoston 
nettisivuilla.  
 
 
MAL-verkosto palkitsi Kotkan-Haminan seudun 
edustajat. MAL-verkosto palkitsi JoukKO-
KOhtauksessa 4.5.2011 yleiskaava-arkkitehti 
Markku Hannosen (Kotkan kaupunki) sekä 
seutusuunnittelija Pauli Korkiakosken (Cursor Oy). 
Palkinnon saajat ovat olleet verkoston toimin-
nassa erityisen aktiivisia. He ovat tuoneet oman 
osaamisensa sekä oman seutunsa tiiviisti osaksi 
verkoston toimintaa. He ovat antaneet tarvit-
taessa kritiikkiä ja auttaneet siten verkostoa 
kehittymään paremmaksi. Kaksikon toiminta on 
lisäksi erinomainen esimerkki kunnan ja seudul-
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lisen organisaation toimivasta yhteistyöstä. 
Onnittelut Markulle ja Paulille!  
 
 
Sivusto www.mal-verkosto.fi on avattu.  
Nettisivut laitettiin uuteen kuosiin ja sisältö 
siirrettiin uuteen osoitteeseen. Sivustoa on 
kehitetty helppokäyttöisemmäksi ja visuaalisesti 
miellyttävämmäksi. Suosittelemme, että jokainen 
tilaa sivustolta rss-syötteen verkoston 
ajankohtaisista asioista. Olemme ottaneet 
käyttöön myös MAL-blogin, jossa muutaman 
kerran kuussa otamme kantaa tai pohdiskelemme 
MAL-aihepiiriin liittyen. Entiseen tapaan kaikki 
MAL-verkoston materiaali on ladattavissa ja 
luettavissa verkkosivuilta. Saatavana on nyt muun 
muassa MAL-verkoston esite pdf-muodossa.  
 
 
Asumisen strategisen suunnittelun koulutus 
järjestettiin 8.-9.6.2011. Koulutuksissa kuultiin 
niin valtion asuntopoliittisista linjauksista ja 
seudullisen yhteistyön konkreettisista 
esimerkeistä kuin asukaslähtöisistä hankkeista ja 
monimuotoisen asumisen kehittämisestä 
paikallistasolla. Koulutus oli MAL- ja DEMO-
verkostojen yhteinen. Koulutuksen materiaali on 
saatavana MAL-verkoston nettisivuilta 
juhannukseen mennessä.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEEMARYHMISSÄ AJANKOHTAISTA 
 
Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko -teemassa 
käynnistyy elokuussa yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkon parempaan yhteensovittamiseen 
tähtäävä pilottikokonaisuus. Mukaan on valittu 
case-alueita Joensuun, Oulun ja Tampereen 
kaupunkiseuduilta. Pilottia koskeva tapaaminen 
pidetään Jyväskylässä 22.8.2011.  
 
 
Maankäyttöpolitiikka -teemassa käynnistellään 
palveluvyöhykehanketta. Hankkeessa luodaan 
malleja suunnitelmalliseen taajamien ja kylien 
kasvuun ja ehkäisemään lievealueiden 
hallitsematonta kasvua kaupunkiseuduilla. Hanke 
toteutetaan konsultin tukemana 3-4 
kohdeseudulla. Teemaryhmä toimii hankkeen 
keskustelu- ja ideointiryhmänä. Sen lisäksi 
maankäyttöpolitiikka-ryhmässä esitellään 
tulevana syksynä muita teemaan liittyviä 
ajankohtaisia asioita. 
 
 
Kaupunki-maaseutu -teemassa käynnistyi 
toukokuussa 2011 Maapaikka- 
hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe. 
Hankkeessa luodaan malli maaseutumaisten 
alueiden maankäytön ja palveluiden 
paikkatietopohjaiseen suunnitteluun kunta- ja 
seututasolla. Tällä hetkellä käynnissä ovat 
kansainvälisten esimerkkien selvittäminen sekä 
kohdealueiden haastatteluiden valmistelu. 
Kohdealueita on seitsemän: Kotkan-Haminan 
seutu, Kouvolan seutu, Mikkelin seutu, Salon 
seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen 
kaupunkiseutu ja Ylä-Pirkanmaan seutu. 
Ensimmäisen vaiheen vastuutoteuttaja on 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskus YTK.  Maapaikka on MAL- ja 
DEMO-verkostojen yhteinen hanke.   
 
 
Kuntayhteistyö -teemassa on ajankohtaisena 
asiana kansalaisvuorovaikutuksen ja 
yritysvaikuttamisen mallien kehittäminen ja 
pilotointi seudullisessa suunnittelussa. Lisäksi 
kuntayhteistyö-teemaan liittyy läheisesti kysymys 
seutujen ja maakuntien keskinäisistä rooleista ja 
yhteistyön haasteista. Ryhmä osallistuu aihetta 
käsittelevän tapahtuman valmisteluun syksyn 
2011 aikana. 

TULEVAT TAPAHTUMAT 2011  
 
Elo-syyskuu. Maankäyttöpolitiikka-teema: 
palveluvyöhykehankkeen aloitustapaaminen.  
22.8. Yhdyskuntarakenne- ja palveluverkko-
teema: yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensovittamisen pilottikokonaisuus. 
Jyväskylä. 
7.9. MAL-verkoston ohjausryhmä. Helsinki.  
14.9. Kuntayhteistyö-teema. Helsinki.  
12.-13.10. Koulutus: strateginen suunnittelu. 
Helsinki. 
23.11. Seminaari: Maakunta, kaupunkiseutu ja 
MAL-suunnittelun roolit. Tampere. 
24.11. MAL-verkostotapaaminen ja pilottikauden 
päätöskaronkka. Tampere. 
30.11. MAL-verkoston ohjausryhmä. Tampere.  
 
Lisätietoja tilaisuuksista elokuussa sähköpostitse 
ja nettisivuilla www.mal-verkosto.fi. 
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VERKOSTON TOIMINTA ARVIOIDAAN  
 
MAL-verkosto, kuten 6 muuta KOKOn kansallista 
verkostoa ja 52 KOKO-aluetta ovat arvioinnin 
kohteena elokuusta alkaen.  Arviointia varten 
kerätään tietoja esimerkiksi verkostoihin 
kuuluvien alueiden yhteishenkilöiltä, 
verkostovetäjiltä ja ohjausryhmältä. 
Väliarvioinnin tulosten perusteella päätetään 
MAL-, VENÄJÄ-, MATKAILU- ja DEMO -
verkostojen jatkosta vuosille 2012–2013. Lisäksi 
kaikille verkostoille annetaan suosituksia 
toiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden 
parantamiseksi.  
 
 
KIINNOSTAVIA HANKKEITA   
 
Urban zone. SYKE:n Urban zone -hankkeessa 
muodostettiin pääkaupunkiseudulle ja 
Uudellemaalle yhdyskuntarakenteen 
vyöhykejako. Erilaisille vyöhykkeille tehtiin 
maankäyttöä kuvaavat alueprofiilit ja liikennettä 
kuvaavat liikkumisprofiilit. Hankkeen tulokset 
osoittavat, että vyöhykemenetelmä soveltuu 
erinomaisesti maankäytön ja liikenteen 
suunnittelun seututasolla. Käynnistymässä on 
Urban zone II -hanke, jossa vyöhyketarkastelu 
toteutetaan 34 suomalaisella kaupunkiseudulla.  
Lisätietoja UZ-hankkeesta: 
www.ymparisto.fi/syke/uz  
Loppuraportti: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. 
Vyöhykkeiden kriteerit, alueprofiilit ja 
liikkumistottumukset. 
http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1238677 
 
 
Kehittyvä kerrostalo -ohjelma. Helsingin 
kaupungin Kehittyvä kerrostalo-ohjelma vastaa 
suunnittelun ja rakentamisen 
kehittämistarpeisiin. Ohjelman teemoja ovat 
esimerkiksi asuntojen muunneltavuus, 
asukaslähtöisyys, energiatehokkuus ja 
kohtuuhintaisuus. Muutama kohde on jo 
valmistunut, monia on rakenteilla ja useita 
suunnitteluvaiheessa. Lisätietoja: 
http://www.kerrostalo.hel.fi/ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YHTEYSTIEDOT  
 
MAL-projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki 
kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi 
p. 040 579 3396 
 
MAL-suunnittelija Marja Uusivuori 
marja.uusivuori@tampereenseutu.fi 
p. 040 195 2852 
 
www.mal-verkosto.fi 

 
MALLICASE 
 
Jyväskylän yleiskaavan raamivaihe 
 
Yleiskaavan tärkeinä lähtökohtina ovat 
Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 sekä 
maakuntakaava. Yleiskaavaa laaditaan koko 
kaupungin alueelle. Parhaillaan on menossa 
kaavan raamivaihe. Raamivaiheessa 
tunnistetaan strategiset yhdyskuntarakenteen 
kehittämistavoitteet sekä kootaan nykyiset 
maankäytön suunnitelmat ja selvitykset.  
Suunnittelussa kaupunki on jaettu kolmeen 
kehään: 1) OLLI - olemassa olevan 
kaupunkirakenteen kehä, 2) LALLI - laajenevan 
kaupunkirakenteen kehä ja 3) MASSU - maaseu-
tuelinkeinojen kehä.  
 
Kehät on havainnollistettu raamikartalla. Se ei 
ole kaavakartta, vaan keskustelun pohjaksi 
laadittu kartta koko kaupungin alueen 
maankäytön rakenteellisista tekijöistä, kuten 
asemakaavoitetuista alueista, potentiaalisista 
laajentumisalueista, eriasteisista keskuksista, 
merkittävistä virkistysalueista ja ns. kylähelmistä. 
 
Raamivaiheessa osallisten arvioitavana on 
vaihtoehtoisia raamilauseita. Raamilauseiden 
avulla havainnollistetaan sitä, mistä 
yleiskaavassa tullaan päättämään. 
Raamilauseista saadun palautteen jälkeen 
yleiskaavan laadinta jatkuu 
kaavakarttaluonnosten laatimisella. 
 
Raamivaiheen kuvaus ja aineistot osoitteessa 
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/yleiskaava/ra
amivaihe 
 
 


