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MAL-nätverket 

 Ett nationellt omfattande nätverk för utvecklandet av markanvändning, 
boende och trafik samt service och näringsliv 

 Seminarier, workshops, sparrning av stadsregioner, utvecklingsprojekt 

 Stadsregioner, MAL-ansvariga ministerier och ELY, Kommunförbundet, ARA 
samt F&U-organisationer är med  nätverket 

 Nätverket startade i början av år 2010 (kohesions- och konkurrenskrafts-
programmet) 

 MAL-nätverket koordineras av samkommunen för Tammerfors stadsregion 
(www.tampereenseutu.fi) 

 

STYRGRUPPENS RIKTLINJER: ”Det ligger både i statens och stadsregionernas 
intressen att nätverkets verksamhet fortsätter till slutet av år 2015” 

www.mal-verkosto.fi  

http://www.tampereenseutu.fi/


Stadspolitikens verksamhetsplattform 2014 

         Nationell stadspolitik 

• TEM, YM, LVM, VM 
• ARA, Trafikverket  

• Kommunförbundet, ELY, 

• Aalto-universitetet 

• Sitra, Tekes, SYKE och andra f&u-aktörer 

Medlemsregioner 
• Joensuu region 
• Jyväskylä region 
• Kotka-Fredrikshamn region 
• Kouvola stad 
• Kuopio stad 
• Lahti region 
• Uleåborg region 
• Jakobstad region 
• Björneborg region 
• Salo region 
• Seinäjoki stadsregion 
• Tammerfors stadsregion 
• Åbo region 
• Vasa region 
• Idensalmi  
• NY: Helsingfors region (fr.o.m. 2014) 
• Tavastehus och Riihimäki region, Akaa 

(Ackas), Valkeakoski ! 
Koordinering 

Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400-388735, projektledare 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852  
Tammerfors stadsregion, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere, www.tampereenseutu.fi  
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Tyngdpunkter i det strategiska utvecklingsarbetet 
för markanvändning, boende och trafik 

 
 Det samordnande utvecklingsarbetet för markanvändning, boende och trafik är 

oundvikligen strategiskt. 
 

 Stöder förverkligandet av stadspolitiska åtgärder och stadsregionernas MAL-
planeringsarbete, förstärker stadsregionernas livskraft – hållbarhet, attraktion och en 
smidig vardag. 

 

 Strategisk MAL- planering =  

• identifiera vad som är viktigt och välj bort det mindre viktiga; 

• ta klara, riktgivande beslut; 

• identifiera vad som är viktigt att förbinda sig till det, ta i beaktande spelrum och alternativ; 

• strategiska riktlinjer bör styra beslutsfattandet i rätt riktning och på alla nivåer  

 



Vad innebär stategiskt samarbete i praktiken ? 
Kuopios funktionella strukturplan för stadsregionen ”Loikka 2030” 

 
 Bakgrund: Förundersökning i utvecklingszonen Varkaus-Kuopio-Iisalmi: 

som en praktisk åtgärd föreslogs en start av strukturplansarbeten i Kuopio, Iidensalmi 
och Varkaus-området. 
 

 En viktig fråga är att hur få centrala aktörer och beslutsfattare  att förbinda sig till 
förberedandet av strukturplansarbetet , i synnerhet till det praktiska förverkligandet? 

 

• Egna erfarenheter av ”case Kuopio": 

   - förutseende planering, centrala intressegrupper bör delta i arbetet i ett tidigt skede 

   - reservera tillräckliga mycket resurser (detta gäller både personal och material) 

   - tydliga ansvarsområden och en klar arbetsfördelning 

   - avtal, förpliktelser och sanktioner? 

   - följ upp och red ut eventuella problem i god tid => kommunerna bör ha en aktiv, 
     styrande  roll  

   - även om strukturplanen är kommunernas strategiska beslut gällande samhälls- 
     planeringens riktlinjer på lång sikt, är det bra att lägga till konkreta åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 





Urban Zone –turné 
• Urban Zone-turné tillsammans med projektgruppen (SYKE, TTY); Vasa 20.3., Tammerfors 

27.3.(inneh. Trafikundersökningsseminariet), Joensuu 8.4., Iisalmi 18.4., Åbo 6.5. 2013. 
(Uleåborg under år 2012). http://www.mal-verkosto.fi/sparraus 

• Det sakkunniga Urban Zone -teamet bestod av: Mika Ristimäki, Ville Helminen och Maija 
Tiitu från Syke samt Hanna Kalenoja från TTY.  

 
•   Workshop: Uppföljning av MAL-intentionsavtalen 25.3.2013, Sokos Hotel Vanda, Dickursby.  

De stora stadsregionernas och statliga aktörernas gemensamma workshop om  
genomförandet och uppföljningen av MAL-intentionsavtalen. 
  

• Förnyandet av MBL: Byggnadsförordningar för randområden angående förnyandet av MBL, 
6.6.2013 Kommunhuset, workshop för inbjudna.  

http://www.mal-verkosto.fi/seminaarit/lievealueen_rakentamisen_ohjaaminen_6.6.2013 
 

• En trivsam och grön stad: I samarbete med Uudenmaan asumisen OSKE.  
Seminarium och exkursion to 29.8.2013, Urban Mill (Otnäs) och exkursion: Helsingfors 
tilläggsbyggnadsområden (Böle, Fiskehamnen, Arabiastranden).  
http://www.livingbusiness.fi/uusimaa/uutiset/uutiset/9-uutiset/164-viihtyisaa-ja-vihreaa-
kaupunkia-rakentamassa 

 

• Nätverkets julseminarium onsdag 18.12.2013 kl 12-16, Tampere-talo. 
 

MAL-nätverkets verksamhet år 2013 
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Förfrågningar 
• Stationsorternas utvecklingsprojekt, augusti 2013. Sammanfattning av 15 

medlemsregioners projekt och planläggningssituation. Som fortsättning ordnas en 
gemensam workshop  vintern 2013-2014.  
 

Verksamheten hösten 2013 

Projektverksamhet 
• Maapaikka:fortsättning på projekthelheten: Maapaikka II I  -  regionvis förankring. 

Styrgruppsarbete, Region workshops veckorna 38-42 (Kouvola, St Michel, Kotka-
Fredrikshamn, Seinäjoki, Övre Birkaland).  

• Tillfällen om företagsväxelverkan: koncept och genomförande, Åbo- och 
Jakobstadsregionens projektrapport: http://www.mal-
verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus.  Kotka-Fredrikshamnsregionen, höstens workshop 
10.12.13. Kotka stad, Cursor, Livady Oy (Panu Lehtovuori & arbetsgrupp), MAL-nätverket. 

•  Internationell MAL-kartläggning (MAL-översikt över metropolområden). Iina Sankala Tay, 
JKK, rapport: http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-
mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf 

Sparrning  
• Jakobstadsregionen 4.12.13, Strukturplanens nästa steg 
• Kotka-Fredrikshamn 10.12.13,  Företagsväxelverkan: genomförande och koncept-

sparrning  
• Iisalmi 12.12.13, Workshop: Nya koncept för seniorers boende, kl 12-16 
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Projektens slutrapporter 

- Kan laddas ner från nätverkets webbsidor 
- Förankring av resultat: seminarier och 

workshops, sparrning som arrangerats i 
regionerna 

- Zonplaneringsrapport och bilaga 
”Vyöhykesuunnittelu”-rapportens 
svenskspråkiga översättning, publicerad i mars 
2013 



METROPOLIALUEIDEN 
SUUNNITTELU- JA 
HALLINTAMALLIT 

Kansainvälinen 
kartoitus 

 

Iina Sankala 
MAL-verkosto 
syyskuu 2013 

Boende och MAL- samarbete,  
Projektens slutrapporter 2013 

 
Kan laddas ner från nätverkets webbsidor: www.mal-verkosto.fi 
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MAL-nätverkets tyngdpunkter år 2014   
 

MAL-nätverkets stöd till statens och stadsregionernans MALPE-intentionsavtalsförfarande och 

utveckling av tillväxtavtalsförfarandet via MAL-teman  

• Vad har lyckats och vilka utmaningar återstår? 

• Workshops 

 

1. Stationsregionernas utvecklingsprojekts i samverkan med stadsutvecklingsprojekt, 

nationellt referensstöd, samgranskning av spårtrafiken, boendet och servicen, resekedjornas 

optimering till spårtrafikstationer och -hållplatser, parkeringsgranskningar 

•  Ex. Stationsregionernas helhetsprojekt, Den symmetriska staden i Joensuu,  SmartStation 

i Seinäjoki, Lahti, Tammerfors, Böle etc. 

 

2. Bostadsområdens tilläggsbyggande och distribution av bra exempel, kvalitativa och 

enhetliga boendemiljöer, medeleffektivt boende 

 

Punkt 1 & 2 = > Internationellt referensstöd, distribution av god praxis i internationella MAL-

modeller 

 

3. Utvecklingskorridorernas MALPE-planering  

 

 

 

 



 
MAL-nätverkets aktiviteter år 2014 

 
Sparrning för vissa regioner: 
 
- Först Vasaregionens livskraftsstrategiarbete 30.1.2014 

 
- ….och sedan 10 andra sparrningstillällen för andra MAL-

medlemregioner  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



Sammandrag 

MAL-nätverkets verksamhet och finansiering kommer 
att fortsätta under år 2014.Styrgruppen har i år 
diskuterat om nätverket och dess framtida 
finansiering för år 2014.  
Det har rapporterats att nätverket i framtiden har 
medlemmar ”med livskraftiga och nödvändiga 
verktyg”. 
 
Nästa steg: ”En utvidgning av nätet till slutet av år 
2015 är viktigt för stadspolitiken; för detta talar även  
de argument som säger att det ligger både i statliga 
och urbana intressen att en fortsättning följer." 



 

Tero Piippo, projektledare, MAL-nätverket 

tero.piippo@tampereenseutu.fi 

0400-388735 

 

Kati-Jasmin Kosonen, specialplanerare 

kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi 

040-1952852 
 
 

www.mal-verkosto.fi 
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