
  MAL-verkostotilaisuus 

Esittely- ja keskustelutilaisuus MAL-verkoston käynnissä olevista hankkeista 
ke 6.6.2012 klo 12.00-15.00 
Tampere, Työväenmuseo Werstas, Auditorio, Väinö Linnan aukio 8, www.tyovaenmuseo.fi. 
 
Tilaisuudessa esitellään käynnissä olevien MAL-verkoston hankkeiden välituloksia ja keskustellaan niiden 
hyödynnettävyydestä. Tilaisuus on suunnattu maankäytön, asumisen, liikenteen, kuntapalvelujen ja 
kaupunkipolitiikan asiantuntijoille niin hankkeissa mukana olevilta seuduilta kuin muualta. Paikalla on myös 
MAL-verkoston ohjausryhmän edustajia. Tilaisuus on maksuton.  
Ilmoittautumiset viimeistään pe 25.5.2012 osoitteeseen tuuli.paunonen@tampereenseutu.fi. 
 
RAJATON, Kimmo Vähäjylkkä, Airix Ympäristö Oy 
Hankkeessa kiinnitetään huomio kuntien raja-alueiden maankäytön kehittämisen ydinkysymyksiin. 
Suunnitteluprosesseja jalostetaan sovittamalla maankäyttöä ja palveluverkkoa jäntevästi yhteen. 
Prosessien onnistumisessa ovat osoittautuneet tärkeiksi yhteiset tavoitteet, hyvät suunnittelukäytännöt ja 
aikataulujen yhteensopivuus. Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkkojen yhteensovittamisessa on tärkeää 
suunnitelmien ja niiden toteutusten kertominen kuntalaisille käytännönläheisesti ja ymmärrettävällä 
tavalla. Hankkeen piloteista on nähtävissä, että sektorirajojen ylittäminen on yhtä tärkeää kuin 
kuntarajojen ylittäminen. Yhteisissä suunnitteluprosesseissa tulee korostaa avoimuutta – yhteistyöhön on 
saatava mukaan päättäjien ja viranhaltijoiden ohella myös elinkeinoelämän edustajat ja kuntalaiset. 
Hankkeen kohdeseudut: Joensuun seutu, Oulun seutu, Tampereen kaupunkiseutu 
 
Vyöhykesuunnittelu, Heljä Aarnikko, Sito Oy 
Vyöhykesuunnitteluhankkeessa kehitetään malleja kasvavien kaupunkiseutujen hajarakentamisen 
hallintaan. Eri kohdeseutujen prosesseihin sovitellen hankkeessa huomioidaan strategiseen suunnitteluun, 
maankäyttöpolitiikkaan ja kaavamerkintöihin liittyviä tarpeita. Kansainvälisen ja kansallisen katsauksen 
jälkeen hankkeessa on syvennytty kohdeseutujen tilanteisiin. Tampereen kaupunkiseudulla on pidetty 
vuorovaikutustyöpajoja, joissa on käsitelty erityisesti asemakaavoitetun alueen läheisyydessä olevan 
lievevyöhykkeen rakentamisen rajoittamista ja rakentamispaineen kohdistamista kaava-alueille ja 
palvelukyliin. Jyväskylässä on kaupunkirakenteen kehäjäsennyksen pohjalta pureuduttu rakentamisen 
määräyksiin yleiskaavassa ja rakennusjärjestyksessä. Pietarsaaren seudulla on menossa rakennemallin 
laadinta, jonka osana esitellään vyöhykesuunnittelun soveltamista kasvun ohjaamisessa. 
Hankkeen kohdeseudut: Jyväskylän kaupunki, Pietarsaaren seutu, Tampereen kaupunkiseutu 
 
Maapaikka I, Karitta Laitinen, Aalto yliopisto / Insinööritieteiden korkeakoulu / YTK:n tutkimus- ja 
koulutusryhmä 
Miten maatalouden kehittäminen ja asuinrakentaminen sovitetaan yhteen? Mitkä paikat ovat 
kunnallistekniikan, palvelujen ja ympäristön kannalta soveltuvimpia kohteita asumiselle kaupunkiseutujen 
reuna-alueilla? Miten paikkatietoa voisi hyödyntää kunta- ja sektorirajat ylittävässä suunnittelussa? 
Maapaikka I -hankkeessa luodaan paikkatietopohjainen hallintamalli rakentamisen ohjaamiseen 
maaseutumaisilla alueilla. Hankkeessa on haastateltu maankäytön ja paikkatiedon asiantuntijoita eri 
kaupunkiseuduilla ja pidetty ”kriteeririihi” hallintamallin pohjustukseksi. Kuluneen kevään aikana on pidetty 
seutukohtaisia työpajoja (Salon, Seinäjoen ja Tampereen seudut), joiden pohjalta on tarkennettu 
paikkatietopohjaisia vyöhyke- ja verkostoanalyysin malleja.     
Hankkeen kohdeseudut: Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Mikkelin seutu, Salon seutu, Seinäjoen 
ja Tampereen kaupunkiseudut, Ylä-Pirkanmaa 
 
Lisätietoja hankkeista: www.mal-verkosto.fi/teemaryhmat 
MAL-verkoston koordinaatio; Kimmo Kurunmäki, 040 5793396, Kati-Jasmin Kosonen, 040 95 2852 
Hankevetäjät; Kimmo Vähäjylkkä, 040 5314481, Heljä Aarnikko, 020 7476717, Karitta Laitinen, 050 3431923 

http://www.tyovaenmuseo.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/teemaryhmat

