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HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI   
maakunnan kehittämisraha 
 
 

Hankkeen nimi: MAL-verkosto 

Hankkeen 
toteutusaika: 

1.1.2010-31.12.2012 

Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseutu 

Yhteyshenkilö: Kimmo Kurunmäki 

Puhelin: 040 5793396 Fax:       

Sähköposti: kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi 

Raportointijakso: 1.1.2010-31.12.2012, loppuraportti 

 
 

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA: 

Henkilö:  Tehtävänimike ja vastuualue projektissa: 
 Kurunmäki Kimmo projektipäällikkö, kokonaisvastuu: hallinto, suunnittelu ja toimenpiteet  

Kosonen Kati-Jasmin suunnittelija (19.3.2012 alkaen), osavastuu: suunnittelu, toimenpiteet ja viestintä  

Turunen Simo hankesuunnittelija (8.10.-31.12.2012), selvitystyö 

Uusivuori Marja suunnittelija (31.5.2010-28.2.2012), osavastuu: suunnittelu, toimenpiteet ja viestintä 

Hanhijärvi Jani hankesuunnittelija (1.11.2010-31.1.2011, 5.9.-31.12.2011), selvitystyö, 

hankevalmistelu             

            

            

            

            

 
 

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN
1)

 KOKOONPANO HANKKEEN AIKANA (täytetään loppuraportoinnin 
yhteydessä): 

Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri Organisaatio 

Laine Ritva, puheenjohtaja Suomen Kuntaliitto 

Alho Olli, Mäkelä Kaisa, Rimpiläinen Anni  TEM, YM, LVM 

Palonen Katja, Strandén Leena, Mäntysalo Raine  VM, ELY, Aalto-yliopisto 

Nurminen Päivi Tampereen kaupunkiseutu 

Virtanen Jarkko Turun kaupunki 

Vartiainen Juha-Pekka Joensuun kaupunki 

Weisell Jukka Oulun kaupunki 

Hannus Kari Porin kaupunki 

Kurunmäki Kimmo, sihteeri Tampereen kaupunkiseutu 

            

1) Mikäli hankkeen toteutusta varten perustettiin ohjausryhmän lisäksi muita hankkeen toteutukseen osallistuneita 
ryhmiä, laitetaan ryhmien kokoonpano ja tarkoitus liitteeksi loppuraporttiin 
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HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT: 

Verkoston jäsenalueet (15 - 20 jäsenaluetta v. 2010-2012), työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja 

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

teknillinen yliopisto, DEMO-verkosto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsingin seudun liikenne, Suomen 

ympäristökeskus, suunnittelukonsultit. 

 
 
 
 

HANKKEEN  KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN 

SAAVUTTAMISESTA: 
 - Verkoston järjestäytyminen, yhteyshenkilöiden kokoaminen ja tilannekartoitus: toteutui v. 2010. 

- Ohjausryhmän muodostaminen ja toiminta: käynnistyi 2010 ja kokoontui säännöllisesti. 

- Viestintä: laadittiin viestintäsuunnitelma 2010, jota toteutettiin onnistuneesti. 

- Teemakohtaiset asiantuntijaryhmät, kokemusten vaihto ja hankeideointi: kokemusten vaihto tapaamisissa, ideoidut 

hankkeet toteutuivat 2011-2012. 

- MAL-prosessien ja työkalujen kehittäminen: toteutettiin kaikissa toimintamuodoissa 2010-2012. 

- Toimenpidekokonaisuuksien toteuttaminen: Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko // Maankäyttöpolitiikka // 

Kaupunki-maaseutu // Kuntayhteistyö. Toteutuivat asiantuntijatapaamisina, verkostokyselyinä, esiselvityksinä ja 

verkoston kehityshankkeina (RAJATON, Vyöhykesuunnittelu, Maapaikka I, Elinkeinoelämän rooli seudullisessa 

suunnittelussa). Näiden teemojen mukaisia toimenpiteitä jatketaan myös KOKO:n jälkeisessä verkostotyössä 

seminaareina, sparrauksena ja täydentävinä konsulttihankkeina. 

- Seutujen prosessien tukeminen: tuettiin rakennemallityöskentelyä, vuorovaikutusprosesseja. KOKO:n jälkeinen 

sparraustoiminta vahvistaa edelleen seutujen prosessien tukemista. 

- Hyvien käytäntöjen levittäminen: verkostotilaisuudet, MALlipankki, sähköiset materiaalit, printtijulkaisut. 

- Koulutus: järjestettiin koulutukset seudullisesta asumisen kehittämisestä ja strategisesta MAL-suunnittelusta. 

- Vakiinnutettiin verkoston toiminta. Toiminta jatkuu muulla rahoituksella vuodesta 2012 eteenpäin. 
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HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET: 
 
Hankkeen keskeiset toimintamuodot KOKO:n kaudella olivat verkoston koordinointi, asiantuntijatilaisuudet 

(seminaarit, työpajat, koulutukset), hanketoiminta, seutujen prosessien tukeminen sekä viestintä ja julkaisut. 

Verkosto toteutti raportointijaksolla lukuisia verkostotapaamia, seminaareja ja teematyöpajoja. Sen lisäksi pidettiin 

verkoston tilaamien hankkeiden kokouksia ja työpajoja, järjestettiin koulutustapahtumia ja tehtiin aluekäyntejä, joissa 

esiteltiin verkoston toimintaa. MAL-verkostoa ja sen toimenpiteitä esiteltiin lisäksi lukuisissa ulkopuolisissa 

tilaisuuksissa. Tapahtumat on listattu liitteessä. 

 

Toimenpidekokonaisuuksissa toteutettiin erillisiä selvitys- ja kehityshankkeita: 

- Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa, esiselvitys 2011, omana työnä, painettu julkaisu 

- RAJATON, Selvitys yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisesta, Airix Ympäristö ym., sähköinen 

julkaisu 2012 

- Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa, Sito, sähköinen julkaisu 2012 

- Maapaikka I, Maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen suunnittelumenetelmän 

kehittäminen, Aalto-yliopisto/YTK (ulkopuolinen rahoitus), painettu julkaisu 2013 

 

MAL-verkoston toimintaa ja tuotoksia, mm. verkoston kyselyt raportoitiin laajasti julkaisussa "Kaupunkiseutujen 

suunnittelu. Tulkintoja MAL-verkoston kentältä ja sen laidalta 2010-2011" (2011). Tarkastelujakson jälkeen KOKO:n 

puitteissa saatettiin loppuun yllä mainitut selvitys- ja kehityshankkeet. 
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HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS 

 
Vuonna 2011 toteutettiin verkoston sisäinen palautekysely, jonka mukaan verkoston toimintaan oltiin yleisesti ottaen 

tyytyväisiä, ja käsiteltyjä aiheita ja tuotettua aineistoa pidettiin hyödyllisinä. Myöhemmin saadut yksittäiset palautteet 

ovat olleet varsin positiivisia, minkä vuoksi nykyistä toimintamallia ja sisältölinjauksia on perusteltua jatkaa. On 

kuitenkin tärkeää kyetä reagoimaan palautteeseen tarvittavin muutoksin. 

 

Vaikuttavuuden suhteen olennaista on ollut kunta/seutukentän ja valtion välisen vuoropuhelun vahvistuminen, 

esimerkiksi aiesopimusmenettelyn ja lainsäädännön kehittämisen puitteissa. Verkoston alkuperäisistä tavoitteista on 

erityisen hyvin täyttynyt kokemusten välittäminen ja hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja juurruttaminen. Tärkein 

väline tähän ovat olleet lukuisat kasvokkaiset tapaamiset MAL-asiantuntijoiden kesken. Erilaiset aihekohtaiset 

seminaarit ja työpajat ovat osoittautuneet sopineen hyvin yhteen kuntien ja kaupunkiseutujen tarpeiden kanssa. 

 

Verkoston vaikuttavuus elinympäristöjen muutoksessa on paljon KOKO-kautta pidemmän aikavälin asia, eikä 

vaikuttavuutta siltä osin voi vielä arvioida. Vaikuttavuus on KOKO-kaudella kohdistunut prosesseihin ja strategisen 

suunnittelun välineisiin sekä seudullisen MAL-toiminnan aseman vahvistamiseen - verkoston alkuperäisten tavoitteiden 

mukaisesti. Päätös verkoston jatkamisesta KOKO-kauden jälkeen on osoitus siitä, että verkosto on ollut tuloksellinen ja 

vaikuttava, ja että vaikuttavuutta halutaan edelleen vankistaa. 

 

 
 
 
 

OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (täytetään 

loppuraportoinnin yhteydessä) 

 

KUVAUS HANKKEEN  YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA, VAIKUTUKSISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
KANNALTA, TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä) 
 
 
Ei ympäristövaikutuksia (välillisesti ja pitkän aikavälin tarkastelussa positiivisia vaikutuksia). 

Kestävän kehityksen näkökulmasta MAL-verkosto on panostanut toiminnassaan (politiikka- ja suunnittelutasolla) 

kaupunkiseutujen kestävään kasvuun, yhdyskuntarakenteen eheyteen, kuntien väliseen yhteistyöhön, arjen sujuvuuden 

parantamiseen, kestävien MAL-ratkaisujen hakemiseen yhdessä valtionhallinnon ja sidosryhmien kanssa sekä tiedon 

lisäämiseen ja levittämiseen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen merkityksestä kestävässä kehityksessä. 

Ei merkittäviä tietoyhteiskuntavaikutuksia (tiedonlevittäminen verkoston sisällä ja ulospäin; internet-sivujen aktiivinen 

ylläpito ja avoin materiaalin levitys). 
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Ohjausryhmä on toiminut säännöllisesti. Se on käsitellyt talous- ja toiminta-asiat, kehittänyt verkoston sisältöjä sekä 

keskustellut kuntien, kaupunkiseutujen ja valtion ajankohtaisista kysymyksistä. Ohjausryhmän kokoonpano on ollut 

toimiva ja vakiintunut. Osallistuminen ohjausryhmän kokouksiin on ollut aktiivista. 

Verkoston talous on toteutunut suunnitelmallisesti. Suurimmat kulut ovat muodostuneet siinä vaiheessa, kun keskeisiä 

toimenpiteitä, kuten verkoston rahoittamia selvityshankkeita, on ryhdytty varsinaisesti toteuttamaan. Verkosto on 

pystynyt varautumaan muuttuviin resurssitarpeisiin. Talouden kokonaisuus on pysynyt hyvin hallinnassa, mikä on 

mahdollistanut jatkuvasti kehittyvän verkostotoiminnan. 

Verkoston toiminta on kehittynyt kentältä nousseiden tarpeiden mukaisesti. Verkoston alkuvaihetta luonnehtivat MAL-

toiminnan nykytilan kartoitukset ja niiden pohjalta muodostettujen teemaryhmien toiminta hankeideointeineen ja 

kokemustenvaihtoineen. Sittemmin toiminta on keskittynyt aihekohtaisten seminaarien ja asiantuntijatyöpajojen 

järjestämiseen, konsulttihankkeiden toteutukseen sekä tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Verkostossa on 

toteutettu onnistuneesti niitä teemoja, joita ohjausryhmä on pitänyt tärkeinä. Avoin tiedonlevitys julkaisuineen ja 

sähköisine materiaaleineen on ollut toimiva käytäntö. 

Ohjausryhmä on osaltaan ollut tukemassa MAL-verkoston toiminnan jatkamista KOKO-kauden jälkeen. 

 

HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU 
(loppuraportissa selvitys siitä, MITEN JA MILLÄ RESURSSEILLA HANKKEESSA TUETTUA/ ALKUUN 
SAATUA TOIMINTAA ON TARKOITUS JATKAA) 
  
MAL-verkosto jatkaa toimintaa kansallisen kaupunkipolitiikan toteuttajana. Koordinointi säilyy Tampereen 

kaupunkiseudulla, ja rahoitus muodostuu avainministeriöiden suorasta rahoituksesta, TEM:n maakunnan 

kehittämisrahasta sekä kaupunkiseutujen, Kuntaliiton ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen panostuksista. Uusi 

rahoitus- ja toimintamalli käynnistyi jo vuoden 2012 puolella. Näillä näkymin toimintaa jatketaan vuosittain tehtävillä 

rahoituspäätöksillä. 

Verkoston koordinointi perustuu jatkossakin projektipäällikön ja suunnittelijan resurssointiin. 

Toimintaperiaatteena on edelleen vastata kuntien, kaupunkiseutujen ja valtionhallinnon tarpeisiin, tukea eri osapuolten 

MAL-työtä sekä parantaa elinympäristöjä ja kaupunkiseutujen kestävän kasvun edellytyksiä.  

 
 

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA
2)

 (CD-ROM-levyt, Internet-sivut, 
julkaisut, markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot jne.) 

Tuotettu materiaali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kustannus 

Kustannus 

Verkoston internet-sivut www.mal-verkosto.fi 4 420 + ylläpito 

Sähk. materiaali (esitelmät, koosteet, raportit, MALlipankki jne.) avoimena em. internet-sivuilla  - 

Videotallenteet 1 200 

Toimenpiteiden loppuraportit nettijulkaisuina  - 

Muut julkaisut: nettijulkaisut, painetut julkaisut 15 738 

(verkostoesite, Elinkeinoelämän rooli…, Kaupunkiseutujen suunnittelu…)       

            

1) Hankkeen tuottamasta keskeisestä materiaalista on toimitettava aina yksi näytekappale Pirkanmaan liittoon 
hankkeen yhteyshenkilölle. Internet-sivujen osalta on ilmoitettava osoite. 

 

Hankkeessa ei ole tuotettu em. materiaaleja toteutusaikana 
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HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET (H= HANKEHAKEMUKSESSA MAINITTU, T= 
TOTEUTUNUT), KPL-MÄÄRÄ (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain se yritys/ ne yritykset, 
joihin tässä ilmoitetut työpaikat ovat syntyneet) 
  H T 

Uudet  miestyöpaikat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 

Uudet naistyöpaikat 0 0 

Uudet työpaikat yhteensä 
 

0 0 

 

HANKKEEN MUUT TULOKSET 
(erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain uudet yritykset ja tuetut yritykset) 

Indikaattori H T 

Uusien yritysten lukumäärä 0 0 

Naisyrittäjien lukumäärä 0 0 

Tuettujen yritysten lukumäärä 0 0 

Hankkeessa mukana olevien  
yritysten lukumäärä 

0 0 

Koulutettavien/koulutettujen määrä 0 0 

 

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 

 
 
Ei keskeisiä ongelmia. 

 

 
Allekirjoitus/ allekirjoitukset* 
 
Tampere 31.1.2013 
Paikka ja päiväys 

 
Päivi Nurminen, seutujohtaja 
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 
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Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 

Liitteet:  
  kpl        

1 (verkostotilaisuudet) 

 
* 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. 
 


