
 

MAL-VERKOSTON VÄLIRAPORTTI  12.3.2013 

 

Hankkeen nimi:  MAL-verkosto  

Hankkeen toteutusaika:  1.1.2010-  

Toteuttaja:  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä  

Yhteyshenkilö:  Kimmo Kurunmäki  

Puhelin:   040 5793396 

Sähköposti:  kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi  

Raportointijakso:  1.11.-31.12.2012  

 

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA  

Henkilö:  Tehtävänimike ja vastuualue projektissa:  

Kimmo Kurunmäki  projektipäällikkö 1.1.2010-, kokonaisvastuu: hallinto 

ja toimenpiteet  

Marja Uusivuori  MAL-suunnittelija 31.5.2010-29.2.2012: osavastuu: 

toimenpiteet ja viestintä  

Kati-Jasmin Kosonen  MAL-suunnittelija 19.3.2012-, osavastuu: 

toimenpiteet ja viestintä  

Jani Hanhijärvi  hankesuunnittelija 1.11.2010-31.1.2011, 5.9.-

31.12.2011, selvitystyö, hankevalmistelu 

Simo Turunen                          hankesuunnittelija 8.10.-31.12.2012, selvitystyö 

 

HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT: 

Verkoston jäsenalueet (15 jäsenaluetta v. 2012), työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- 

ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, Kuntaliitto, ARA, Liikennevirasto, Sitra, Aalto-yliopisto, 

Tampereen teknillinen yliopisto, DEMO-verkosto, suunnittelukonsultit, HSY, HSL, Uudenmaan liitto. 

 



HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTAMISESTA 

Vuodelle 2012 (”uuden rahoitusmallin kaudelle”) asetettiin tavoitteiksi ja toimenpiteiksi aihekohtaiset 

verkostotilaisuudet (asiantuntijaseminaarit, työpajat), kaupunkien ja kaupunkiseutujen sparraus (räätälöity 

tuki), hanketoiminta, ohjausryhmän toiminta ja julkaisutoiminta. Tavoitteeksi asetettiin, että näiden 

toimintatapojen myötä hyöty kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle on välitöntä ja tehokasta.  

Raportointijaksolla 1.11.-31.12.2012 toteutettiin suunnitelman mukaiset  toimenpiteet. Verkoston 

koordinoimia ja rahoittamia hankkeita saatettiin päätökseen. Lisäksi järjestettiin kasvusopimustyöpaja sekä 

verkoston hankkeiden tuloksia esitellyt seminaari. Tapahtumiin osallistui kattavasti kohderyhmien 

edustajia. Loppuvuonna toteutettiin omana työnä lisäksi asumisen tutkimus- ja kehityshankkeiden kartoitus 

(sähköinen julkaisu verkoston nettisivuilla). Yritysvuorovaikutuksen kehittämistä koskeva ostopalveluhanke 

(Livady Oy) jatkui raportointikaudella ja jatkuu edelleen vuonna 2013. 

Verkoston koordinoinnin resurssit pysyivät riittävällä tasolla. Verkostoa koordinoitiin kahden hengen 

täysipäiväisellä panoksella. Lisäksi verkoston hallintoon palkattiin henkilö tekemään asumisen hankkeiden 

kartoitus. 

Verkoston viestintä- ja julkaisutoiminta vastasi hyvin tavoitteita ja tarpeita. 

 

HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET AJALLA 1.11.-31.12.2012 

Toimenpiteiden aineistot on koottu verkoston nettisivuille www.mal-verkosto.fi.  

- Seminaarit ja työpajat: Kasvusopimustyöpaja 23.11. (Vantaa), Tulosseminaari 4.12. (Tampere). 

Työpaja oli viisikko-kaupungeille ja valtio-osapuolelle, seminaari oli avoin. 

- Sparraus: Urban Zone -kiertue + hajarakentamisen sparraus Oulussa 13.11. 

- Hanketoiminta: Vyöhykesuunnitteluhankkeen projektiryhmän kokous 6.11.; Maapaikka I -hankkeen 

ohjausryhmän kokous 15.11.; Vyöhykesuunnitteluhankkeen loppuraportin valmistuminen, 

RAJATON-hankkeen loppuraportin valmistuminen; Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit -

työpaja 21.11. (Pietarsaari).  

- Julkaisutoiminta: Vyöhykesuunnittelu- ja RAJATON-hankkeiden loppuraportit sähköisinä julkaisuina 

verkoston nettisivuilla. Maapaikka I -hankkeen sekä asumisen t&k-hankekartoituksen loppuraportit 

julkaistiin v. 2013 puolella. Myös Vyöhykesuunnitteluhankkeen loppuraportin ruotsinkielinen versio 

julkaistiin v. 2013 puolella. 

- Verkostokoordinointi ja viestintä jatkuvana toimintana. 

 

HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS 

Verkoston toteuttamien hankkeiden tuloksia ryhdyttiin jalkauttamaan tulosseminaarin ja sparrauksen 

myötä. Kasvusopimustyöpaja räätälöitiin kasvusopimusmenettelyssä mukana oleville viisikko-kaupungeille 

(Joensuu, Lappeenranta, Pori, Seinäjoki, Vaasa) ja valtio-osapuolelle em. tahoilta esitettyjen toiveiden 

mukaisesti.   

Verkoston toiminnan vaikuttavuus raportointijaksolla perustuu toiminnan yhteiskunnalliseen 

ajankohtaisuuteen ja kaupungeille, kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle räätälöityyn toimintaan. 

http://www.mal-verkosto.fi/


Merkittävässä roolissa on myös verkoston hankkeiden ja niiden tulosten välitön hyödyntäminen hankkeissa 

mukana olleilla kohdeseuduilla.  

Palaute tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on ollut positiivista. Raportointijaksolla tiedusteltiin 

verkoston osapuolten halukkuutta rahoittaa verkostoa vuonna 2013. Kaikki vuoden 2012 rahoittajat 

ilmaisivat halukkuutensa olla mukana myös vuonna 2013. Lisäksi ARA ilmoitti tulevansa yhdeksi 

rahoittajaksi vuodelle 2013.  

 

HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU (loppuraportissa 

selvitys siitä, MITEN JA MILLÄ RESURSSEILLA HANKKEESSA TUETTUA/ ALKUUN SAATUA TOIMINTAA ON 

TARKOITUS JATKAA) 

Verkoston toiminta ja rahoitus jatkuu vuonna 2013. Vuoden 2013 aikana ohjausryhmä keskustelee 

verkoston toiminnan ja rahoituksen tulevaisuudesta 2014 eteenpäin (asiasta keskusteltiin ohjausryhmän 

kokouksessa 24.10.2012 ja 11.1.2013). 

Verkosto jatkaa nykyisillä toimintavoilla ja koordinoinnilla vuonna 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. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan verkoston 

jäsenalueiden erilaisia tarpeita. 

 

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA (CD-ROM-levyt, Internet-sivut, julkaisut, 

markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot jne.) 

Tuotettu materiaali ajalla 1.11.-31.12.2012   Kustannus 

Verkostotilaisuuksien 13.11., 23.11., 4.12. materiaalit  

sähköisenä www.mal-verkosto.fi   - 

Hankkeiden loppuraportit sähköisenä www.mal-verkosto.fi - 

 

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 

Ei keskeisiä ongelmia. 

 

 

 

 

 

http://www.mal-verkosto.fi/
www.mal-verkosto.fi


Allekirjoitus/ allekirjoitukset* 

Tampere 12.3.2013 

Paikka ja päiväys 

 

 

Päivi Nurminen, seutujohtaja 

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 

Liitteet, kpl 

2 liitettä: tapahtumat raportointijaksolla, ohjausryhmän kokoonpano 

 

* Loppuraportti on toimitettava organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön/ henkilöiden 
allekirjoittamana. Yhteishankkeissa loppuraportti on oltava kaikkien osatoteuttajien allekirjoittama, ellei toteuttajien 
keskinäisessä yhteishanketta koskevassa sopimuksessa toisin ole sovittu. 


