
MAL-VERKOSTOKIRJE  
1/2011 

 1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
AJANKOHTAISTA MAL-VERKOSTOSSA  
 
Vuoden ensimmäisessä verkostokirjeessä kerromme MAL-verkoston 
ajankohtaisimmista kuulumisista ja tulevasta toiminnasta. Kahden 
teeman pilotteihin etsimme case-seutuja. Syksyn aikataulukin on jo 
muotoutunut!  
 
 
TOTEUTUNUTTA  ALKUVUONNA 2011  

Vuoden ensimmäinen verkostotapaaminen pidettiin 27.1.2011. 
Helsingissä. Verkoston ajankohtaisten kuulumisten lisäksi 
tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja sekä case-
esittelyjä verkoston jäsenseuduilta. Kaikki verkostotapaamisen 
materiaalit ovat luettavissa verkoston internet-sivuilta.  

Kuntayhteistyö-teemaryhmän teettämä ”Elinkeinoelämän rooli 
seudullisessa MAL-suunnittelussa” -selvitys on valmistunut. 
Tuloksia on esitelty mm. teemaryhmän tapaamisessa 
maaliskuussa. Tulokset julkaistaan raporttina toukokuun alussa. 
Julkaisuja postitetaan kaikille MAL-verkoston jäsenseuduille. 

Kaikkien teemaryhmien tapaamiset pidettiin Tampereella 15.-
17.3. 2011. Tapaamisten materiaalit tulevat luettavaksi verkkosivuille 15.4. mennessä.  
 

 
TEEMARYHMÄT  

Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko -ryhmässä käynnistetään yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkon yhteensovittamisen kysymyksiin liittyvä pilottikokonaisuus. Case-kohteita etsitään 
parasta aikaa, ks. lisätiedot seuraavasta kohdasta.  

Maankäyttöpolitiikka-ryhmässä työn alla ovat haja- ja lieverakentamisen hallintaan liittyvät 
kysymykset. Teemaryhmässä on suunnitteilla palveluvyöhykemallin kehittämishanke. Case-
kohteita etsitään parasta aikaa, ks. lisätiedot seuraavasta kohdasta.  

Kaupunki-maaseutu -ryhmässä käynnistyy Maapaikka I -hanke, johon case-alueiksi on 
ilmoittatunut 7 seutua. Case-seuduille tiedotetaan hankkeen käynnistykseen liittyvistä asioista 
erikseen 15.4. mennessä; case-seutujen kanssa vuorovaikutus jatkuu koko hankkeen ajan. 
Muille verkoston jäsenalueille hankkeen edistymisestä kerrotaan MAL-verkoston tapaamisissa.  

Kuntayhteistyö-ryhmässä kehitetään toimivia yhteistyön ja vuorovaikutuksen malleja. 
Pääpaino on tällä hetkellä vahvemman yrityskytkennän rakentaminen seudulliseen 
suunnitteluun. Teemassa valmistellaan jatkoa talvella tehdylle elinkeinoelämän roolia 
tarkastelleelle selvitykselle. 
 

 
 

MAL-verkosto on 
alueellisen koheesio- ja 

kilpailukykyohjelman 
(KOKO, 

www.tem.fi/koko) 
kansallinen 

teemaverkosto, jonka 
kehittämiskohteena on 
maankäytön, asumisen 
ja liikenteen seudullinen 

suunnittelu. Toiminta 
käynnistyi vuoden 2010 
alussa. Vuonna 2011 

verkostossa on mukana 
19 aluetta eri puolilta 

maata. Verkostoa 
koordinoi Tampereen 

kaupunkiseudun 
kuntayhtymä. 
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CASE-KOHTEITA ETSITÄÄN 
Etsimme case-seutuja seuraavaan kahteen pilottiin: 
 
1) Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen. Pilottikokonaisuus, joka koostuu 
seuraavista osista: 
a. yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kriteeristön laatiminen. (verkoston 
oma työskentely, mahd. konsulttiapu) 
b. yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon seudulliset yhteensovittamissuunnitelmat -esiselvitys. 
Toteutetaan konsulttityönä syksyllä 2011, verkoston olemassa olevilla varoilla.  
c. yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon seudulliset yhteensovittamissuunnitelmat –
pilottikokeilu: yhteensovittamissuunnitelmat case-kohteisiin. Toteutetaan esiselvityksen 
perusteella, vuosina 2012-2013. Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen on käynnissä. 
Edellyttänee jonkinlaista vastinrahoitusta osallistuvilta alueilta. Lopulliset sitoutumiset kohtaan c. 
pyydetään sitten kun rahoitus sekä alueiden vastinrahoitusosuudet (€) ovat tiedossa.  
Verkostokoordinaatio ehdottaa ohjausryhmälle 3-5 seutua valittavaksi case-seuduiksi toukokuun 
aikana. Tavoitteena on, että kohdan a. mukainen työskentely voidaan aloittaa jo touko-kesäkuun 
2011 taitteessa. Jos case-seutuna toimiminen kiinnostaa, ota yhteyttä 15.4. mennessä Marja 
Uusivuoreen (marja.uusivuori@tampereenseutu.fi tai p.040195 2852).  
 
2) Palveluvyöhykemallin kehittäminen ja soveltaminen. Seutujen kasvun ohjaamiseen ja 
hajarakentamisen hillintään tähtäävä malli, jota on pohjustettu Urban Growth Boundary -
tapahtumassa joulukuussa 2010 ja maaliskuun teemakokouksessa.  Nyt haetaan seutuja, jotka 
haluavat osallistua nykytilan kartoitukseen, vyöhykekriteerien määrittelyyn ja seutukohtaiseen 
karttatyöskentelyyn. Myös kehitettävän mallin pilotointi seuduilla voi olla mahdollista. 
Valitsemme konsultin tukemaan seututyöskentelyä ja ohjaamaan vuorovaikutteista prosessia 
seudun viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja muiden osapuolten parissa. Konsulttityö 
kustannetaan verkoston olemassa olevilla varoilla. Seutujen ilmoitukset kiinnostuksesta 
viimeistään 10.5. (kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi, 040 5793396). Verkostokoordinaatio 
ehdottaa ohjausryhmälle 3-5 seutua valittavaksi varsinaisiksi case-seuduiksi toukokuun aikana. 
Tavoitteena on, että hanke alkaa kesäkuussa ja kestää 8-12 kuukautta (välitulokset joulukuussa 
2011). 
 

 
KOULUTUKSET 

MAL-verkosto järjestää vuosina 2011 ja 2012 koulutusta verkostojäsenille. Ensimmäinen koulutus 
asumisen strateginen suunnittelu pidetään Tampereella 8.-9.6.2011. Alkuvuodesta 
verkostojäseniltä kerätyn palautteen perusteella verkostojäsenten kannalta keskeisiä 
koulutustarpeita ovat  
 strategisen suunnittelun työtavat, 
 strategisten suunnitelmien toimeenpano ja seuranta, 
 monialainen suunnittelu, sekä  
 maapolitiikan keinot 

Tulevat koulutukset järjestetään em. aihepiireistä.  
 
 
TAPAHTUMAT VUONNA 2011 
 
3.-5.5. JoukKOKOhtaus, Hämeenlinna, Vanajanlinna. Valtakunnallisten KOKO-

teemaverkostojen, KOKO-alueiden ja verkostojen sidostoimijoiden kohtaaminen. 
MAL-verkoston sessio 4.5. Ks. lisätiedot seuraavasta kohdasta. 

touko-
kesäkuu 

Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko-teematapaaminen, aika ja paikka toistaiseksi 
avoin, sovitaan case-kohteiden ilmoittauduttua huhtikuun aikana.  

7.6. 
(alustava) 

Maankäyttöpolitiikka-teema: hankekokous (palveluvyöhykemalli), Tampere. 

8.-9.6. Asumisen strateginen suunnittelu-koulutus, Tampere. Lisätietoja huhtikuun aikana. 
7.9. Ohjausryhmän kokous, Helsinki 



MAL-VERKOSTOKIRJE  
1/2011 

 3 

8.9. Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko-teematapaaminen, paikka toistaiseksi avoin 
14.9. Kuntayhteistyö-teematapaaminen, Helsinki 
12.-13.10. Koulutus verkostojäsenille strategisesta suunnittelusta, Helsinki (ohjelma ja paikka 

tarkentuvat myöhemmin) 
23.11. Seminaari: Maakunta, kaupunkiseutu ja MAL-suunnittelun roolit. Tampere 
24.11. MAL-verkostotapaaminen ja pilottikauden päätöskaronkka, Tampere   
30.11. Ohjausryhmän kokous, Tampere 

 
Kaupunki-maaseutu teeman tapaamiset rytmittyvät Maapaikka-hankkeen aikataulujen mukaisesti; 
tilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin.  

 
 
 

JOUKKOKOHTAUS 
JoukKOKOhtaus on näyteikkuna uuden sukupolven aluekehittämisestä. Tapahtuma järjestetään 
3.-5.5. Hämeenlinnassa.  MAL-verkoston sessio on ohjelmassa 4.5. Ilmoittautuminen 
joukKOKOhtaukseen on käynnissä – osallistua voi yhtenä tai useampana päivänä. 
Ennakkovaraajan etu (edullisempi osallistumismaksu) päättyy 3.4.2011. Ilmoittautuminen 
päättyy torstaina 21.4.2011. Ilmoittautuminen sekä lisätiedot http://www.tem.fi/joukkokohtaus 

 
MAL-verkoston sessiossa keskiviikkona 4.5. ohjelmassa on seuraavaa:   

 
 

 
PALAUTE JA REAGOINTI 

Palautetta MAL-verkoston toiminnasta kerättiin vuoden 2011 alussa. Palaute oli pääosin 
positiivista ja sisälsi useita ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Kooste palautteesta on 
luettavissa MAL-verkoston verkkosivuilla 15.4. mennessä. Koosteessa on myös koordinaation 
kommentit siitä, miten saatu palaute huomioidaan verkoston tulevassa toiminnassa. Yhden 
asian haluamme nostaa esille jo tässä verkostokirjeessä: 
 

 
MAL: Seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä  
keskiviikko 4.5. klo 9.00 12.00  
 
puheenjohtajana Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto  
 
9.00  MAL-verkosto - maankäytön, asumisen ja liikenteen aluelähtöistä kehittämistä. 

Toiminnan ja tulosten esittelyä.  
 projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto  
9.25  Tampereen kaupunkiseutu yhteistyön edelläkävijänä.  
 seutujohtaja Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä  
9.45  Suo, kuokka ja konsultti - konsultin työkalut seudullisessa suunnittelussa.  
 johtaja Pasi Rajala, kaupunki- ja aluesuunnittelu, Pöyry Finland Oy  
10.10. välitunti & virvokkeita   
10.25  Seutuyhteistyötä vai kuntaliitoksia? Politiikan haasteita. 
 valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara  
10.50  Strategic cooperation and planning practices: lessons from European city-

regions.  
 Emeritus Professor of Planning Louis Albrechts, KU Leuven  
11.40  MAL-yhteistyöllä eteenpäin  

yliarkkitehti Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto, MAL-verkoston ohjausryhmän pj.  
12.00  Lounas 
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Palautteessa annettiin kritiikkiä siitä, että verkoston tilaisuuksissa seutuja edustavat usein 
keskuskaupunkien edustajat. Lisäksi ehdotettiin, että osallistumista tulisi seutujen sisällä 
kierrättää ja verkoston toimintaan pitäisi saada enemmän osaamista kehyskunnista. Tähän 
vastaamme seuraavasti:  

-MAL-verkostossa on kunkin jäsenseudun sisäisesti ratkaistavissa, kuka tai ketkä 
edustavat seutua MAL-verkoston toiminnassa ja tilaisuuksissa. MAL-verkoston jäseniä 
ovat seudut; kaikkeen toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt siis edustavat omia 
seutujaan, sen sijaan että edustaisivat vain omia kuntiaan. Verkoston toimintaan ja 
tilaisuuksiin ovat seutujen edustajina tervetulleita yhtä hyvin keskuskaupunkien, 
kehyskuntien, seutuorganisaatioiden ja/tai maakuntaliittojen palveluksessa olevat 
henkilöt. Sopivin osallistumistapa vaihtelee seuduittain - sen vuoksi se on jätetty 
seutujen ratkaistaviksi. Useimmilla seuduilla osallistumiseen liittyvät työnjako toimii 
verkoston koordinaation näkökulmasta mainiosti nykyisellään.   

  
 
VERKKOSIVUT UUDISTUVAT 

Osana viestinnän kehittämistä MAL-verkoston verkkosivut uudistuvat. Uudet sivut tulevat 
käyttöön 3.5. osoitteessa www.mal-verkosto.fi. Verkkosivuja koskeva palaute on huomioitu 
sivuston suunnittelussa.  

 
 
VALOKUVIA ALUEILTA 

Haluamme tuoda verkoston jäsenalueita nykyistä paremmin esiin uusiutuvilla 
verkkosivuillamme. Tästä syystä pyydämme jokaista MAL-verkoston jäsenaluetta lähettämään 
vähintään yhden valokuvan (vaakasuuntainen) omalta alueeltaan. Esimerkiksi maisemakuvat 
käyvät mainiosti. Huolehdittehan, että lähettämänne valokuvaan on käyttöoikeus. Valokuvat 
lähetetään Marjalle huhtikuun aikana (marja.uusivuori@tampereenseutu.fi). 

 
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! 
 
 

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).     
Uudet verkkosivut tulevat käyttöön 3.5. alkaen osoitteessa www.mal-verkosto.fi 
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Tiedoksi MAL-verkostolle: KUTSU 
 
Kevätneuvokki 2011, 09.05.2011 klo 9:30 – 12.30 
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, auditorio Kuukkeli 
  
Perinteinen Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS ry) ja Ympäristöministeriön 
ajankohtaisfoorumi kokoontuu jälleen vaihtamaan tutkijoiden ja virkamiesten tietoja ja näkemyksiä. 
Teemana on 
 

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja eheytyminen 
  
Puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö 
 
  
09:30             Johdatus neuvokin tematiikkaan 

Professori Janne Hukkinen, puheenjohtaja, YHYS ry 
Sitran Helsinki Design Labin loppuehdotukset – jatkoajatuksia. 

09:45             Yhdyskuntarakenteen kehittämispolitiikka 
Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski YM/RYMO 

10:00             Eheyttävä suunnittelu elinympäristön kehittämisvälineenä. 
Professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto 

10:15             ERA17 –toimintaohjelma; lähtöajatukset, ohjelman käynnistys ja seuranta. 
Yli-insinööri Kaisa Mäkelä, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto. 

10:30             Keskustelu 
                      Kahvitauko paikalla 
11:00             Urban Zone (UZ) –hanke. 

Erikoistutkija Mika Ristimäki, Suomen ympäristökeskus 
11.15            Viides ulottuvuus - viherkatot osaksi kaupunkia? 

FT Susanna Lehvävirta, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja 
kaupunkiekologian tutkimusryhmä (ympäristötieteiden laitos) 

11.30             Jätteiden putkikuljetuksen ympäristö- ja talousvaikutukset. 
Uutta urbaania infraa. TEKES –hanke 
Katja Moliis, Helsingin yliopisto. 

11.45             Loppukeskustelu (etukäteen pyydettyjä keskustelun avauksia) 
- metropolipolitiikkaa, kauppakeskuksia, … 

12.30            Neuvokin päättäminen ja eväät vuoden 2012 Kevätneuvokkiin. 
  
  
TERVETULOA!     
(Saa viestittää eteenpäin. Ei ilmoittautumisia.) 
   

 


