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1. MAL-verkosto käynnistyi vuoden alussa 

Hyvät KOKO-alueiden edustajat, 
 
Uusi maankäytön, asumisen ja liikenteen verkosto, MAL-verkosto, on 
käynnistynyt TEMin KOKO-ohjelman puitteissa! Verkostossa on mukana 21 
KOKO-ohjelma-aluetta. Tampereen kaupunkiseutu toimii verkoston 
isäntäorganisaationa. Muut verkoston alueet ovat: Länsi-Uusimaa, Salon seutu, 
Turun seutu (vahvistumatta), Hyvinkään-Riihimäen talousalue, Hämeenlinnan 
seutu, Lahden seutu, Kotkan-Haminan seutu, Rauman seutu, Porin seutu, Etelä-
Pirkanmaa, Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehittämisvyöhyke, Mikkelin seutu, 
Vaasan seutu, Pietarsaaren seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Joensuun seutu ja 
Keski-Karjala, Pielisen Karjala, Oulun seutu, Oulunkaari sekä Kemi-Tornion alue. 
 
Verkosto tukee alueita kaupunkiseutusuunnitelmien toimeenpanossa sekä 
edistää yleisesti kokonaisvaltaista ylikunnallista yhdyskuntasuunnittelua. 
Verkosto kehittää kuntien yhteistyötä tukevia prosesseja, menetelmiä ja 
työvälineitä seudulliselle suunnittelulle ja toteutukselle. Toiminnassaan verkosto 
huomioi yhdyskuntasuunnittelun roolin seudullisessa elinkeinokehittämisessä ja 
ilmastonmuutoksen hillinnässä. Verkosto tukee alueellisia MAL-
kehittämishankkeita ja luo yhteisiä MAL-hankkeita, jakaa hyviä käytäntöjä 
alueiden kesken sekä seuraa seudullisen suunnittelun kansainvälisiä 
kehityspiirteitä. MAL-verkoston ensimmäinen vuosi painottuu sen 
toimintamuotojen luontiin ja aluekartoitukseen sekä konkreettisten, verkostossa 
esiin nousevien, asiakokonaisuuksien toteutuksen käynnistämiseen. 
 
Verkoston kokonaisvuosibudjetti on 217 400 euroa, josta 83 300 euroa kootaan 
alueiden maksuista. Valtioneuvosto vahvistaa vuoden 2010 rahoituksen 
helmikuun aikana, mutta alueiden vuosisummaksi tulee n. 4000 euroa/alue. 
 

2. Alueiden MAL-henkilöt 
KOKO-alueiden seutuorganisaatioita ja kuntia pyydetään toimittamaan 
seudullisesti kattava lista alueiden MAL-henkilöistä allekirjoittaneelle. Listaa 
käytetään verkostoasioiden tiedottamisessa ja tapahtumiin kutsumisessa. Lisäksi 
alueita pyydetään nimeämään 1-2 henkilöä alueensa MAL-yhteyshenkilöiksi, 
jotka välittävät ja organisoivat verkoston asioita alueellaan ja tuovat aktiivisesti 



 

verkoston keskusteluun ja kehittelyyn alueensa näkökulmia. Tiedot alueiden 
MAL-henkilöistä (laaja lista ja yhteyshenkilöt) pyydetään toimittamaan 
allekirjoittaneelle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään seuraavaan 
tapaamiseen (17.2.2010) mennessä. 
 

3. Verkoston seuraava tapaaminen ja muut tapahtumat 
MAL-verkosto kokoontui ensimmäisen kerran Tampereella 11.11.2009. 
Seuraava verkostotapaaminen on Tampereella 17.2.2010 klo 9.00-15.00. 
Ilmoittautumiset 8.2.2010 mennessä: tuuli.paunonen@tampereenseutu.fi. 
Ohjelma tarkentuu lähipäivinä, mutta tulee sisältämään alueiden lähtötilanteita ja 
verkostointressejä sekä verkoston toimintamuotoja ja työohjelmaa vuodelle 
2010. Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki MAL-asianosaiset KOKO-alueiden 
seutuorganisaatioista ja kunnista. Pyydän, että välitätte tiedon seudullanne. 
 
Muita tapahtumia: 
• Henkilöliikenneseminaari Tampereella 17.-18.3.2010, välitetty kutsu kirjeen 

liitteenä. 
• MAL-verkoston ja KARA:n (suurten kaupunkien yhdyskuntarakennetta 

koskeva verkostotutkimushanke) yhteistapaaminen Tampereella 20.4.2010. 
Lisätietoa myöhemmin. 

 
4. Verkoston tiedonvälitysympäristö extranet 

Verkoston tiedonvälityksessä käytetään Tampereen kaupunkiseudun extranetiä 
osoitteessa www.tampereenseutu.fi  extranet (etusivun yläreunasta)  tunnus: 
mal, salasana: mal. Extranetiin kootaan mm. verkoston tiedonvälitysmateriaalia, 
esitelmiä ja yhteiseen työskentelyyn tarkoitettua aineistoa.  
 

5. Verkoston koordinointi 
Kimmo Kurunmäki, projektipäällikkö, MAL-verkosto 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Satakunnankatu 18A (Finlayson), 33210 Tampere 
puh. 040 5793396 
kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi 
www.tampereenseutu.fi 
 
Lisäksi MAL-verkostolle tullaan nimeämään alueiden, ministeriöiden ja muiden 
keskeisten tahojen edustajista koostuva ohjausryhmä ja määrittelemään sen 
tehtävät. 
 
 
Tampereella  25.1.2010 
 
Kimmo Kurunmäki 
 
 

Liite: välitetty kutsu, Henkilöliikenneseminaari 17.-18.3.2010 
 
Jakelulista: KOKOn yhteyshenkilöt, KOKO-verkostojen koordinaattorit, kaupunkiseutu-
suunnitelmien yhteyshenkilöt (Kuntaliiton lista), MAL-verkostotapaamiseen 11.11.2009 
osallistuneet, ministeriöiden ja Kuntaliiton edustajat. 
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