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MAL-VERKOSTON KYSELY JÄSENSEUDUILLE VUODEN 2014 PAINOPISTEISTÄ 
 
MAL-verkoston  v. 2014 toiminnan ja talouden suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Verkoston 
koordinaatio haluaa toimia käytännönläheisesti ja jäsenseutujen MAL-kehittämistarpeita huomioiden. 
Palautetta ja kehittämisideoita kerätään jäsenseutujen ohella ohjausryhmältä sekä muilta keskeisiltä 
sidosryhmiltä.  
 
MAL-verkostossa on tarkoitus jatkaa v. 2014 aiemmin käyttöön otettuja toimintatapoja, joita ovat 
asiantuntijaseminaarit, aihekohtaiset työpajat, kaupunkiseutujen sparraus ja hanketoiminta, julkaisut 
ja aktiivinen viestintä. MAL-verkosto voi tukea valtionosapuolen ja kaupunkiseutujen yhteispelillä 
MALPE-aiesopimusmenettelyn kehittämistä, Kasvusopimusmenettelyjä sekä kaupunkiseutujen MAL-
työtä kuntaliitosprosesseissa. 
 
Verkoston Ohjausryhmä on esittänyt kokouksessaan 17.9.2013 seuraavia teemoja vuoden 2014 
painopisteiksi:  

a) Asemanseutujen kehittäminen; raideliikenteen, asumisen ja palvelujen 
yhteistarkastelu, matkaketjujen sujuvoittaminen raideliikenteen asemille ja seisakkeille,  
b) Asuinalueiden täydennysrakentaminen; laadukkaat ja eheyttävät asuinympäristöt, 
korjausrakentaminen ja keskitehokkuus, sekä  
c) Kansainväliset hyvät käytännöt jakoon jäsenyhteisöille (oppiminen kv-malleista).  

 
Toivomme sinulta jäsenseudun asiantuntija konkreettisia ehdotuksia perusteluineen em. tavoitteisiin 
ja painopisteisiin. Kannattaa perehtyä ennen vastaamista kuluvan vuoden toimintaan ja suunnitelmiin 
verkkosivuillamme http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/toimintasuunnitelmat. 
 
Kysymykset/ Palaute 
 

 Ehdotuksenne ja perustelunne verkoston yhteisiksi seminaarien ja 
asiantuntijatyöpajojen sisällöiksi vuonna 2014? 
 

 

 Ehdotuksenne omalle kaupunkiseudullenne räätälöidystä sparrauksesta? 
 

 

 Tulisiko uusia MAL-tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita tulisi käynnistää 
ensi vuonna? Mistä teemoista? 
 

 

 Uudet painopisteet, toimintamuodot, kehittämisideat ja näkökulmat? 
 

 

 Ajatuksia viestinnän ja tunnettuuden kehittämiseksi? 
 

 

 Muuta erityistä kommentoitavaa – vapaa sana 
 

 
Pyydämme vastaukset torstaihin 5.12.2013 mennessä, kiitokset etukäteen! 
 
Lisätiedot, MAL-verkoston koordinaatio: 
projektipäällikkö Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi ja 
Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi 



Uudenmaan liiton vastaukset (Maija Stenvall) 

Uudenmaan liittoa kiinnostavat alla olevista painotuksista 
erityisesti a ja b.  Asemanseuduissa on konkreettisia 
maakuntakaavan suunnittelukohteita etenkin Keski-
Uudellamaalla, niissä olisi maankäytön ja 
joukkoliikennesuunnittelun ja muidenkin teemojen 
yhteenkytkemiselle tarvetta.   
 
b) osiosta kiinnostaa rajatummin maapolitiikka ja ylipäätään 
tiivistämisen/täydentämisen keinot ja hajalle rakentamisen 
kuntataloudelliset kustannukset. 
  

a) Asemanseutujen kehittäminen; 
raideliikenteen, asumisen ja palvelujen 
yhteistarkastelu, matkaketjujen sujuvoittaminen 
raideliikenteen asemille ja seisakkeille 

 
b) Asuinalueiden täydennysrakentaminen; 
laadukkaat ja eheyttävät asuinympäristöt, 
korjausrakentaminen ja keskitehokkuus 
 
sekä  
 
c) Kansainväliset hyvät käytännöt jakoon 
jäsenyhteisöille (riippuen teemasta voi toki 
tämäkin olla kiinnostava…) 



Porin seutu (Lempiäinen Henna)  
 
 
Porin seudulla voimavarat kuluvat vahvasti   
kuntajakoselvitykseen, joka jatkuu vielä ensi vuoden puolivälissä. 
 
Ajankohtaisia yhteisaiheita: 
 
- asemanseutujen uudelleen suunnittelu (Porissa on aloitettu  
alustavia neuvotteluja ja hyvä olisi saada vertailutietoa muualta) 
 
- kasvusopimuksen toteuttaminen käytännössä 
 
- MAL-asioiden huomioiminen kuntajakoselvityksessä uuden  
kunnan kannalta 
 



Kouvolan seutu (Hannu Koverola)  
 
• Ehdotuksenne ja perustelunne verkoston yhteisiksi seminaarien ja  

asiantuntijatyöpajojen sisällöiksi vuonna 2014? 
 
Asemanseutujen merkitys  kaupunkikeskustojen kehittämisessä 
 
• Ehdotuksenne omalle kaupunkiseudullenne räätälöidystä sparrauksesta? 
 
Kaupunkikeskustojen kehittäminen kaupunkisuunnittelun ydinteemaksi  
(palveluvetovoima, muun yritystoiminnan sijoittumisedellytykset asumisympäristöt 
/kokoontumispaikat) 
 
• Tulisiko uusia MAL-tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita tulisi  
käynnistää ensi vuonna? Mistä teemoista? 
 
Paikkojen kehittämismallien laatiminen. Teollisuuskäytöstä poistuneet alueet,  
varuskunta-alueet, kulttuurisia arvoja sisältävät alueet, taantuvat taajamat. 
 Kokemuksia kehittämiskeinoista, pilottikokeilut yms. 
 
• Uudet painopisteet, toimintamuodot, kehittämisideat ja näkökulmat? 
    
Kansainväliset yhteydet/yhteydet kaupunkikeskustojen/taajamien kehittämisessä. 
 
 

 



Pietarsaaren seutu (Gustav Nygård)  
 
• Ehdotuksenne ja perustelunne verkoston yhteisiksi seminaarien 
 ja asiantuntijatyöpajojen sisällöiksi vuonna 2014? 
 
”MAL-ajatustapaa kuntien budjettiin asti” 
 
• Ehdotuksenne omalle kaupunkiseudullenne räätälöidystä sparrauksesta? 
 
Meillä oli onnistunut sparraus (12.2013).  
Ja puhetta oli jatkotilaisuudesta... 
 
• Tulisiko uusia MAL-tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita  
käynnistää ensi vuonna? Mistä teemoista? 
 
Ikäihmisten asumiskonseptit (näin että sellainen sparraus on, ja asia  
on ajankohtainen ja siitä voisi tutkia enemmän) 
 
• Uudet painopisteet, toimintamuodot, kehittämisideat ja näkökulmat? 
 
Matkaketjut joka mainitaan yllä on tärkeä liikkuvuuden  
toiminnallisuudelle. Olisi myös hyvä tarkastella nämä lento- ja vaikka  
laivaliikenteen suhteen. Esim. lentoliikenteen on luultavasti tulossa  
muutoksia lähitulevaisuudessa. 
 
• Ajatuksia viestinnän ja tunnettuuden kehittämiseksi? 
 
Esim. ennen on tehty pieni lehti kuntaliitoskokemuksista.  
Se oli helppo jakaa seudun sisällä ja myös vahvisti verkoston  
tunnettuvutta. Kehitysidea olisi että jokaisesta hankkeesta tai  
raportista voi tehdä lyhyen tiivistelmän joka on helppo jakaa ja 
joka on visuaalisesti hienonnäköinen. 
 



Porin seutu (Jarmo Heimo):  
Nyt en saa kiinni alueesta, Jarmo on Salon edustaja, mutta tässä puhutaan Porista?  

 
• Koko MAL-verkkoa ajatellen joukkoliikennekysymykset  

isoissa harvaan asutuissa kaupungeissa voisi olla hyvä  

ja ajankohtainen aihe. 

  

• Yritysyhteistyö toinen kiinnostava kokonaisuus.  

Porissa on juuri valmistumassa yritysalueista kattava  

kehittämisselvitys. 
 

 


