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MALverkosto on yksi alueellisen koheesio ja kilpailukykyohjelman (www.tem.fi/koko)
teemaverkostoista. Verkosto kehittää maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisvaltaista
seudullista suunnittelua ja levittää hyviä käytäntöjä seutujen ja kuntien suunnittelun tueksi.
Verkostossa on mukana 20 aluetta, ja sitä koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymästä (www.tampereenseutu.fi).

Verkostokirje on sähköinen uutiskirje, joka lähetetään MALverkoston osapuolille, sidosryhmille ja kumppaneille.
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1. Verkoston ajankohtaisia asioita
•  Verkostolle  haetaan suunnittelijaa,  hakuaika  päättyy  15.4.  Hakuilmoitus

löytyy osoitteesta www.tampereenseutu.fi.
•  Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus nimittää verkostolle

ohjausryhmän huhtikuun lopussa. Ohjausryhmään tulee jäsenet ja
varajäsenet TEM:stä, YM:stä, LVM:stä, VM:stä, ELY:stä, Kuntaliitosta,
Aaltoyliopistosta sekä viideltä verkostoon kuuluvalta alueelta.
Ohjausryhmä linjaa verkoston yleistavoitteita, tekee ehdotuksia verkoston
puitteissa toteutettavista hankkeista ja selvityksistä, kehittää täydentävän
rahoituksen mahdollisuuksia ja tukee verkoston koordinointia tavoitteiden
toteuttamisessa. Ohjausryhmä kytkee kansallisen MALkehitystyön
verkoston toimintaan sekä vaihtaa tietoja ja kokemuksia kuntien, seutujen
ja valtion edustajien kesken. Projektipäällikkö raportoi verkoston
toiminnasta ohjausryhmälle. Ohjausryhmä kokoontuu n. 3 kertaa vuodessa,
ja sen toimikausi on 20102011.

• Verkoston yleisesittely löytyy sekä liveesityksenä että power pointina
osoitteesta http://videonet.fi/tem/20100330/.

•  Verkoston jäsenalueiden määräksi tälle vuodelle on vahvistunut 20 (kartta
kirjeen lopussa). Verkostomaksu on täten 4165 euroa/alue/vuosi.

•  KOKO:n verkostoille on tulossa yhteiseen käyttöön sähköinen työalusta
tiedonvälitystä, aineistojenjakoa ja työstöä helpottamaan. Alustalla on
mahdollisuus rajata osia vain tietyn ryhmän (esim. MALverkoston ja 
työryhmien) käyttöön. Järjestelmä ilmoittaa sähköpostiviestillä, kun alustalle
on tullut uutta materiaalia. Alustalta voidaan lähettää materiaalia eteenpäin
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henkilöille, joilla ei ole tunnusta palveluun. Ennen kuin uusi palvelu on
käytössä, MALverkosto käyttää työskentelyyn Tampereen kaupunkiseudun
extranetiä osoitteessa www.tampereenseutu.fi/extranet.

2. Verkoston keskeiset teemat ja työn organisointi
Alueille lähetetyn kyselyn  ja edellisten verkostotapaamisten perusteella voidaan
alueiden  suurimmat  MALhaasteet  tiivistää  muutamaksi  isommaksi  teemaksi:
yhdyskuntarakenne  ja  palveluverkko, seudullinen  maapolitiikka, kaupunki
ja  maaseutu  yhtenäisenä  seutuna  sekä kuntayhteistyö.  Näiden  sisään
sijoittuu  niin  maankäytön,  asumisen  kuin  liikenteenkin  kysymyksiä.
Teemajaottelun avulla verkosto organisoituu aktiivisiin työryhmiin. Tiukkaa jakoa
eri teemoihin ei ole tarvetta tehdä, vaan työryhmät voivat muokata niitä edelleen
kehittämiskelpoisiksi ja seutujen tarpeita vastaaviksi.

Työryhmät,  yhdessä  verkoston  koordinaation  kanssa,  kartoittavat  hyviä
käytäntöjä  ja kehittävät välineitä seudullisen suunnittelun  tueksi sekä seuraavat
teemaan  liittyviä  tutkimus  ja  selvityshankkeita  –  mahdollisuuksien  mukaan
kumppanina  osallistumalla  ja  seutupilotteja  tarjoamalla.  Työryhmiä  kuullaan  ja
niiden  tuotoksia  levitetään  mm.  verkoston  yhteistapaamisissa.  Teemoista  ja
ryhmistä lisää verkostotapaamisessa 20.4.
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Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko
Julkiset palvelut ja kauppa, arjen sujuvuus,
energiatehokkuus, ehyttä rakennetta tukeva
liikennejärjestelmä

Kaupunkimaaseutuseutu:
Kasvualueet, pikkukaupungit, kylärakenteet
Erilaistuvat asumisen tarpeet
Väestön ikääntyminen, palvelujen jakelu
Lomaasumisen seudullinen
yhteensovittaminen

Kuntayhteistyö
Seudullisen MALtoiminnan organisointi
Päätöksenteko, sitoutuminen, toteutus
Suhde maakuntasuunnitteluun/kaavoitukseen
Kaupunkipolitiikka, kilpailu ja kasvun
kustannusten jakaminen; good governance

Seudullinen maapolitiikka
Seudullinen maapolitiikka, paikallinen toteutus
Hajarakentamisen hillintä ja keskustojen
kehittäminen
Asumisen monimuotoisuus, kuntien väl.
tasapaino

Aiesopimus
prosessi

Tukivälineitä
Tutkimus ja
selvityshankkeita

Hyviä käytäntöjä
Tukivälineitä

Tutkimus ja
selvityshankkeita

Hyviä käytäntöjä
Tukivälineitä

Tutkimus ja
selvityshankkeita

Hyviä käytäntöjä
Tukivälineitä

Tutkimus ja
selvityshankkeita ARTTU

STRASI

DEMO

Teemat
sisältöesimerkkejä

Teemaryhmät
työpaketit

KARA

Hyviä käytäntöjä

Hanke
kytkökset
Esimerkkejä
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3. Alueiden ilmoittautuminen teemoihin
Verkoston  työskentely  rakennetaan  ryhmiin,  jotka  kehittävät  teemoja
työpaketteina. Alueiden MALverkoston yhteyshenkilöitä pyydetään ilmoittamaan
alueensa  osallistumisesta  em.  teemoihin.  Alue  voi  luonnollisesti  osallistua
kaikkiin teemoihin, esimerkiksi tehtäviä henkilöiden kesken jakaen (yhteyshenkilö
koordinoi).  Teemat  eivät  ole  lopullisesti  fiksattuja,  vaan  lisäyksiä,  karsintaa  ja
tarkennuksia  sekä  yhteistyötä  teemojen  välillä  on  mahdollista  tehdä  alueiden
tarpeiden  ja  ideoiden  jalostuskelpoisuuden  mukaan.  Tästä  lähdetään  kuitenkin
eteenpäin!  Kullekin  teemapaketille  sovitaan  vastuuseutu,  joka  yhdessä
projektipäällikön kanssa  varmistaa  teeman  työstämisen,  ryhmän  kokoontumiset
ja  tuotokset. Yhteyshenkilöiden  ilmoitukset  teemoihin  osallistumisesta
allekirjoittaneelle 28.4. mennessä.

4. Tulevia verkoston tapahtumia
• 3.  verkostotapaaminen  pidetään  yhdessä  KARAverkoston  kanssa

Tampereella  20.4.2010  klo  9:3015:00.  Tapaamisen  ohjelma  löytyy  mm.
TEMin  sivulta www.tem.fi/koko/mal.  Tapaamisella  käynnistetään
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon teemapaketti.

• Hajarakentamistapaaminen Tampereella  10.5.2010  klo  10:0013:00.
Tapaamisella  käynnistetään seudullisen maapolitiikan  teemapaketti.
Jyväskylä,  Kuopio,  Oulu  ja  Tampere  esittelevät  hajarakentamisen
hallinnan  politiikkaansa  ja  sen  toteutuksen  onnistumisia  ja  ongelmia
käytännön  esimerkein.  Lisäksi  kuullaan  PARAStyöryhmän  työstä  liittyen
hajarakentamisen  ohjaamiseen.  Vaihdetaan  kokemuksia  nykytilasta,
pohditaan  tarpeita, evästetään seutuja  ja kuntia  ja välitetään näkemyksiä
valtakunnalliseen  keskusteluun.  Muodostetaan  maapolitiikkaryhmä  ja
sovitaan  teeman  vastuuseutu. Tilaisuus  on  tarkoitettu  niille  alueille,
jotka aikovat olla aktiivisesti mukana ko. teemassa. Ilmoittautuminen
tapaamiseen  28.4.  mennessä tuuli.paunonen@tampereenseutu.fi.
Alueiden MALyhteyshenkilöille  toimitetaan  tarkempaa tietoa  tilaisuudesta
pikapuoliin.

5. Aluekäynnit
MALverkoston  projektipäällikkö  ja  tuleva  suunnittelija  ovat  valmiita  käymään
alueilla  esitelläkseen  verkoston  toimintaa  ja  tukeakseen  alueita  niiden  omassa
MALtoiminnassaan.  Myöhemmin  aluekäynneillä  voidaan  levittää  eri  teemoissa
aikaansaatuja  tuotoksia. Ota  yhteyttä,  niin  katsotaan  kalenterista  sopivia aikoja
tarpeittesi mukaan!

Tampereella  14.4.2010

Kimmo Kurunmäki
MALprojektipäällikkö
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18A (Finlayson), 33210 Tampere
kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi, puh. 040 579 3396

Liite: Verkoston alueet kartalla

2/2010 jakelulista: MALverkoston alueiden yhteyshenkilöt ja alueiden laaja MALlista, verkoston ohjausryhmä
(esitettävä  kokoonpano,  vahvistuu  huhtikuussa),  KOKOverkostojen  koordinaattorit,  TEM:n  KOKOhenkilöt,
maakunnan liittojen yhteyshenkilöt (liitot, joiden alue on MALissa), tutkimusyhteistyötahoja.

http://www.tem.fi/koko/mal.
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Kartta: MALverkoston alueet vuonna 2010 (Oulunkaari ei mukana)


