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SYKSYN 2011 TILAISUUDET 
 

MAL-verkoston tilaisuuksiin ovat tervetulleita 
verkoston jäsenalueiden sekä lähimpien 
sidosryhmien edustajat. Marraskuussa 
järjestettävä seminaari Maakunta, kaupunkiseutu 
ja MAL-suunnittelun roolit on avoin myös 
verkoston ulkopuolisten alueiden ja 
organisaatioiden edustajille. Tarkempia tietoja 
tilaisuuksista päivitetään syksyn kuluessa 
nettisivuille www.mal-verkosto.fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.8. Yhdyskuntarakenne- ja palveluverkko-
teemaryhmän työpaja. Jyväskylä. 
Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensovittamisen pilottikokonaisuus. Tilaisuus 
on tarkoitettu pilottialueiden edustajille (tiedot 
tilaisuudesta toimitettu sähköpostitse).  

7.9. MAL-verkoston ohjausryhmän kokous. 
Helsinki.  

14.9. Kuntayhteistyö-teematapaaminen. 
Helsinki. Elinkeinoelämän vuorovaikutuksen 
pilotointi ja kansalaisvuorovaikutuksen 
kehittäminen. Lisätietoja nettisivuilta ja 
sähköpostitse viikolla 33. 

12.-13.10. Koulutus verkostojäsenille 
maankäytön, asumisen ja liikenteen 
strategisesta suunnittelusta. Helsinki. 
Koulutuksen sisältöjä ovat mm. maankäytön, 
asumisen ja liikenteen strategisen suunnittelun 
työtavat, monialainen strateginen suunnittelu 
sekä strategisten suunnitelmien jalkauttaminen ja 
toimeenpano. Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja 
ilmoittautumisohjeet tulossa syyskuussa.  

Lokakuu. Maankäyttöpolitiikka-teeman työpaja. 
Vyöhykesuunnitteluhankkeen käynnistäminen ja 
keskitehokas asuinrakentaminen. Tarkempi 
ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.  
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23.11. Seminaari: Maakunta, kaupunkiseutu ja 
MAL-suunnittelun roolit. Tampere. Tilaisuus on 
suunnattu seutujen, maakuntaliittojen ja 
valtionhallinnon edustajille. Tilaisuus on avoin 
myös verkoston ulkopuolisten alueiden ja 
organisaatioiden edustajille. Lisätietoja 
syyskuussa. 

24.11. MAL-verkostotapaaminen ja 
pilottikauden päätöskaronkka. Tampere. 
Tuloksia, tulevaan orientoitumista, kiitoksia ja 
kevyempää kollegiaalista yhdessäoloa. Lisätietoja 
syyskuussa.  

30.11. MAL-verkoston ohjausryhmän kokous. 
Tampere.  

 

 
TEEMARYHMISSÄ AJANKOHTAISTA 
 
Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko-teema. 
Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensovittaminen-pilotti on käynnistynyt. 
Pilotissa kehitetään toimintamalli kuntien 
yhteistyössä tehtävään yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkon suunnitteluun ja toteutukseen. 
Lisäksi etsitään eväitä seudullisten 
rakennemallien jatkokierroksille ja tuetaan 
kohdealueiden ajankohtaisia prosesseja. 
Kohdealueita on mukana Joensuun, Oulun ja 
Tampereen kaupunkiseuduilta.  
 
Maankäyttöpolitiikka-teema. Teemassa 
käynnistyy vyöhykesuunnittelun mallien 
kehittäminen. Mallien tavoitteena on ohjata 
rakentamista taajamiin ja kyliin sekä ehkäistä 
suunnittelematonta yhdyskuntarakenteen 
hajautumista. MAL-verkoston ohjausryhmä valitsi 
elokuun 2011 alussa kohdealueiksi seuraavat: 
Hämeenlinnan kaupunki, Jyväskylän kaupunki, 
Pietarsaaren seutu ja Tampereen kaupunkiseutu. 
Seuraavaksi verkosto kilpailuttaa konsultin 
tukemaan toimenpiteessä mukana olevien 
alueiden vyöhykesuunnittelua. Tavoitteena on, 
että konsultti aloittaa työn loka-marraskuussa ja 
saa työnsä päätökseen vuoden sisällä. Hankkeen 
etenemistä ja antia käydään läpi maankäyttö-
politiikka-teemaryhmän tapaamisissa.  
 

Kaupunki-maaseutu-teemassa käynnistyi 
toukokuussa 2011 Maapaikka- 
hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe. 
Hankkeessa luodaan malli maaseutumaisten 
alueiden maankäytön ja palveluiden 
paikkatietopohjaiseen suunnitteluun kunta- ja 
seututasolla. Syksyn 2011 aikana tutkijat tekevät 
selvitystä ja haastatteluita kohdealueilla. 
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-teema. Teemaryhmässä 
käsitellään syksyn aikana elinkeinoelämän 
vuorovaikutusta ja kansalaisvuorovaikutuksen 
kehittämistä seudullisessa suunnittelussa. 
Teemaryhmässä valmistellaan elinkeinoelämän 
vuorovaikutusprosessin pilotointia. 
Jatkotoimenpiteet määräytyvät syyskuun 
teematapaamisen jälkeen. 

 
 
UUSIA MALLIKORTTEJA  

Asuntopolitiikan sekä vapaa-ajanasumisen 
MALlikortit on julkaistu!  Näihin, samoin kuin 
aiemmin julkaistuihin MALlikortteihin voit 
tutustua verkoston nettisivuilla MALlipankissa. 

Jos huomaat korteissa puutoksia, lähetäthän 
täydentäviä tietoja näihin sekä aiemmin 
julkaistuihin MALlikortteihin! 

Toivomme lisätietoja erityisesti seuraavista 
aiheista: 

(jo julkaistut MALlikortit:) 

-vapaa-ajan asuminen / kakkosasuminen 
Maakunta-, seutu- tai kuntakohteiset 
kehittämishankkeet tai suunnitelmat. Esim: 
kuinka mökkiläiset on huomioitu seudullisessa / 
kunnallisessa MAL-suunnittelussa tai 
strategioissa? Miten lisääntyvä vapaa-ajan-  
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asuminen vaikuttaa liikenteen, infran, 
palveluverkon tms kannalta, mitä 
kehittämistarpeita on noussut esiin, miten niitä 
on lähdetty ratkomaan? 

-seutujen rakennemallit /-suunnitelmat 
Kaikki rakennemallien toimeenpanoon ja 
seurantaan liittyvät suunnitelmat, selvitykset, 
toimintatavat jne.  

 (tulossa olevat MALlikortit:) 

-yhdyskuntarakenne ja palveluverkot  
Kaikki maakunta- /seutu- ja kuntatason 
suunnitelmat ja selvitykset yhdyskuntarakenteen 
ja palveluverkon yhteensovittamisesta.  

Tiedot voi toimittaa Marja Uusivuorelle 
marja.uusivuori(at)tampereenseutu.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 
 


