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MAL-VERKOSTON HANKESUUNNITELMA 2013  
 

Verkosto toteuttaa omalta osaltaan kansallista kaupunkipolitiikkaa. Hankkeiden tulosten 

jalkauttaminen, räätälöidyn tuen järjestäminen sekä asumiseen liittyvä kehittäminen ovat vuotta 

2013 koskevan alustavan suunnitelman runkona. MAL-yhteensovittaminen niin suunnittelussa 

kuin sille raamit antavassa politiikassa on edelleen toiminnan punaisena lankana. Verkostossa ovat 

mukana seuraavat alueet vuonna 2013: Joensuun seutu, Jyväskylän seutu, Kotkan-Haminan seutu, 

Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden seutu, Oulun seutu, Pietarsaaren seutu, Porin 

seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasa 

seutu, Ylä-Savo.  

Taloussuunnitelma 

MAL-verkoston rahoitus vuonna 2013 on suunnitelman mukaan yhteensä 202 000 euroa. Kun 

huomioon otetaan edellisvuodelta siirtyvät varat, resursseja on noin 278 000 euroa. Ohjausryhmä 

linjasi kokouksessaan 11.1.2013, että kohdistetaan varat aihekohtaisten seminaarien ja työpajojen 

toteuttamiseen, painotetaan tulosten ja käytäntöjen levittämistä sparrauksella ja aluekäynneillä. 

Vuoden aikana ei käynnistetä laajamittaisia uusia verkostorahoitteisia hankkeita.  

 

Koordinointi: (palkat ja sivukulut) + yleiskulut (matkat, laitteet, viestintä, ohjausryhmä, kiinteät 
yleiskulut kuten siivous, vuokra, tietotekniikan tuki)   n. 160 000 € 

Seminaarit, työpajat, sparraus, hankkeet, julkaisut yhteensä   n. 118 000 € 

Vuonna 2013 verkostolla on edellisvuotta useampia rahoittajia.  Uusina rahoittajina on 
suunnitelmassa huomioitu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin seutu (HSY 
+ HSL). Jälkimmäisen osalta rahoitus on tällä hetkellä (1/2013) vahvistusta vailla.  
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Toimintasuunnitelma 

Verkosto toteuttaa omalta osaltaan kansallista kaupunkipolitiikkaa. Hankkeiden tulosten 

jalkauttaminen, räätälöidyn tuen järjestäminen sekä asumiseen liittyvä kehittäminen ovat vuotta 

2013 koskevan alustavan suunnitelman runkona. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 

huomioidaan verkoston jäsenalueiden ja –organisaatioiden erilaisia tarpeita. Esimerkiksi kuntien 

asumisen asiantuntijoille on tarpeen luoda kansallinen foorumi, jossa pääsee keskustelemaan 

”pintaa syvemmälle” alan kehitystarpeista ja purkamaan vakiintuneita jännitteitä.  

Vuonna 2013 verkosto jatkaa nykyisillä toimintakokonaisuuksilla ja koordinoinnilla. 

Toimintakokonaisuuksia ovat seminaarit ja asiantuntijatyöpajat, kaupunkiseuduille räätälöity 

sparraus, hanketoiminta sekä viestintä (ml. julkaisutoiminta). Verkoston budjetissa huolehditaan 

erityisesti seminaarien, työpajojen ja sparrauksen toteuttamisesta niin, että verkostossa 

synnytetty tieto ja toimenpiteiden tulokset leviävät tehokkaasti kuntiin ja kaupunkiseuduille.  

Seminaarit ja työpajat 

Koko verkostolle ja avoimelle yleisölle suunnatut seminaarit käsittelevät ajankohtaisia 

kokonaisuuksia MAL-kentältä. Tarkoitus on luoda laaja kuva seminaarin aiheesta eri taustoista 

tulevien puhujien alustuksilla. Työpajat ovat luonteeltaan tarkemmin rajattuja sekä aiheiltaan että 

kokoonpanoiltaan. Sekä seminaarit että työpajat suunnitellaan niin, että ne tukevat kansallisia ja 

seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Seminaareihin ja työpajoihin kutsutaan eri 

organisaatioiden ja intressien edustajia: kunta ja valtio, keskuskaupunki ja kehyskunnat, tutkimus 

sekä eri ammattialat. 

 Asuminen, 3 tapahtumaa: Asuinalueiden kehittämisohjelman kaupunkien ja kohteiden 

verkottaminen (asiasta sovittu Elinvoimaa asuinalueille –ohjelman koordinaation 

kanssa, YM), Asumisen ja asuntopolitiikan seudulliset kysymykset, työvälineet ja 

kehitystarpeet, ml. maankäytön ja asumisen yhteensovittaminen, 

täydennysrakentaminen ja houkutteleva kaupunkiasuminen (pohjana esim. kartoitus 

asumisen hankkeista).  

 MAL-aiesopimusten/kasvusopimusten seuranta. Jatketaan syksyllä 2012 käynnistettyä 

kutsutyöpajasarjaa.  

 Kasvuseutujen laajentumista koskeva työpaja (tukee MRL:n uudistamista). 

Kutsutyöpaja.  

 Joukkoliikenne ja maankäytön mahdollisuudet, 1-2- tilaisuutta. Raideliikenteen ja 

maankäytön yhteensovittaminen, erityisesti asemien/ pysäkkien ympäristöjen 

kehittäminen ja kiinteistökehittäminen, Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen 

järjestämistavan muutos, seutujen välinen yhteistyö. (teemaan liittyy myös Urban Zone 

-sparraus viidellä seudulla).  

 Verkoston vuosiseminaari  
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Seminaarien ja työpajojen kehittäminen vuodesta 2012: maankäytön suunnittelijoita ja 

liikennesuunnittelijoita tulisi saattaa enemmän yhteen verkoston piirissä järjestettävissä 

tilaisuuksissa. Varmistetaan liikenneaiheisten tilaisuuksien kohdalla kiinnostavuus 

liikennesuunnitelmapuolelle.  

Sparraus 

Sparrauksen ideana on tarjota verkoston alueille ja valtionhallinnolle räätälöityä tukea eri aiheista. 

Verkosto-osapuolet saavat konkreettista ja suhteellisen nopeasti järjestettävissä olevaa tukea 

omiin prosesseihinsa.  

Sparraus = kohdeseudulle räätälöity työpaja tmv. tilaisuus seudun kiinnostuksen mukaan ja 

seudun hankkeita tukien. Verkoston kustantamana kootaan tarvittava asiantuntijaryhmä pitämään 

työpajaa tai muuten käsittelemään valittua teemaa kohdeseudun näkökulmista. Marraskuussa 

2012 Oulun seudulle räätälöity tilaisuus Urban Zone -analyysituloksista ja hajarakentamisesta on 

hyvä sparrausesimerkki. Sparrauksessa hyödynnetään verkoston hankkeiden tuloksia ja 

toteuttajia. 

 UZ-kiertue. Urban Zone -analyysimenetelmän ja tulosten jalkauttaminen eri 

kaupunkiseuduilla. Kiertue käynnistyi marraskuussa 2012. Vuodelle 2013 suunnitellaan 

kiertueen jatkoa, Tampereen ja Turun seuduille sekä Vaasan, Joensuun ja Iisalmen 

seuduille (maalis-huhtikuu). Asiantuntijoina Urban Zone -tutkijat (Syke, TTY). Kiertue 

järjestetään Urban Zone 2-hankkeen työryhmän ja MAL-verkoston yhteistyönä.  

 Yritysvuorovaikutus. Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit -hankkeen tulosten 

jalkauttaminen eri kaupunkiseuduilla (työpajat tmv.). Lisäksi yritysvaikutusten arviointi 

otettavissa sparrausaiheeksi (case-esittelyt). 

 Muu sparraus ja aiheet kaupungeilta, kaupunkiseuduilta ja valtionhallinnolta tulevien 

tarpeiden mukaan.  

Hanketoiminta 

Toteutetaan loppuun käynnissä oleva Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit -hanke 

(Livady Oy, prof. Panu Lehtovuoren työryhmä, lokakuu 2012 ). Selvitetään kevään aikana 

seutujen ja kaupunkien tarpeet em. hankkeen laajentamiseksi. Vaihtoehtona muun lyhytaikaisen 

projektin tilaaminen ja toteuttaminen vuoden 2013 aikana. MAL-verkosto varautuu ja tarjoutuu 

lisäksi yhteistyöhön muiden rahoittamissa hankkeissa ja tulosten levittämisessä, esimerkiksi 

tutkimusorganisaatioiden käynnissä olevien hankkeiden parissa. Vuonna 2012 päättyneiden 

hankkeiden tuloksia jalkautetaan sparrauksissa ja työpajoissa. 

Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit -hanke, Livady Oy. Hanke jatkuu helmi-maaliskuuhun 

Pietarsaaren seudun ja Turun piloteilla. Laajennettavissa 1-2 uuteen kohteeseen v. 2013. 
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Verkostokoordinointi 

Verkostoa koordinoivat projektipäällikkö ja suunnittelija (yht. 2 henkilötyövuotta). 

Koordinointitehtäviin kuuluvat verkoston yleis- ja taloushallinto, toiminnan suunnittelu, 

yhteydenpito verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, tulosten välittäminen ja 

jalkauttaminen seuduilla, julkaisutoiminta. 

Julkaisut, viestintä 

 Maapaikka I -julkaisu (YTK:n kautta toteutettuna) 

 Vyöhykesuunnittelu-raportin ruotsinnos 

 Asumisen kartoitus, nettiversion taitto 

 Verkostojulkaisu 2013 

 Muut julkaisut (esim. työpajojen tuloskortit, seminaarijulkaisut, hankeraportit) 

Ohjausryhmä 

Ohjausryhmä jatkaa toimintaa kokoontumalla noin neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2013 alusta 

lähtien ohjausryhmän toimintaan osallistuu myös ARA:n edustaja.  


