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MAL-verkosto 

Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko

Maankäyttöpolitiikka

Kaupunki - maaseutu

Kuntayhteistyö

kaupunkiseutujen kehittämiseksi



❚ Teeman kärkiaiheena on lie-
ve- ja hajarakentamisen hallinta, 
joka vaatii uusia keinoja ja työ-
kaluja erityisesti kasvavilla kau-
punkiseuduilla kuntatalouden 
kustannusten suitsimiseksi ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttä-

miseksi. Teeman muita aiheita 
ovat muun muassa täydennys-
rakentaminen, keskustojen ke-
hittäminen, seudullinen maapo-
litiikka, asumisen monimuotoi-
suus ja yhteisvastuullinen asun-
topolitiikka. 

MAL-verkosto tukee jäsenalueitaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. 
Verkoston neljään teemaan jäsennelty toiminta perustuu jäsenalueiden tarpeisiin. Tuloksena syntyy työkaluja 
suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. Konkreettisia hyötyjä tuovat myös verkoston jäsenalueilla toteutetut 
selvitykset ja pilotit. Myös hyvien käytäntöjen levittäminen ja MAL-asiantuntijoiden koulutus ovat osa toimintaa. 

MAL kartalla

työkALujA 
kaupunkiseutujen kehittäjille

yhdyskuntarakenne 
ja palveluverkko

Maankäyttö-
politiikka

2 Länsi-Uusimaa
4 Hyvinkään-Riihimäen talousalue
7 Salon seutu
8 Turun seutu
12 Hämeenlinnan seutu
13 Lahden seutu
14 Kotkan-Haminan seutu
17 Rauman seutu
18 Porin seutu
20 Etelä-Pirkanmaa
22 Tampereen kaupunkiseutu
24 Ylä-Pirkanmaa, Keuruu ja Kaakkois-Pirkanmaa
25 Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski
27 Mikkelin seutu
31 Vaasan seutu
32 Pietarsaaren seutu
34 Seinäjoen kaupunkiseutu
40 Joensuun seutu ja Keski-Karjala
45 Oulun seutu
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MAL-verkoston jäsenenä on sekä 
 kaupunkimaisia että maaseutumaisia 
seutuja.
 
Vuonna 2011 verkoston  jäsenenä on 
19 seutua eri puolilta Suomea:   

❚ Teemaryhmässä käsitellään 
fyysiseen yhdyskuntarakentee-
seen ja sen suunnitteluun liit-
tyviä kysymyksiä. Muuttuvien 
kuntarakenteiden ja kasvavan 
yhteistyötarpeen vuoksi keskei-
seksi aiheeksi on noussut yh-
dyskuntarakenteen ja palvelu-

verkon so vittaminen yhteen ny-
kyistä paremmin. Teeman mui-
ta aiheita ovat muun muassa 
kauppa yhdyskuntarakentees-
sa, julkiset palvelut, arjen suju-
vuus,  eheää rakennetta tukeva 
liikennejärjestelmä sekä yhdys-
kuntarakenteen ekotehokkuus. 



❚ Teemassa kehitetään parem-
pia yhteistyön ja vuorovaikutuk-
sen malleja. Yksi keskeinen ke-
hittämisen kohde on elinkeino-
elämän ottaminen nykyistä pa-
remmin huomioon seudullises-
sa suunnittelussa. Myös asu-
kasvuorovaikutusta strategises-
sa seudullisessa suunnittelussa 

pyritään vahvistamaan. Teeman 
muita aiheita ovat muun muas-
sa seudullisen MAL-toiminnan 
organisointi, seudullisen suun-
nittelun suhde maakuntakaa-
voitukseen sekä kuntien ja kun-
tapäättäjien sitoutuminen seu-
dulla yhteisesti valittuihin tavoit-
teisiin. 

MAL-verkosto tukee jäsenalueitaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. 
Verkoston neljään teemaan jäsennelty toiminta perustuu jäsenalueiden tarpeisiin. Tuloksena syntyy työkaluja 
suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. Konkreettisia hyötyjä tuovat myös verkoston jäsenalueilla toteutetut 
selvitykset ja pilotit. Myös hyvien käytäntöjen levittäminen ja MAL-asiantuntijoiden koulutus ovat osa toimintaa. 

työkALujA 

❚ Teemaryhmässä kehitetään 
maaseutumaisten alueiden stra-
tegista suunnittelua ja suunnit-
telun työkaluja. Kaupunkimaisille 
rakenteille suunnitellut välineet 
eivät aina sovellu suunnitteluun 
alueilla, joissa yhdyskuntaraken-
ne on maaseutumainen – tästä 

syystä uusien, alueen ominais-
piirteet huomioon ottavien työ-
kalujen tarve on ilmeinen. 

Muita aihepiirejä ovat esi-
merkiksi kyläkaavoitus, vapaa-
ajan asuminen sekä maaseutu-
väestön muuttuvat palveluiden 
ja asumisen tarpeet.

kaupunkiseutujen kehittäjille

kaupunki - maaseutu

kuntayhteistyö

Malli elinkeinoelämän osallistamiselle. 
Elinkeinoelämä on merkittävä tekijä seutujen 
kilpailukyvyn ja yhdyskuntien kehityksen kan-
nalta. Silti sen rooli seudullisessa suunnittelus-
sa on vasta muotoutumassa. MAL-verkosto 
selvitti, mitä elinkeinoelämän ja seudullisen 
suunnittelun vuorovaikutus on tänään ja mitä 
sen tulisi olla jatkossa. Case-kohteina oli viisi 
verkoston jäsenseutua: Kotkan-Haminan seu-
tu, Lahden alue, Pietarsaaren seutu, Porin 
seutu ja Tampereen kaupunkiseutu. Tuloksek-
si saatiin muun muassa lista osallistumisen 
motivaatiotekijöistä ja ehdotus vuorovaikuttei-
seksi prosessiksi.

   
Lisätietoja: Jani Hanhijärvi: Elinkeinoelämän rooli 
seudullisessa suunnittelussa. Raportti on luettavissa 
osoitteessa www.mal-verkosto.fi.

urban growth boundary – kasvun 
ohjaa misen väline. Portlandissa Yhdysval-
loissa on sovellettu jo pitkään sopimuspohjais-
ta työkalua, urban growth boundarya. Se on 
kartalle piirretty raja, jonka tarkoituksena on 
suojata alkutuotantoelinkeinoja sekä maaseu-
tumaisia, arvokkaita virkistysalueita sirpaleisen 
kaupunkimaisen asutuksen leviämiseltä. 

Rajan sisäpuolella aluerakenne on kau-
punkimainen. Valtaosa uudesta rakentamises-
ta tapahtuu siellä, ja alueella ylläpidetään kau-
punkimaiseen rakenteeseen kuuluvia palvelui-
ta. Ulkopuolella aluerakenne on maaseutumai-
nen, palvelutaso on vaatimattomampi ja kiin-
teistöveroprosentti alhaisempi. Rakentaminen 
on luvanvaraista, pääosin alkutuotantoelinkei-
noihin perustuvaa.

Kaupunkimaisen alueen laajuus perustuu 
20 vuoden ennusteisiin ja laskelmiin asumisen 
ja elinkeinoelämän tulevista maankäyttötar-
peista. Raja päivitetään joka viides vuosi vuo-
rovaikutteisesti. Aidon keskustelun tekevät 
mahdolliseksi arjen tasolle tuodut laskelmat ja 
skenaariot eri vaihtoehtojen vaikutuksista mm. 
ihmisten arkeen, elinkustannuksiin ja kunta-
talouteen.

 
Lisätietoja www.mal-verkosto.fi tai 
www.oregonmetro.gov/ugb

 

MAL-verkosto välittää 
tietoa hyvistä käytännöistä 
meillä ja maailmalla. 



TAMPEREEN
KAUPUNKISEUTU

MAL-verkosto

MAL-verkoston koordinaatio

❚ MAL eli maankäytön, asumisen ja liiken-
teen teemakokonaisuus on noussut alue-
kehittämisen agendalle sen oivalluksen 
kautta, että alueita on kehitettävä laaja-
alaisesti, jotta ne voivat olla houkuttelevia 
ja toimivia niin asukkaiden kuin yritysten-
kin kannalta. 

KOKO-ohjelman valtakunnallisten tee-
maverkostojen aiheet valikoituivat kuntien 
tarpeiden pohjalta ohjelman valmisteluvai-
heessa. Elinkeinopolitiikkaan ja palveluiden 
maantieteeseen tiiviisti kytkeytyvän, laaja-
alaisen MAL-teemaverkoston tarpeellisuu-
desta todistavat myös PARAS-hankkeen 
tiimoilta tehdyt kaupunkiseutusuunnitelmat.  

 MAL-verkoston kautta seudut löytävät 
verrokit ja kumppanit. Verkosto tarjoaa foo-
rumin tiedon ja kokemuksen vaihtamiselle. 
Myös kansallisessa yhteistyössä ministe-
riöiden ja muiden toimijoiden kanssa MAL-
verkosto on erinomainen väline. Esimerkik-
si liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristö-
ministeriö ja Sitra ovat huomanneet MAL-
verkoston oivaksi kanavaksi kentälle. 

Janne Antikainen,
aluekehitysjohtaja

työ- ja elinkeinoministeriö

Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki
puh. 040 579 3396
kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi

Suunnittelija Marja Uusivuori
puh. 040 195 2852
marja.uusivuori@tampereenseutu.fi

www.mal-verkosto.fi

Perustaa 
muulle kehittämiselle

Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO 
on työ- ja elinkeino ministeriön hallinnoima aluekehitysohjelma vuosille 
2010-2013. KOKOon kuuluu 52 aluetta ja 7 teemaverkostoa, joista 
MAL-verkosto on yksi. Lisätietoja KOKOsta: www.tem.fi/koko 

❚ kansallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto
❚ osa koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKOa 
❚ verkostoa hallinnoi Tampereen kaupunkiseutu tukenaan verkoston  
 kansallinen ohjausryhmä ja Pirkanmaan liitto 
❚ vuonna 2011 verkoston jäseninä on 19 KOKO-aluetta
❚ alueita verkostossa edustavat maankäytön, asumisen ja 
 liikenteen asiantuntijat
❚ MAL-verkosto tukee jäsenalueitaan maankäytön, asumisen ja 
 liikenteen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä edistää 
 kokonaisvaltaista yhdyskuntasuunnittelua. Verkoston toiminnassa  
 korostuvat seudullisuus ja kuntien yhteistyö.
❚  verkoston toiminta jäsentyy neljään teemaryhmään:
  n yhdyskuntarakenne ja palveluverkko
  n maankäyttöpolitiikka
  n kaupunki-maaseutu
  n kuntayhteistyö

❚ MAL-verkosto toimii myös aktiivisena viestinvälittäjänä alueiden 
 ja ministeriöiden välillä
❚ Yhteistyötahoja ovat mm. työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristö - 
 ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Kuntaliitto, Sitra, 
 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK), 
 Kaupunkirakenteen kehityspiirteiden tutkimusverkosto (KARA) ja  
 ikärakennemuutosalueiden verkosto (DEMO).
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