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PALAUTE

Palautekyselyyn saatiin yhteensä 43 vastausta. Vastaajat edustivat 17 MALverkoston 19
jäsenseudusta  ja  lisäksi  kahta  valtionhallinnon  organisaatiota.  Kolme  vastaajaa  ei
ilmoittanut tietoja itsestään tai edustamastaan seudusta/organisaatiosta.

Tilaisuudet

Sekä  verkostotapaamisten  että  teematapaamisten  määrää  pidettiin  enimmäkseen
sopivana.  Hieman yli  puolet  vastaajista  arvioi  verkostotapaamisten  ja  teematapaamisten
sisältöjen  vastaavan  osallistujien  tarpeisiin.  Näissä  kysymyksissä  vastausvaihtoehdot
”vastaa tarpeisiin vain osin” tai ”eos” saivat noin neljäsosan merkinnöistä. Sekä verkosto
että  teematapaamisten  osalta  vain  1  hlö  oli  sitä  mieltä,  etteivät  ne  vastaa  tarpeisiin
lainkaan.    Teemaryhmien  työskentelytapaa  nykyisellään  toimivana  pitivät  noin  puolet
vastanneista, kun taas puolet ei osannut arvioida työskentelytavan toimivuutta.

Viestintä

Sähköpostiviestinnän määrään  ja sisältöön oltiin erittäin  tyytyväisiä. Myös verkkosivustoa
pidettiin pääosin toimivana, mutta sitä kohtaan esitettiin myös kritiikkiä.

Hyvät käytännöt

Hyvien  käytäntöjen  jakamisessa  parhaana  tapana  pidettiin  caseesittelyitä  verkoston

tilaisuuksissa.  Myös  MALlipankki  sai  varsin  positiivista  palautetta,  ja  verkostokirjeissä
esitellyt  tapausesimerkit  arvioitiin  nekin  suhteellisen  toimivaksi  tavaksi  levittää  tietoa
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hyvistä  käytännöistä.  Asiantuntijapuheenvuoroista  kuvatun  videomateriaalin  toimivuutta
hyvien käytäntöjen levittämisen työkaluna ei yli puolet vastanneista osannut arvioida. Osin
toimivana tapana sitä piti noin neljännes vastaajista.

Verkostojäsenten rooli

Vastuu  teematapaamisten  järjestämisestä  sekä  vastuu  teemaryhmien  työskentelyn
edistämisestä  tulee  enemmistön  mukaan  olla  jatkossakin  pääosin  koordinaatiolla.  Sen
sijaan  vastuu  hyvien  käytäntöjen  levittämisestä  ja  MALverkostoa  koskevan  tiedon
välittämisestä seuduilla voisi olla nykyistä enemmän verkostojäsenten vastuulla.

Koulutustarve

Selvästi  suurin  koulutustarve  vastaajien  joukossa  koskee  strategisen  suunnittelun
työtapoja.  Myös  strategisten  suunnitelmien  toimeenpano  ja  seuranta  nähdään  hyvin
tärkeänä  koulutusaiheena.  Tärkeiksi  koulutusaiheiksi  nousevat  myös  monialainen
suunnittelu sekä maapolitiikan keinot.

Vapaa sana

Ruusuja. Erityisesti  kiitoksia  saivat  MALverkoston  tilaisuudet  sekä  järjestelyiden  että
sisällön  osalta.  Esimerkkien  kuulemista  muilta  alueilta  pidettiin  hyvin  tärkeinä,  samoin
niistä käytävää keskustelua. Verkostokoordinaatio sai yleisemminkin kiitosta ajankohtaisiin
aiheisiin tarttumisesta.
Positiivisia  kommentteja  saivat  myös  MALverkoston  tilaisuuksiin  liittyvän  materiaalin
löytyminen  verkoston  nettisivuilta,  videomateriaali,  MALlipankki  ja  suunniteltu  koulutus.
Lisäksi ehdotettiin verkoston kehittämistä pysyväksi toimintamalliksi.
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”Verkostolle on selvästi  tilausta. Rivakoiden  ja asiantuntevien verkostokoordinaattoreiden
työn  tuloksena  verkosto  näyttäytyy  jo  nyt  tuloksellisena,  vaikka  takana  on  vasta  vajaa
käynnistysvuosi.”

Risuja. Risuja saatiin varsin niukasti.  Teematyöskentelyn mainittiin joskus olevan hidasta.
Teemaryhmiin  toivottiin  lisäksi  enemmän  osaamista  ja  osallistumista  keskuskaupunkeja
ympäröivistä  kehyskunnista.  Verkkosivujen  toiminta  Tampereen  kaupunkiseudun
kuntayhtymän  sivujen  alla  toi  myös  kritiikkiä.  Myös  verkkosivun  sisältöä  toivottiin
selkeytettävän.

”Välillä vähän hidasta hommaa.”

Ideoita. Verkoston  tilaisuuksiin  toivottiin  enemmän  aikaa  keskustelulle.  Myös  lisää
keynotepuheenvuoroja  toivottiin.  Ehdotettiin  myös  miniekskursioiden  liittämistä  osaksi
tilaisuuksia (tutustuminen  casetapauksiin  paikan  päällä)  sekä  lyhyehköä
ulkomaanekskursiota. Lisäksi toivottiin tilaisuuksien jalkauttamista eri seuduille.

Eräässä  kommentissa  toivottiin  monipuolisempaa  lähestymistapaa
käsiteltäviin  asioihin  –  tähän  mennessä  ovat  painottuneet  kaavoituksen  näkökulmat,
mukaan pitäisi tuoda laajempi kehittämisnäkökulma.

” Rajoittamisen näkökulmasta kehittämisen ja uuden luomisen näkökulmaan.”

Viestintää koskevia ehdotuksia annettiin useita. Toivottiin enemmän sähköpostiviestintää
verkoston  toimintaan  osallistuville  ja  parempaa  MALverkoston  toiminnasta  tiedottamista
keskeisille tahoille (eri maakuntaliitot, ministeriöt, elyt, jne). Lisäksi ehdotettiin tiedottamista
suoraan  kunnanhallitusten  ja  valtuustojen  puheenjohtajille.  MALlipankkiin  toivottiin
lisättäväksi enemmän asiantuntijoiden nimiä ja yhteystietoja. Verkoston toimintaan liittyen
kommentoitiin  että  keskuskaupunkien  edustajien  lisäksi  tilaisuuksiin  tulisi  osallistua
enemmän kehyskuntien edustajia.

”Tiedon levittämiseen voisi miettiä uusia tapoja.(hyvät käytännöt)”
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Verkoston toiminnassa (teematyöskentely,  tulevat koulutukset  tai molemmat) käsiteltäviin
aihepiireihin ehdotettiin uusia aihepiirejä tai täydennyksiä aiempiin:

• Työkaluja  maankäytön,  liikenteen  ja  asumisen  yhteensovittamiseen  (esim.
uudenlainen liikennemallilaskenta)

• Yhteistyö seuduilla, joilla kuntaliitokset eivät onnistu
• Oikeusvaikutuksettomat  kehittämisvälineet (”vrt.  ohjaus  >  <  positiviinen  lataus

tarvitaan”)
• Maaseutuvaikutusten arviointi
• Hajarakentamisen käsittely rakennusvalvonnan näkökulmasta.
• Hajarakentamisen  käsittely  seutukohtaisesti,  oma  hajarakentaminen  aiheinen

tilaisuus?
• Amerikkalaisen  kehityksen  ja  eurooppalaisen  kävelykaupunkikehityksen  piirteet  ja

strategiset valinnat kaupunkiseuduilla.
• Liikennetuotosten käsittely vyöhykkeinä
• Kevyt liikenne strategisena tavoitteena kaupunkiseuduilla
• co2 –päästövähennystavoitteet: mitä käytännössä merkitsee maankäytön osalta

Aiheiden käsittelyä kommentoitiin  myös  yleisemmin.  Ilmastonmuutoksen  torjuminen  tulisi
tuoda  nykyistä  selvästi  voimakkaammin  osaksi  verkoston  toimintaa  ja  käsitellä  sitä
kaikissa asiayhteyksissä.

”Esim. miten ERA17  tavoitteet  ihan oikeasti aiotaan saavuttaa? => pitäisi  tutkia  ja  tuoda
esille  millaisia  ratkaisuja  se  kaupunkiseuduilla  edellyttää (joihin  valtio  voi  tulla  myös
mukaan). Tämä on valtakunnallisen verkoston haaste.”

Palaute sisälsi myös kysymyksiä, jotka koskevat suunnittelua ja kehittämistä hyvin laajasti:
• Kenelle yhdyskunta suunnitellaan?
• Kuinka  elinkeinoelämän  rakennemuutoksen  huomioiminen  ja  elinkeinoelämän

toimintaedellytysten parantaminen saadaan osaksi työskentelyä?
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Muita  kommentteja. Verkostosta  mainittiin  yleisesti,  että  sen  toimintaa  on  vielä  (lyhyen
toimintajakson  jälkeen)  vaikea kommentoida.  Ehkä  siksi  palautteessa olikin pohdintaa  ja
ilmaan heitettyjä kysymyksiä:

 Henkilöt  vaihtuvat  tilaisuuksissa,  kaikki  alueet  eivät  aina  pääse  paikalle  =>  asiat
joudutaan aina aloittamaan alusta. Kuinka tästä päästäisiin?

 Ketkä ovat oikeita henkilöitä osallistumaan tilaisuuksiin?
 Toimiiko verkosto vaikuttavasti muihin kuin itse työskentelyyn osallistuviin?
 Miten liikenne ja asumissuunnittelijat saadaan mukaan malkeskusteluun?

Virkamiesten  (aika)resurssipula  tuli  esille  varsin  voimakkaasti,  paitsi  verkostojäsenten
roolia  ja lisävastuuta koskeneessa kysymyksessä, myös useissa muissa asiayhteyksissä.
Erityisesti  resurssipulan  katsottiin  vaikuttavan  pienten  seutujen  ja  pienten  kuntien
edustajien mahdollisuuksiin osallistua ja siten saada hyötyä verkostosta.

Hyvien käytäntöjen osalta todettiin muun muassa, että niiden hyödyntäminen
on  tärkeä  haaste  ja  mahdollisuus,  mutta  että ”osa  käytännöistä  on  vielä
käytäntöodotuksia.”

Verkoston toimintaan osallistuvien henkilöiden kyky välittää tietoa toiminnasta
omalla alueella  ja saada se hyödynnettäväksi osana seudun kehittämistä arvelutti. ”Tieto
verkostoista  jää  useasti  edelleenkin  alueella  pienelle  porukalle  ja  oma  rooli  seudun
edustajana ei oikein hahmotu.”


