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MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 28.11.2017 

MAL-verkoston vuoden 2017 viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin 28.11.2017 liikenne- ja 
viestintäministeriössä. Kokouksen asialistalla olivat mm. v. 2018 AIKO- ja perustoiminnan toiminta- ja 
taloussuunnitelmat, katsaus meneillään oleviin hankkeisiin ja tapahtumiin, Bio- ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet - hankkeen ajankohtaiskatsaus, BEMINE hankkeen tietotarvekyselyn tulosten 
esittely sekä ensi vuoden uusien puheenjohtajien valinta. Kokousaineistot löytyvät tästä linkistä. 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT TEEMAVERKOSTON JA PERUSTOIMINNAN TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMAT 2018  

MAL-verkoston koordinaatio laati toiminta- taloussuunnitelmat ensi vuodelle. Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
AIKO-rahoitteisena toimintona käynnistetään 4 uutta hanketta, jotka ovat Asemanseudut kokeilualustana -
kaupunkikehittäminen ja markkinakokeilut (Työpaketti TP1.), Asumisen ja rakentamisen digitaalisuus osana 
tulevaisuuden asuntotuotantoa (TP2.), Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja 
testaus (TP3. - TP4.) sekä Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen (TP4.).  

Hankkeiden tarkemmat kuvaukset löytyvät toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
budjetissa huomioitiin Hämeenlinnan kaupungin mukaantulo MAL-verkostoon ensi vuoden alusta lukien. 
TEM:stä tulleen tiedon mukaan kaikkien AIKO-toimijoiden yhteinen rahoituskehys laskee 0,5 miljoonaa € 
edellisvuoteen verrattuna. Rahoituspäätös tullee helmikuun aikana. 

Perustoiminnan uusina hankkeina on tarkoitus käynnistää mm. Hyvinvointiympäristön mittaaminen ja 
kehittäminen eli HYMY-hanke. Alustava ideakuvaus löytyy toiminta- ja taloussuunnitelmasta. 

BIO- JA KIERTOTALOUDEN MAANKÄYTTÖULOTTUVUUDET KASVAVILLA KAUPUNKISEUDUILLA -HANKE 

Hanke on edennyt työsuunnitelman ja tarjouksen mukaisesti ja siltä toivotaan avauksia ja vaikuttavuutta MRLn 
uudistamisen näkökulmasta (lakiin maininta bio- ja kiertotalouden kehittämisestä). Hankkeen loppuraportti 
valmistuu tammikuussa ja MAL-koordinaatio tiedottaa siitä laajasti eri sidosryhmiä. Esittelykalvot löytyvät 
tästä. 

BEMINE HANKKEEN TIETOTARVEKYSELYN TULOSTEN ESITTELY   

BEMINE-yhteiskehittämishankkeen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun osahankkeet ja MAL-
verkoston koordinaatio toteuttivat keväällä 2017 sähköisen tietotarvekyselyn, jonka tavoitteena on ollut 
tuottaa tietoa kaupunkiseututasoiseen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvistä tietotarpeista sekä tiedon 
hallinnan ja hyödyntämisen välineistä. Tietotarvekysely osoitettiin MAL-verkoston jäsenistölle sekä hankkeen 
tutkimustiimien kotimaisille kohdealueille. Kyselyyn vastasi 111 henkilöä yli 30 eri kunnasta ja seitsemältä 
kaupunkiseudulta. Kyselyn mukaan oman kunnan tekemät tai teettämät selvitykset koetaan kaikkein 
luotettavimpana tiedon lähteinä. Vastaajien mukaan MAL- ja kasvusopimuksissa näkyy hyvin seudun yhteinen 
tahtotila, mutta käytännön työn toteuttaminen omassa kunnassa koetaan vaikeammaksi. Kuntademokratian ja 
kansalaisosallistumisen näkökulmasta MAL-ja kasvusopimusten laadintaprosessi sen sijaan sai kritiikkiä. 
Ohjausryhmä evästi Tietotarvekyselyn tutkimustiimiä tekemään muutamia lisädioja havainnollistamaan 
Tampereen kaupunkiseudun ja Helsingin seudun vastauksia sekä MAL-sopimusmenettely-osuuksia. 
Tarkennukset tehdään ennen joulua 2017.  

UUDET PUHEENJOHTAJAT 

MAL-verkoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ylitarkastaja Petra Stenfors TEMistä ja varapuheenjohtajaksi 
tulosaluejohtaja Irma Karjalainen HSYstä. 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1602-MAL_verkosto_Tulevaisuuden-kaupunkiseudut_TTS2018_luonnos_20112017.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1604-MAL-verkosto_Perustoiminta-TTS-2018_luonnos20112017.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1600-MAL_Bio-_ja-kiertotaloushanke_Ramboll_20_11_17.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1600-MAL_Bio-_ja-kiertotaloushanke_Ramboll_20_11_17.pdf
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VERKOSTON TULEVIA TAPAHTUMIA 

 Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu - ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteisseminaari 
13.12.2017, Hotelli Arthur Helsinki 

 Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin loppuseminaari 24.1.2018, Helsinki 

 CIVITAS ohjelman SUMPs Up kansainvälinen vertaisverkostofoorumi SUMP-suunnittelua tehneille ja 
kiinnostuneille kaupungeille Museokeskus Vapriikissa Tampereella 15.3.2018 (työkielenä englanti). 

 Alustava varaus: Bemine yhteiskehittelyfoorumi IV, 13.3.2018, pääkaupunkiseutu. 

 Asemaviikot, 16.4.2018 alkaen.  
 

SEURAAVAT KOKOUKSET: 7.2.2018 klo 9.00 - 11.30 (paikkana TEM), 7.4.2018 klo 9.30 - 12.00 
(Liikennevirasto), 4.6.2018 klo 9.30 - 12.00 (TEM). 

Lisätietoja: Tero Piippo, puh. 0400 388 735; Kati-Jasmin Kosonen 040 195 2852, etu.suku@tampereenseutu.fi 
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