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MAL-VERKOSTOLLE UUSI RAHOITUS JA 
TOIMINTA-ALUSTA 
Verkoston uusi toiminta ja rahoitus tukeutuvat 
kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja siitä  
vastaavien ministeriöiden rahoitukseen. Työ- ja 
elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi verkostoa 
rahoittavat Kuntaliitto ja kaupunkiseudut. 
Rahoituksesta noin 55 prosenttia tulee 
kansallisilta toimijoilta ja noin 45 prosenttia 
seuduilta.  
Vuonna 2012 verkostossa on mukana yhteensä 
15 kaupunkia tai seutua: Jyväskylän seutu, 
Joensuun seutu, Kotkan-Haminan seutu, 
Kouvola, Kuopio, Lahden seutu, Oulun seutu, 
Pietarsaaren seutu, Porin seutu, Salon seutu, 
Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen 
kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu ja 
Ylä-Savo. Uusia jäsenseutuja näistä ovat 
Kouvola, Kuopio ja Ylä-Savo. Tervetuloa 
mukaan MAL-verkostoon!  
 
Lisätietoja kansallisesta kaupunkipolitiikasta: 
www.tem.fi/kaupunkipolitiikka  
 
 
TULEVAN TOIMINNAN SISÄLTÖJÄ 
MUOTOILLAAN 
MAL-verkoston tulevat sisällölliset painopisteet ja 
toimintatavat muotoillaan alkuvuonna 2012. 
Aiemmin käynnistetyt tai suunnitellut hankkeet 
toteutetaan suunnitelmien mukaan. Samaan 
aikaan on kuitenkin tarpeen paneutua jo uusiin 
kehittämistä vaativiin aiheisiin. Aiheet sovitetaan 
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kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja verkoston 
jäsenseutujen ajankohtaisiin tarpeisiin.  
Sekä sisältöjä että toimintatapoja käsitellään 
alkuvuodesta ohjausryhmässä, 
verkostotapaamisessa ja seutukohtaisissa 
keskusteluissa. Nostathan esiin oman alueesi 
kannalta keskeiset kysymykset ja vaikutat siten 
verkoston toimintaan!  
 
OHJAUSRYHMÄ 14.2.2012 
Ohjausryhmä kokoontuu Kuntaliitossa 14.2.2012. 
Silloin keskustellaan erityisesti verkoston uusista 
sisällöllisistä painopisteistä ja toiminnan 
muodoista. Paikalla on kaupunkiseutujen, 
ministeriöiden, Kuntaliiton ja tutkimuslaitoksen 
edustajia. 
 
MAL-VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2012 
MAL-VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2012 
Vuoden ensimmäinen verkostotapaaminen 
pidetään 14.3.2012 Helsingissä, Vanhan 
Ylioppilastalon musiikkisalissa (Mannerheimintie 
3, Helsinki). Tilaisuus alkaa klo 9.45. ja päättyy klo 
16.00.  
Tapaamisessa luodaan tilannekatsaus 
verkostoon. Uudet jäsenseudut esittelevät 
ajankohtaisia kysymyksiään ja rahoittajat 
suuntaavat puheenvuoroissaan katseen MAL-
työn kytkeytymiseen kansallisiin ohjelmiin ja 
toimenpiteisiin. Puheenvuorojen jatkoksi 
syvennymme yhdessä verkoston tulevien 
sisältöjen ja toimintatapojen linjaamiseen. 
 Tiedottakaa tilaisuudesta asianosaisille 
seudullanne ja tulkaa Vanhalle!  
 
Tilaisuus on aiempaan tapaan maksuton ja 
sisältää lounaan ja kahvit. Lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet saat helmikuun 
loppupuolella sekä sähköpostitse että verkoston 
nettisivuilta.  

 
RAJATON-PILOTTIKOKONAISUUS 
Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensovittamiseen keskittyvän RAJATON-
pilottikokonaisuuden seuraava vaihe käynnistyy 
helmi-maaliskuussa 2012. Joensuun, Oulun ja 
Tampereen seutujen case-alueisiin ollaan 
yhteydessä helmikuun aikana.  
 
 
 

VYÖHYKESUUNNITTELU-HANKE 
Hajarakentamisen hallinnan 
vyöhykesuunnitteluhankkeesta pidettiin 
aloitustilaisuus jo viime marraskuussa, mutta 
varsinainen toteutus alkaa nyt helmikuussa. 
Hankkeessa parannetaan eväitä 
hajarakentamisen hallinnan politiikkaan ja 
luodaan malleja vyöhykepohjaiseen 
suunnitteluun kaupunkiseutujen kasvu- ja 
lievealueilla.  
 
MAAPAIKKA-HANKEKOKONAISUUS 
Toukokuussa 2011 yhteistyössä DEMO-verkoston 
kanssa käynnistetty MAAPAIKKA -
hankekokonaisuus jatkaa 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen toteuttamana itsenäisenä 
hankkeena. Hankkeessa kehitetään malli 
maaseutumaisten alueiden maankäytön ja 
palveluiden paikkatietopohjaisen suunnitteluun 
Verkostot tekevät jatkossakin yhteistyötä 
Maapaikka-hankkeen ja YTK:n kanssa.  
 
VUOROVAIKUTUS SEUDULLISESSA 
SUUNNITTELUSSA  
Viime syksynä valmisteltiin toimenpiteitä yritys- 
ja kansalaisvuorovaikutuksen kehittämiseksi 
seudullisessa suunnittelussa. Nämä aihiot otetaan 
mukaan verkoston tulevaan 
toimintasuunnitelmaan. Toteutusten tavat ja 
kohteet tarkentuvat alkuvuodesta.  
 
 
HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ JA UUTISIA 
 
Kaupunkiseutujen suunnittelu. Tulkintoja MAL-
verkoston kentältä ja kentän laidalta 2010-2011. 
MAL-verkoston tuore julkaisu vapaasti luettavissa 
ja ladattavissa: http://www.mal-
verkosto.fi/filebank/254-
netti_Kaupunkiseutujen_suunnittelu.pdf. 

KymppiMoni on Jyväskylän kaupungin ja 
Tampereen teknillisen yliopiston yhteishanke, 
joka käynnistyi syksyllä 2011. KymppiMonissa 
kehitetään julkisesti saatavilla oleva menetelmä 
kuntien ja seutujen maankäytön, asumisen, 
liikenteen ja palveluiden yhteen sovittavaan 
suunnitteluun. Täsmällisenä kysymyksenä on 
tonttituotannon ja palveluverkkojen 
yhteensovittaminen. KymppiMoni perustuu 
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osaltaan Jyväskylässä käytössä olevaan, 
palkittuun KymppiR-maankäytön 
toteuttamisohjelmaan. Lisätietoja 
http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni.  

Selvitys elinvoimaisesta kunta- ja 
palvelurakenteesta on valmistunut. Raportti 
julkaistaan 8.2.2012 klo 11.00, ja sitä jaetaan 
suuren kävijämäärän vuoksi useilla nettisivuilla: 
www.vm.fi, www.vn.fi, www.okm.fi, 
www.ymparisto.fi, www.stm.fi, www.kunnat.net, 
www.suomi.fi.  
 
ERA17-ohjelman maankäyttö ja 
energiatehokkuus -tilaisuuden esitykset 
(18.1.2012) ovat vapaasti saatavina verkossa:  
http://era17.fi/tapahtumat/taustoitustilaisuus-
toimittajille-maankaytto-ja-energiatehokkuus/ 
 
Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotanto-
tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Kasvukeskuksiin 
tarvitaan puoli miljoonaa uutta asuntoa vuoteen 
2030 mennessä.  VTT. http://www.vtt.fi/inf/pdf 
/technology/2012/T2.pdf 
 
Asukasbarometri 2010. Asukaskysely 
suomalaisista asuinympäristöistä. SYKE ja 
Tilastokeskus. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=
404033&lan=fi&clan=fi 
 
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – 
Toimenpidesuosituksia kaupungeille on toinen 
liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-
projektin tuloksia käsittelevä julkaisu. Kirjan 
suositukset antavat näkökulmia, ratkaisumalleja 
sekä virikkeitä kaupunkiseutujen, kuntien ja 
valtionhallinnon suunnittelijoille ja päättäjille. 
Lisätietoa: Kalle Vaismaa (kalle.vaismaa@tut.fi). 
Kirjojen tilaukset  
https://verkkokauppa.juvenes.fi/fi/460/t_2218 
 
 
 
 
 
 
HUOM! Mikäli et saa verkostokirjeen linkkejä 
kopioitua ja toimimaan, lue kirje sivulta 
www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista ja klikkaa 
haluamaasi linkkiä sieltä! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YHTEYSTIEDOT 
 
 
MAL-verkostokoordinaatio 
 
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 
 
 
 
Verkostokoordinaation lisäksi voit 
tiedustella käynnissä olevista hankkeista 
seuraavilta tahoilta:  
 
RAJATON-pilottikokonaisuus 
Kimmo Vähäjylkkä, Airix Oy 
kimmo.vahajylkka@airix.fi 
 
Vyöhykesuunnittelu-hanke 
Heljä Aarnikko, Sito Oy 
helja.aarnikko@sito.fi 
 
Maapaikka-hankekokonaisuus 
Karitta Laitinen, Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutuskeskus YTK 
karitta.laitinen@aalto.fi 
 
 
 
 
 


