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AJANKOHTAISTA MAL-VERKOSTOSSA  
 
MAL-verkoston 4. verkostokirjeessä esittelemme toteutunutta ja tulevan 
vuoden toimintaa sekä kerromme keskeisistä käynnissä olevista 
asioista. Esittelemme myös yhden hyvän käytännön – MALlitapauksen.  
 
 
TÄHÄN MENNESSÄ  

Vuoden 2010 aikana on MAL-verkostossa kartoitettu alueiden 
kehittämistarpeet  ja organisoitu verkoston toiminta neljään 
teemaryhmään. Tulevan toiminnan pohjana ovat teemaryhmien 
vuoden aikana tekemät valinnat ja työskentely. Parhaillaan on 
tekeillä esimerkiksi selvitys elinkeinoelämän osallisuudesta 
seudullisissa MAL-prosesseissa sekä hankeyhteistyö 
kaupunkiseutujen monikeskuksisuudesta. Alueiden omaa 
suunnittelu- ja kehittämistyötä on tuettu levittämällä tietoa hyvistä 
käytännöistä. MAL-verkosto on toiminut myös aktiivisena 
viestinvälittäjänä alueiden ja ministeriöiden välillä. MAL-verkoston 
tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat verkoston jäsenalueet. Lisäksi 
yhteistyötä tehdään useiden ministeriöiden, tutkimusinstituutioiden 
ja muiden organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi TEM, YM, LVM, VM, 
Kuntaliitto ja Sitra.  

 
 
TEEMARYHMÄT  

Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko -ryhmässä keskitytään ensi vuoden aikana 
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisen kysymyksiin. Kaupunkiseutujen 
monikeskuksisuutta koskeva hankeyhteistyö yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen MOT-hankkeen kanssa päättyy helmikuussa 2011. Yhteistyötä KARA-
verkoston kanssa jatketaan. 

Maankäyttöpolitiikka-ryhmässä työn alla ovat kuluneen vuoden tapaan haja- ja 
lieverakentamisen hallintaan liittyvät kysymykset. Teemaryhmässä on suunnitteilla urban growth 
boundary -teemaan liittyvä yhteishanke, jota Sitra tukee.  

Kaupunki-maaseutu -ryhmän aiheena on maaseutumaisten alueiden maankäytön 
suunnittelun työvälineiden kehittäminen. Aiheesta on rakenteilla yhteishanke DEMO-verkoston 
ja Sitran kanssa.  

Kuntayhteistyö-ryhmässä kehitetään toimivan seutuyhteistyön malleja. Helmikuun 2011 
lopussa valmistuu teemaryhmän selvitys elinkeinoelämän osallisuudesta seudullisissa mal-
prosesseissa. 

Verkoston koordinaatio on mukana teemaryhmien toiminnan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Vuoden alussa otamme jälleen yhteyttä vastuuseutuihin ja teemaryhmiin.  

MAL-verkosto on 
alueellisen koheesio- ja 

kilpailukykyohjelman 
(KOKO, 

www.tem.fi/koko) 
kansallinen 

teemaverkosto, jonka 
kehittämiskohteena on 
maankäytön, asumisen 
ja liikenteen seudullinen 

suunnittelu. Toiminta 
alkoi vuoden 2010 

alussa, ja tänä vuonna 
verkostossa on mukana 

20 aluetta eri puolilta 
maata. Verkostoa 

koordinoi Tampereen 
kaupunkiseudun 

kuntayhtymä. 
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Teemaryhmien työskentelyn lopputuloksena syntyy työkaluja jäsenalueiden suunnittelijoiden 
ja päätöksentekijöiden käyttöön. Konkreettisia hyötyjä tuovat myös verkoston jäsenalueille 
kohdennetut selvitykset ja pilottikokeilut sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Ensi vuoden 
puolella paneudumme asumisen ja liikenteen näkökulmien vahvistamiseen maankäytön rinnalla. 
 
 

AIKATAULU 2011 
27.1. klo 9.30-15.00 MAL-verkostotapaaminen, Helsinki, Vanhan Ylioppilastalon musiikkisali. 

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet tammikuun alussa sähköpostitse sekä verkoston nettisivuilta. 
10. 3. MAL-verkoston ohjausryhmän kokous, Helsinki.  
15. 3. Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko -teemaryhmän työpaja, Tampere.  Työpaja 

järjestetään yhteistyössä KARA-verkoston kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet helmi-
maaliskuun taitteessa sähköpostitse sekä verkoston nettisivuilta. 

16. 3. Maankäyttöpolitiikka-teemaryhmän työpaja, Tampere.  Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 
helmi-maaliskuun taitteessa sähköpostitse sekä verkoston nettisivuilta. 

16. 3. Kaupunki-maaseutu -teemaryhmän työpaja, Tampere. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 
helmi-maaliskuun taitteessa sähköpostitse sekä verkoston nettisivuilta. 

17. 3. Kuntayhteistyö-teemaryhmän työpaja, Tampere.  Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 
helmi-maaliskuun taitteessa sähköpostitse sekä verkoston nettisivuilta. 

3.-5.5. JoukKOKOhtaus, Hämeenlinna, Vanajanlinna. Valtakunnallisten KOKO-
teemaverkostojen, KOKO-alueiden ja verkostojen sidostoimijoiden kohtaaminen. 
Ilmoittautuminen alkaa 18.1.2010.  Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet tammikuun alussa 
sähköpostitse sekä verkoston nettisivuilta. 
 
 

KAUPUNKISEUTUJEN HUOMIOIMINEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ UUDISTETTAESSA 
PARAS-selonteon kaupunkiseutulinjausten toimeenpanotyöryhmän raportti (Valtiovarainmi-
nisteriö 44/2010) on julkaistu ja luettavissa verkossa. Raportissa selvitetään 
selvityshenkilömenettelyn käyttöönoton edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia, arvioidaan 
lainsäädännön muutostarpeita liittyen yhdyskuntarakenteen ohjaukseen sekä maankäytön ja 
liikenteen yhteensovittamiseen ja linjataan MAL-aiesopimuksia valtion ja kokeiluseutujen kuntien 
kesken. Ellei edellä oleva linkki toimi, löydät linkin myös MAL-verkoston Internet-sivuilta 
kohdasta ”ajankohtaista”.   
 
 

ALUEKÄYNTEJÄ JATKETAAN  
Verkoston koordinaatio vierailee alueilla kutsuttaessa. Aluekäynneillä esitellään verkoston 
toimintaa ja tuetaan alueiden omia prosesseja sekä kytketään alueiden tilanteet osaksi 
verkoston yhteistä kehitystyötä. Aluekäynneillä voidaan myös levittää eri teemoissa 
aikaansaatuja tuotoksia. Ota yhteyttä ja sovi aluekäynnistä! 
 
 

ALUEIDEN ILMOITTAUTUMINEN MAL-VERKOSTOON  
Ne KOKO-ohjelma-alueet, jotka haluavat MAL-verkoston jäseniksi vuodelle 2011, ilmoittautuvat 
TEM:iin toimitettavien KOKO:n talous- ja toimintasuunnitelmien kautta. Ilmoittautumista 
edellytetään sekä vanhoilta että uusilta verkostojäseniltä. MAL-verkoston arvioitu jäsenmaksu 
vuonna 2011 on 4395 euroa per jäsenalue (laskettu 20 osallistuvan alueen perusteella). 
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MALlitapaus: Urban growth boundary / Portland, Oregon, USA. 
 
Ajatus urban growth boundaryn (ugb:n) soveltamisesta on lähtenyt liikkeelle paikallisista arvoista: 
halusta suojella paitsi luonnonvaroja, erityisesti Oregonissa tärkeitä maa- ja metsätalouselinkeinoja ja 
niiden vaatimaa maa-alaa. Alkutuotantoelinkeinoja ja niiden muodostamia maaseutumaisia rakenteita 
uhkasi huonosti kontrolloitu, sirpaleisen kaupunkimaisen rakenteen leviäminen. Kasvulle haluttiin 
asettaa konkreettiset rajat.  
 
Urban growth boundary on kartalle piirretty raja, kaupunkimaisen yhdyskuntarakenteen kasvun raja. 
Rajan sisäpuolella aluerakenne on kaupunkimainen ja siellä ylläpidetään määrättyjä kaupunkimaiseen 
rakenteeseen kuuluvia palveluita, kuten tiestöä, vesi- ja viemäriverkkoa, puistoja, kouluja, jne. Rajan 
ulkopuolella aluerakenne on maaseutumainen ja rakentaminen tiukasti rajoitettua – rakennusluvan voi 
saada vain tilaa vaativaan alkutuotantoelinkeinoon perustuen. Rajan ulkopuolella ei ylläpidetä samaa 
palvelutasoa, mutta kiinteistöveroprosentti on rajan ulkopuolella asuvilla alhaisempi. Urban growth 
boundary-mallia on sovellettu Oregonissa 1970-luvulta alkaen. Ugb on sopimuspohjainen strateginen 
työkalu, jonka käyttöä Oregonin laki edellyttää.   
 
Urban growth boundaryn sisälle rajattavan alueen laajuus pohjautuu 20 vuodeksi tehtyihin ennusteisiin 
ja laskelmiin asumisen ja elinkeinoelämän tulevista maankäyttötarpeista. Ugb-alueen laajuus 
tarkistetaan joka 5. vuosi.  Ugb:n laatiminen ja päivittäminen käsittää erittäin laajan ja jatkuvasti 
uusiutuvan vuorovaikutusprosessin. Jokaisessa ugb:n toteuttamisen vaiheessa vuorovaikutuksen 
kautta haetaan laaja hyväksyntä eri sidosryhmiltä, ennen kuin prosessia viedään eteenpäin. Laajan 
vuorovaikutuksen mahdollistavat muun muassa hyvin havainnolliselle ja konkreettiselle arjen tasolle 
viedyt laskelmat ja skenaariot tulevien kehitysvalintojen vaikutuksista mm. ihmisten arkeen, 
elinkustannuksiin ja kuntatalouteen.  
 
Portlandin seudulla voimassa oleva ugb kattaa noin 400 neliömailin kokoisen alueen (noin 1036 km2), 
jonka sisällä on 24 kaupunkia ja noin 1,3 miljoonaa asukasta. Yli 98% uudesta asumis- ja 
yhdyskuntarakentamisesta tapahtuu rajan sisäpuolella. Urban growth boundaryn hyötyjä ovat muun 
muassa maaseutumaisen aluerakenteen, elinkeinojen ja virkistysarvojen säilyminen, luonnonvarojen 
suunniteltu käyttö, yhdyskuntarakenteen hallittu laajeneminen, mahdollisuus ennakoida tulevia 
yhdyskuntarakenteen laajentumiseen liittyviä investointi- ja ylläpitokustannuksia pitkälläkin aikavälillä 
sekä erityisesti laaja ja kokonaisvaltainen ymmärrys yhdyskuntarakenteen muutosten vaikutuksesta 
talouteen ja ihmisten arkeen.  
 
Lisätietoja: Urban growth boundary, Portland Metro-region.   
http://www.metro-region.org/index.cfm/go/by.web/id=277 
 
MALlitapaukset ovat jo toteutettuja mal-suunnitteluun tai toteutukseen liittyviä esimerkkejä, hyviä käytäntöjä. 
Esittelemme jokaisessa verkostokirjeessä 1-2 MALlitapausta lyhyin tietoiskuin. Myös verkostojäsenet voivat 
ehdottaa MALlitapauksia esiteltäviksi tulevissa verkostokirjeissä. 
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Kiitämme kaikkia verkostojäseniä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme 

 iloista joulua sekä onnea vuodelle 2011! 
 

Kimmo & Marja 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISÄTIETOJA MAL-VERKOSTON TOIMINNASTA 

Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi, p. 040 579 3396 
Suunnittelija Marja Uusivuori, marja.uusivuori@tampereenseutu.fi, p.040 195 2852 
MAL-verkoston extranet (www.tampereenseutu.fi > extranet - tunnus mal, salasana mal).     


