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Tiivistelmä tuloksista
•

MAL-verkostolla on erittäin tärkeä rooli niin kansallisesti kuin kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa ja
toimintatapojen kehittämisessä.

•

Verkoston toiminta koetaan hyvin onnistunee. Verkostolla on monenlaisia tunnistettuja rooleja ja vaikutuksia, joista moni syntyy epäsuorien
ja pitkien vaikutuspolkujen kautta.

•

Verkoston toiminta koetaan hyvin onnistuneeksi. Pienillä rahallisilla panostuksilla on saatu merkittäviä vaikutuksia aikaan MAL-teemoissa.

•

Toiminnan muodoissa ja sisällöissä jokaiselle jotain – verkosto palvelee hyvin laajaa toimijoiden ja erilaisten kaupunkiseutujen tarpeita.

•

Verkosto tulisi ottaa vakavammin niin kansallisesti kuin kaupunkiseuduilla
•

Verkosto tarvitsee elääkseen niin rahallisia kuin henkisiä voimavaroja ja toiminta rakentuu vastavuoroiselle toiminnalle. Luottamus eri tahojen suuntaan täytyy
lunastaa jatkuvasti uudelleen, mutta samalla verkosto tarvitsee nykyistä enemmän vakautta ja sitoutumista myös rahoituksen näkökulmasta.

•

Vaikuttavuutta voidaan lisätä esim. ohjausryhmän strategista roolia vahvistamalla ja koko verkoston yhteisellä vuoropuhelulla ja osallistamisella. Voisiko verkoston
osallistumiseen tulla myös maksu- ja palvelutasoja sitoutumisen lisäämiseksi?

•

Ei saa keskittyä ”ainoastaan hyviin hankkeisiin” – tulevaisuuden kannalta on olennaista, että verkostossa käydään strategista keskustelua
MAL-verkoston roolista kansallisesti sekä ennen kaikkea laajasti ilmiöistä ja sisällöistä, joihin MAL-verkoston toiminta kiinnittyy tarkemmin.

•

Toiminnassa on kyettävä palvelemaan sekä yhteisesti että räätälöidymmin moninaista kaupunkiseutujen joukkoa.

•

Pää pilvissä (ilmiöissä), nenä tarkkana ja jalat tukevasti maassa: Verkoston tulee olla jatkuvasti kiinni ajassa ja askeleen edellä rakentamassa
tulevaisuuden MAL(PE)-kehittämistä.

MAL-VERKOSTON STRATEGINEN VIITEKEHYS 2019 - 2022
ELÄVÄT ASEMANSEUDUT

Fiksu Assa
kehitysalusta
Asemanseutujen
digihack (palvelut)
Asemanseutujen
maankäyttö

ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖT

Kaupunkiympäristön laatu
Sosiaalinen
kestävyys

KAUPUNKISEUDUILLE
ELINVOIMAA JA
KILPAILUKYKYÄ

Monimuotoinen
asuminen

LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT: vähähiilisyys, digitalisaatio, sopimusmenettelyt, kv-mallit
LIIKENNE JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN

MALPEKOORDINAATIOLLA

IHMISLÄHTÖINEN JA ÄLYKÄS
YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Liikenne & maankäyttö
yhteiskehittäminen
Saavutettavuus ja
yhteydet
Liikkumispalvelut
Jakamistalous
Pysäköintiratkaisut

Arjen sujuvuus
Kuntalaisten
osallistuminen
Digitalisaation
hyödyntäminen

MAL-verkoston tulevaisuuden painotukset
Mihin painopisteisiin tai teemoihin verkoston tulisi keskittyä tulevaisuudessa?
Valitse kolme (3) kaikkein merkittävintä painopistettä Maksimissaan 3 valintaa
sallittu.
0%
Asuntopolitiikan seudullistaminen

20%

40%

60%

100%

23; 40%

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan
edistäminen

10%

20%

30%

40%

50%

60%

24; 44%

Hanketoiminta eri kokoisilla jäsenalueilla
45; 79%

Asemanseutujen kehittäminen

0%
Webinaari/ työpajasarja eri kokoisille
jäsenalueille

12; 21%

Sopimusmenettelyn kehittäminen

27; 50%

Yhteydet muihin kehittämisohjelmiin ja malleihin eriytettyinä alueellisesti

21; 39%

22; 39%

Seudullisen maankäytön suunnittelu

29; 51%

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut

Jokin muu, mikä?

80%

Miten MAL-verkosto voisi toiminnassaan huomioida entistä paremmin eri
kokoisten jäsenseutujen tarpeita ja valtakunnallista kattavuutta?

30; 53%

6; 11%

Suurten väylähankkeiden vertaistuki
valtakunnan eri osissa

13; 24%

Koulutusta ja sparrausta eri kokoisten
jäsenalueiden kesken

Jokin muu keino, mikä?

27; 50%

2; 4%

Ehdotus MAL-verkoston itsearviointiprosessiksi
VERKOSTON
KEHITYSKESKUSTELUT JA
JÄSENALUEIDEN SPARRAUS
Tammi-toukokuu

KEVYT ITSEARVIOINTIKYSELY JA TIEDON
ANALYSOINTI
Syys-lokakuu

JATKUVA ITSEARVIOINTI
- Hankkeiden arviointi (Checklist ohjausryhmälle: mihin
lähdetään, miten osuus verkoston strategisiin tavoitteisiin,
miten on onnistuttu)
- Tapahtumapalautteen kerääminen

EHDOTUKSET TOIMINNAN
SUUNTAAMISESTA
SEURAAVALLE VUODELLE
Joulukuu

MAL-SEMINAARI
+ STRATEGIATYÖPAJA
Marraskuu

