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MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 4.6.2018 

MAL-verkoston vuoden 2018 toinen ohjausryhmän kokous pidettiin 4.6.2018 Työvoima ja Elinkeino-
ministeriössä. Kokousaineistot löytyvät tästä linkistä. Kevään aikana on julkaistu kaksi Verkostokatsausta, 
löydät ne täältä. 

Kokouksen asialistalla olivat vuoden 2018 uudet ja käynnistettävät hankkeet, verkoston huhtikuun 
Tulevaisuustyöpajan kooste, ajankohtaiset maankäytön suunnitteluun kohdistuvat uudistukset ja verkoston 
sitoutuminen niihin. laajana kokonaisuutena maankäytön suunnitteluun kohdistuvat uudistukset, BEMINE-
hankkeen tilannekatsaus sekä HYMY korkeakouluharjoittelijan Kaisu Sahamiehen selvitys.  

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT TEEMAVERKOSTO/ AIKO: Yritysalueiden kehittäminen 

Ohjausryhmässä esiteltiin Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen tilannekatsaus. 
Hankkeessa yritysalueiden kehittämistä tarkastellaan etenkin liikenteen ja liikennejärjestelmien 
yhteissuunnittelun sekä saavutettavuuden kannalta. Case-kohteina ovat Vaasan ja Mustasaaren yhteinen 
suurteollisuuskohde, Lahden asemanseudun radanvarren alue ja Kujala-Pippon alue, Porin Metallikylä-
Mikkola-Honkaluoto sekä Hämeenlinnan Moreeni-Rastikankaan alue, joka sijaitsee puoliksi Janakkalassa. 
Lisäksi Tampereen kaupunkiseudun Rajaton kaupunkiseutu-projektia ja sen tuloksia peilataan hankkeen 
lopputuloksiin. Ohjausryhmän kokoukseen mennessä hankkeessa on tehty taustakartoitusta ekosysteemi-
ajattelun pohjalta ja kohdekaupunkien ja kuntien sidosryhmähaastatteluja. Hankkeen kohdekaupunkien 
työpajat pidetään ennen juhannusta. Tilannekatsauksen löydät verkoston kokousaineistoista. 

MAL-VERKOSTON TULEVAISUUSTYÖPAJA 

MAL-verkoston koordinaatio järjesti verkoston puheenjohtajien kanssa 17.4 Tulevaisuustyöpajan, jossa 
käsiteltiin verkoston perustehtävää, tavoitteita, toimintatapoja, strategiapainotuksista sekä rahoitusta. 
Nykyiset strategiset painotukset ovat perusteltuja mutta eivät kuitenkaan toimintaympäristön muuttuessa 
kiveen hakattuja. Työpajassa pohdittiin miksi ja miten painotuksia tulisi päivittää. Tarkoituksena oli saada 
syötteitä verkoston toiminnan jatkovalmisteluun. Pääteemoja olisivat jatkossa kestävä kaupunkikehittäminen, 
yhteiset alustat sekä kansainvälisyyteen liittyvät kehittämistoimet. Ohjausryhmän kokouksessa sovittiin, että 
painipisteiden jatkovalmisteluun ja ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan palataan ohjausryhmän 
syyskauden kokouksissa.  

Työapajan aineistot löytyvät kohdasta ohjausryhmän kokoukset 17.4 kohdasta  http://www.mal-
verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 

HYVINVOINTIYMPÄRISTÖN TIETOPOHJAN MALLINTAMINEN JA YMMÄRRYKSEN LAAJENTAMINEN, HYMY  
 

HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen -hankkeeseen on 
palkattu korkeakouluharjoittelija Kaisu Sahamies Tampereen yliopistosta. Sahamiehen tehtävänä on 
HYMYssä selvittää miten kuntien nykyiset hyvinvointikertomukset kuvaavat laaja-alaista hyvinvointia ja 
kuntien toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi arvioidaan millaisia aineistoja ja tietolähteitä 
kertomuksissa on käytetty, miten kuntien rajat ylittävä yhteistyö näkyy ja miten nykyiset kertomukset ja 
aineistot ennakoivat kuntien roolin muutosta ja varautuvat kaupunkiseutujen kasvuun. Työ kestää 15.5.-
15.9.2018. Loppukesästä hankkeessa pidetään kutsupohjainen workshop kaupungeille.  

KAAVOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN JA STRATEGINEN KAUPUNKISEUTU  

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnistynyt taustatöillä ja selvityshankkeilla. Selvitysten 
pohjalta Ympäristöministeriö on koonnut viranhaltijatyönä esityksiä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän 
kehittämiseksi. Ympäristöministeriö on aloittanut uudistuksen valmistelun Parlamentaarisen työryhmän, 
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Valmistelutyöryhmän ja Sidosryhmäfoorumin järjestäytymisillä. Ohjausryhmä kävi keskustelun maankäytön 
suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteensovittamisen tarpeista ja lainuudistusprosesseista sekä 
MAL-verkoston osallistumisesta lainsäädäntövalmisteluun. Ohjausryhmä piti tärkeänä kaupunkiseutu-
ulottuvuuden näkymistä lainsäädäntötyössä ja MAL-verkoston jäsenistön asiantuntemuksen huomioimista.  

VERKOSTON TULEVIA TAPAHTUMIA 

 Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen-seminaari to 27.9.2018, klo 9.30-15.45 
Ympäristöministeriö, Ikäinstituutti, MAL-verkosto ja kaupungit. Kokouskeskus Paasitorni, Helsinki.  

 Seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen, Seututyöpaja työpaja 1.11.2018, klo 
12-15.30. Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö Cursor, VTT, MAL-verkosto. 

SEURAAVAT KOKOUKSET: tiistaina 28.8.2018 klo 10.00- 12.30 (TEM) ja keskiviikkona 21.11.2018 klo 10.00- 
12.30 (Liikennevirasto).  

 

Lisätietoja: Tero Piippo, puh. 0400 388 735; Kati-Jasmin Kosonen 040 195 2852, Heli Suuronen, 040 846 
8127, HYMY-selvitys; Kaisu Sahamies, 044 486 3016, etu.suku@tampereenseutu.fi 
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