
 
LIITE 1: KOKO-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 
 

 
Verkosto:  

MAL-verkosto 

Hakija, jolla koordinointivastuu:  
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
 
Maakunnan liitto, jolta rahoitusta haetaan:  
Pirkanmaan liitto 
Verkostoon kuuluvat KOKO -alueet vuonna 2011:  
Vuonna 2011 osallistuvat alueet eivät ole vielä tiedossa (vrt. alueet ilmoittautuvat tts:ien kautta, verkosto ei 
kerää erillisiä ilmoittautumisia). Alla lueteltu vuonna 2010 osallistuneet alueet.    
Länsi-Uusimaa, Hyvinkään-Riihimäen talousalue, Salon seutu, Turun seutu, Hämeenlinnan seutu, Lahden 
alue, Kotkan-Haminan seutu, Rauman seutu, Porin seutu, Etelä-Pirkanmaa, Tampereen kaupunkiseutu, Ylä-
Pirkanmaa – Keuruu – Kaakkois-Pirkanmaa, Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski –kehittämisvyöhyke, Mikkelin seutu, 
Vaasan seutu, Pietarsaaren seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Joensuun seutu, Oulun seutu, Kemi-Tornio. 

  
 
 
Verkoston toiminta vuonna 2011. Erityisesti miten verkosto tulee edistämään 
alueiden välistä verkostoitumista? Miten hyviä käytäntöjä levitetään ja miten niiden 
leviämistä aiotaan seurata? 
 
 
MAL-verkoston toiminta vuonna 2011 
 
MAL-verkoston toimenpidekokonaisuudet vuonna 2011 jäsentyvät verkoston sisäisten 
teemaryhmien mukaan. Jokaiseen neljään toimenpidekokonaisuuteen on varattu osuus budjetista 
tukemaan teemaryhmien toimintaa, esimerkiksi kattamalla työpajojen järjestämisestä, tiedon 
tuottamisesta (mm. hankkeet) sekä tuotetun tiedon levittämisestä (mm. viestintä) aiheutuvia kuluja. 
Jokainen toimenpidekokonaisuus perustuu alueiden väliseen yhteistyöhön ja käytäntöjen 
välittämiseen. Verkoston koordinaatio on mukana jokaisen toimenpidekokonaisuuden 
toteutuksessa. Toimenpidekokonaisuudet ja toimenpiteet vuonna 2011 ovat seuraavat:  
 
1) Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko  
Teemaryhmän toiminnan painopisteitä ovat kaupunkiseutujen kehityskuvien ja rakennemallien 
laatimisen tukeminen ja prosessien kuvaaminen, vertaistuki seutujen kesken, seudullisten 
suunnitelmien ohjausvaikutusten arviointi (ml. palveluverkon kehityksessä).  Vuoden 2011 aikana 
teemaryhmä keskittyy erityisesti yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen 
liittyviin kysymyksiin. Lisäksi teemassa pyritään vahvistamaan liikenteen suunnitteluun liittyviä 
näkökulmia. Toiminta rakentuu kahdesta vaiheesta, jotka ovat seuraavat:  

1. Laaditaan teemaryhmän omana työnä yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensopivuuden kriteerit. Vaiheen toteuttaminen ajoittuu kevätkaudelle 2011 (jatketaan 
tarvittaessa syyskaudella 2011). 

2. Pyritään ostopalvelun tai erillisen hankkeen kautta käynnistämään pilottikokeilu 
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisen suunnitelmasta. Pilottikokeilun 
kautta kehitetään malli yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensovittamissuunnitelmasta ja yhteensovittamisprosessin seurannasta (pilotin 
käynnistäminen vuoden 2011 aikana). 

Tässä toimenpidekokonaisuudessa tehdään yhteistyötä mm. KARA-verkoston 
(www.ymparisto.fi/ykr/kara) ja PARAS-arviointitutkimuksen kanssa. Toimenpidekokonaisuuden 
sisällöllisen etenemisen ja käytäntölähtöisyyden varmistamisessa verkoston koordinaatio 
työskentelee teeman ns. vastuuseudun kanssa (Oulun seutu). 
 



2) Maankäyttöpolitiikka 
Maankäyttöpolitiikka-kokonaisuuden painopisteenä vuonna 2011 on hajarakentamisen 
ohjauskeinojen ja kustannusvaikutusten arvioinnin kehittäminen. Tämän ohella kootaan seudullista 
päätöksentekoa tukevia tietopaketteja ja kehitetään vertaistukea seutujen kesken (esim. 
maapolitiikan seudulliset periaatteet). Painopistettä täydentävinä toimina ovat tonttitarjontaan ja 
keskustojen kehittämiseen sekä asumisen monimuotoisuuteen liittyvä verkostoyhteistyö. 
Toimenpidekokonaisuuden toiminta rakentuu vuonna 2011 suunnittelutyökalujen kehittämiseen 
kaupunkiseutujen haja- ja lieverakentamisen hallitsemiseksi: 

1. Käynnistetään hanke, jossa kehitetään palveluvyöhykepohjainen seudullinen sopimusmalli, 
2011. 

2. Pilotoidaan mallia valituilla verkoston alueilla, 2011-2012.  
Tässä toimenpidekokonaisuudessa tehdään yhteistyötä mm. Sitran Energia- ja Maamerkit-
ohjelmien kanssa. Toimenpidekokonaisuuden sisällöllisen etenemisen ja käytäntölähtöisyyden 
varmistamisessa verkoston koordinaatio työskentelee teeman ns. vastuuseudun kanssa 
(Tampereen kaupunkiseutu). 
 
3) Kaupunki-maaseutu  
Teemaryhmän toiminnan painopisteitä ovat maaseutumaisten yhdyskuntien ja alueiden 
kehityskuvien prosessien tukeminen, uusien maankäytön ohjauskeinojen tarpeiden tunnistaminen, 
strategisen suunnittelun kehittäminen ja palveluverkon turvaaminen. Vuoden 2011 aikana 
teemaryhmä keskittyy erityisesti maaseutumaisten alueiden strategiseen suunnitteluun tarkoitetun 
paikkatietopohjaisen työkalun kehittämiseen: 

1. Kartoitetaan alueiden keskeiset paikkatietotoimijat, -välineet ja aineistotaso sekä 
määritellään tarvittavat lähtöaineistot ja näkökulmat, 2011. 

2. Pilotoidaan työkalumalli valituilla alueilla, kootaan pilottien tulokset, levitetään mallia ja 
koulutetaan alueiden asiantuntijoita mallin soveltamiseen, 2011-2012. 

Tässä toimenpidekokonaisuudessa tehdään yhteistyötä erityisesti DEMO-verkoston ja Sitran 
Maamerkit-ohjelman kanssa. Toimenpidekokonaisuuden sisällöllisen etenemisen ja 
käytäntölähtöisyyden varmistamisessa verkoston koordinaatio työskentelee teeman ns. 
vastuuseudun kanssa (Tampereen kaupunkiseutu yhdessä Ylä-Pirkanmaan kanssa). 
 
4) Kuntayhteistyö  
Toimenpidekokonaisuuden painopisteenä on seudullisten MAL-prosessien ongelmakohtien 
tunnistaminen ja uusien, vuorovaikutusta parantavien ja sitoutumista lisäävien, prosessimallien ja 
toimintatapojen kehittäminen yhdessä alueiden kesken. Elinkeinoelämän rooli on erityisen huomion 
kohteena vuoden 2011 toiminnassa. Teemakokonaisuuden toiminta rakentuu vuonna 2011: 

1. Kartoitukseen kuntayhteistyön (MAL-näkökulma) pullonkauloista ja kehittämistarpeista 
yleisesti. 

2. Toimenpiteisiin liittyen elinkeinoelämän vuorovaikutuksen kehittämiseen seudullisissa 
kuntayhteistyöprosesseissa (MAL-näkökulma). Verkoston omarahoitteinen starttihanke 
11/2010-2/2011 ja sen jatkotoimet. 

Tässä toimenpidekokonaisuudessa tehdään yhteistyötä mm. PARAS-arviointitutkimuksen ja 
elinkeinoelämän edustajien kanssa. Toimenpidekokonaisuuden sisällöllisen etenemisen ja 
käytäntölähtöisyyden varmistamisessa verkoston koordinaatio työskentelee teeman ns. 
vastuuseudun kanssa (Kotkan-Haminan seutu). 
 
Vuoden 2011 aikana MAL-verkoston toimintaan kuuluu teemaryhmien aiheisiin liittyvien liikenteen 
ja asumisen teemojen kehittämistarpeiden kartoittaminen tulevan toiminnan suunnittelun pohjaksi. 
Tähän liittyen verkosto järjestää ”täsmäseminaarit” liikenteen ja asumisen yhteensovittamisesta 
MAL-kokonaisuuteen. 
 
 
 
 
 



Alueiden välisen verkostoitumisen edistäminen 
 
MAL-verkoston toimenpidekokonaisuudet perustuvat kokonaisuudessaan alueiden yhdessä esiin 
nostamiin aiheisiin ja yhdessä ideoimiin selvityshankkeisiin ja kehittämistoimenpiteisiin. Keskeisinä 
alueiden verkostoitumisen välineinä ovat säännölliset verkostotapaamiset, teemaryhmien 
kokoukset ja yhdessä käynnistettyjen hankkeiden toteuttaminen. Tähänastisen MAL-
verkostokokemuksen perusteella hyvin tärkeitä alueiden verkostoitumisen tilanteita ovat olleet 
asiantuntijoiden kasvokkaiset keskustelut kahvipöytäkeskusteluista lähtien. Verkoston tavoitteena 
on viedä hedelmällisiä keskusteluja laajempaan käsittelyyn ja hankkeisiin. MAL-verkoston 
toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat pääsääntöisesti kuntien MAL-asiantuntijoita, joilla on 
kuntatasoisia keskustelufoorumeja ollut jo aiemmin, mutta MAL-verkoston kaltainen seudulliseen 
toimintaan keskittyvä foorumi on aiemmin puuttunut. 
 
Toimenpidekokonaisuuksien rakentuminen teemallisiin ryhmiin edesauttaa alueita verkostoitumaan 
sellaisten alueiden kanssa, jotka tarvitsevat samoista aiheista ja teemoista vertaistukea, hyviä 
esimerkkejä, kehittämishankkeita ja niiden tuloksia. 
 
 
Hyvien käytäntöjen levittäminen  
 
Hyvien käytäntöjen levittäminen on rakennettu osaksi teemaryhmien toimintaa, verkostotapaamisia 
ja verkoston viestintää. Hyvien käytäntöjen leviämistä tuetaan verkoston extranetissä toimivalla 
MALlipankilla (hyvien käytäntöjen tietopankki), verkoston ja teemaryhmien tapaamisiin tuoduilla 
asiantuntijapuheenvuoroilla ja case-esimerkeillä sekä näistä kuvatuilla mediatallenteilla, jotka ovat 
nähtävissä verkoston www-sivustolla. Aiheet joiden osalta hyviä käytäntöjä levitetään, ovat 
alueiden lähtökohdista esiin nousseita, ja useat levitettävät käytännöt niin ikään MAL-verkoston 
alueiden käytäntöjä. 
 
MAL-verkosto valmistelee Sitran Maamerkit-ohjelman kanssa menettelyä, jolla tehostetaan hyvien 
käytäntöjen levittämistä ja soveltamista eri alueilla. Tässä kehitystyössä MAL-verkoston alueilla on 
hyvä mahdollisuus päästä näkyvillä hyvinä malleina sekä hyötyä tehostetusta käytäntö-välityksestä 
ja -seurannasta. Vuoden 2011 aikana tarkentuu Sitran kanssa yhdessä tehtävä käytäntöjen 
levittämisen työ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 2: KOKO-VERKOSTON TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011 
                            
Taloussuunnitelma vuodelle 2011 
  
Kustannusarvio 2011 euroa 

A: Verkoston yleiskulut, koordinointi ja viestintä 
  

 
Johtaminen ja koordinointi 123 000 
Muut yleiskulut (mm. viestintä) vuokrat, laitteet, matkat, 
ohjausryhmäkokoukset, verkostokokoukset 54 440 
A: Kustannukset yhteensä 177 440 
  
B: Verkoston toimenpidekokonaisuudet  
Toimenpidekokonaisuus 1: Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko 28 890 
Toimenpidekokonaisuus 2: Maankäyttöpolitiikka 28 890 
Toimenpidekokonaisuus 3: Kaupunki-maaseutu 28 890 
Toimenpidekokonaisuus 4: Kuntayhteistyö 28 890 
B: Kustannukset yhteensä 115 560 
  
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ A+B 293 000 
  
Rahoitussuunnitelma 2011 euroa 
Haettava rahoitus maakunnan kehittämisraha 205 100 
Omarahoitusosuus 87 900 
  josta kunnat, kuntayhtymät  
         osallistumismaksu (euroa/ohjelma-alue), laskelma perustuu 20 alueen 
jäsenmäärään 4 395 
  josta yksityinen rahoitus 0 
muu mikä 0 
RAHOITUS YHTEENSÄ 293 000 
 
 
Rahoituksella palkattava henkilöstö työpanos henkilötyökuukausina 
Verkostonjohtaminen, toiminnan koordinointi 24 
Muu henkilöstö 0* 
 
*Mahdollisen muun henkilöstön palkkakulut sisältyvät toimenpidekokonaisuuksien menoihin. Mahdollisen 
muun henkilöstön (esim. lyhytaikainen hankesuunnittelija) palkkaamisesta ei ole vielä päätetty, sillä muun 
henkilöstön tarve määrittyy teemaryhmien työskentelyn kuluessa vuoden alkupuolella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 3: KOKO-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 
 
Verkoston toiminta vuonna 2010. Erityisesti miten verkosto on edistänyt alueiden välistä 
verkostoitumista? Miten verkoston puitteissa tehdyt pilotit ja tapahtumat ovat levittäneet hyviä 
käytäntöjä ja/tai miten hyvien käytäntöjen leviämistä on seurattu? 
 
MAL-verkoston toiminnan organisoituminen ja sisältö 
MAL-verkoston toiminta vuonna 2010 on painottunut toiminnan organisoitumiseen sekä sisällöllisen 
työskentelyn käynnistämiseen.  
Osana verkoston organisoitumista on kartoitettu verkostoalueiden mal-toiminnan nykytila ja kehitystarpeet. 
Edellä mainitun kartoituksen perusteella verkoston toiminta on jäsennetty neljään teemaryhmään, joiden 
toiminnasta jäljempänä. Teemaryhmien toiminnan järjestäytymisen lisäksi verkoston koordinaatio on koonnut 
monialaisista asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän, suunnitellut ja toteuttanut laajahkoa viestintää sekä 
luonut toimintatavat hyvien käytäntöjen levittämiseen osana verkoston toimintaa. Lisäksi MAL-verkostolle on 
rakennettu laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu useita erilaisia organisaatioita. Yhteistyökumppaneita ovat 
muun muassa TEM, YM, VM, LVM, Kuntaliitto, Sitra, Tekes, YTK/Aalto yliopisto, Union of Baltic Sea Region 
ja DEMO-verkosto.  Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat verkoston jäsenalueet. Vuoden 2010 aikana 
verkoston koordinaatio on tehnyt useita aluekäyntejä jäsenalueille.  
Verkoston tärkein toimintamuoto on teemaryhmätyöskentely. Kukin alue on omin intressiensä mukaan 
ilmoittautunut yhteen tai useampaan teemaryhmään. Teemaryhmissä alueita edustavat maankäytön, 
asumisen ja liikenteen asiantuntijat. Teemaryhmät, niiden valitsemat starttiaiheet sekä käynnissä tai 
käynnistymässä olevat selvitykset, pilotit tai hankkeet sekä niihin liittyvä yhteistyö on kuvattu alla.  
 

1. Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko-teemaryhmä. Starttiaiheena monikeskuksiuus 
kaupunkiseutujen rakennemalleissa. Yhteistyötahona YTK:n MOT-hanke (monikeskuksisuuden 
monet todellisuudet). 

2. Maankäyttöpolitiikka-teemaryhmä. Starttiaiheena hajarakentamisen hallinta. Yhteistyssö Sitran 
kanssa seminaari ja työpaja aiheesta Urban Growth Boundary. Suunnitteilla ko. aiheepiirin 
yhteishanke Sitran kanssa.  

3. Kaupunki-maaseutu-teemaryhmä. Starttiaiheena asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden 
maankäytön strateginen ohjaus. Suunnitteilla yhteishanke DEMO-verkoston ja Sitran kanssa 
työotsikolla ”maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen 
suunnittelun kehittäminen”.  

4. Kuntayhteistyö -teemaryhmä.Starttiaiheina konfliktit ja vuorovaikutus seudullisissa mal-prosesseissa. 
Käynnissä selvitys elinkeinoelämän kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta seudullisissa mal-
prosesseissa.  

 
Teemaryhmien toimintaan on sisältynyt työpajoja, teemaryhmän jäsenten tekemää työtä sekä em. 
yhteishankkeita ja selvityksiä. Vuonna 2010 tehty työ on pohjana vuoden 2011 toiminnalle.  
 
Edellisten lisäksi verkoston koordinaatio on osallistunut aktiivisesti KOKO-verkostojen yhteistilaisuuksiin ja 
muihin seudullisiin tai kansallisiin MAL-toimintaan liittyviin seminaareihin tai tilaisuuksiin.  
 
Alueiden välinen verkostoituminen 
MAL-verkoston toiminnassa alueiden välinen verkostoituminen on osa sisällöllistä yhteistyötä. Alueiden 
edustajien keskinäinen verkostoituminen tapahtuu verkoston tilaisuuksissa ja käynnistymässä olevissa 
yhteishankkeissa. Eri alueilta tulevia toimijoita yhdistävät sisällölliset intressit, joiden myötä verkostoituminen 
MAL-verkoston tarjoamissa puitteissa on luontevaa.  
 
Hyvien käytäntöjen levittäminen  
Hyvien käytäntöjen levittäminen on osa MAL-verkoston toimintaa. Käytännössä se on rakennettu osaksi 
teemaryhmien toimintaa, verkostotapaamisia ja verkoston viestintää. Hyvien käytäntöjen leviämistä tuetaan 
verkoston extranetissä toimivalla MALlipankilla (hyvien käytäntöjen tietopankki), verkoston ja teemaryhmien 
tapaamisiin tuoduilla asiantuntijapuheenvuoroilla ja case-esimerkeillä sekä näistä kuvatuilla mediatallenteilla, 
jotka ovat nähtävissä verkoston www-sivustolla. Aiheet joiden osalta hyviä käytäntöjä pyritään levittämään, 
ovat alueiden lähtökohdista esiin nousseita ja useat levitettävät käytännöt niin ikään alueiden esiin nostamia. 
Osaksi hyvien käytäntöjen levittämistä on luettava myös yhteistyössä DEMO-verkoston kanssa tuotettu 
Pikkukaupunkien virikekirja.  
 



Kaikki MAL-verkostossa tuotettu materiaali on luettavissa verkoston extranetissä (www.tampereenseutu.fi > 
extranet > tunnus mal, salasana mal).  
 
 

1. Rahoituksen käyttö vuonna 2010 
Myönnetyn maakunnan kehittämisrahan määrä vuonna 2010   134000 € 

Arvio 31.12.2010 mennessä maakunnan liitossa sitomatta jäävästä määrästä 
 
  49 000 € 
 

 
 
 


