Raportointi 1.1.-31.8.2022

MAL-verkosto
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi valtakunnallista MAL-verkostoa. Työllä tuetaan
jäsenyhteisöjen strategista MAL-työn integraatiota, ilmiöpohjaista yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja
tietopohjaista maankäytön ja liikenteen yhteensovittamistyötä kaupunkiseututasoisen suunnittelun
hyviä käytäntöjä. Vuonna 2022 oli yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, TEM, VM, LVM, Traficom
ja Väylä, ARA, Kuntaliitto sekä hankekumppaneina Kuntaliitto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja
Suomen ympäristökeskus SYKE (KAUPSU, PERUS-SKENE - hankkeet sekä ja Elinvoimaiset kaupunkiseudut
teemaverkosto). Verkoston vuosittaista toimintaa raamittaa Verkostostrategia ja siihen liittyvä
verkostosopimus sekä yhdessä jäsenistön kanssa hyväksytyt strategiset painopistealueet.
Toimintamuotoja ovat yhteistyöhankkeet, vertaisoppimisen foorumit ja sparraus sekä valtakunnallisten
ja alueellisten tilaisuuksien järjestäminen sekä viestintä.
MAL-verkoston valtakunnallista, valtiotoimijoita ja seutuja yhdistävää ohjausryhmää johtaa vuonna
2022 toimivat Anne Jarva Kuntaliitosta ja varapuheenjohtajana yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen
Oulun kaupungilta. Raportointikaudella ohajusryhmän kokouksia pidettiin kolmesti: helmikuussa,
huhtikuussa ja kesäkuussa. Koordinaatiossa on vuonna 2022 palkattuna 2 henkilöä, kehittämispäällikkö
ja suunnittelupäällikkö. Korkeakouluharjoittelijoita ei ollut. Verkostotoiminnassa hyödynnettiin
edellisenä vuonna hyväksyttyä Viestintäsuunnitelmaa, jonka mukaisesti Uutiskirjeitä on tuotettu v. 2022
kolme kappaletta ja blogeja samoin kolme (2 verkostosivuilla ja 1 Tieto käyttöön sivulla).
Hankkeet 1.1.-31.8.2022:
• Toteutettiin VN TEAS PERUS-SKENE hanketta (2021-2022), jossa luotiin skenaariotarkastelu alue- ja
yhdyskuntarakenteen tilannekuvasta ja tulevaisuudesta. Hankekumppaneina olivat Aalto –yliopisto,
Syke ja MAL-verkosto sekä valtioneuvosto. Hankkeessa järjestettiin työpajaoja ja loppuseminaari
(syyskuussa). Tuloksena oli raportti, politiikkasuositukset ja viestintätuotoksia VNK:n Tieto käyttöön
alustalla. Hanke kävi läpi tieteellisen arvioinnin.
• Aloitettiin vuoden 2022 yhteistyöhanke kaupunkiseutujen katuverkon suoritelaskennan
kehittämiseksi eli Kilometrit Katuverkolle -hanke Traficomin, Väylän, Tilastokeskuksen ja MALverkoston jäsenkaupunkien kanssa. Hankkeen toteuttajaksi valittiin toukokuussa 2022 Sitowise oy.
• Aloitettiin Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja MAL-verkoston yhteistyöhanke
Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt, KAUPSU -hanke, jossa on
em. tahojen lisäksi 9 verkoston jäsenseutua mukana (MAL-sopimusseudut ja yhteisen yleiskaavan
seudut Joensuu ja Kotka-Hamina). Hanke päättyy tammikuussa 2023.
• Aloitettiin Asemanseutujen yhteistyön valmistelu Traficomin ja Väylän kanssa syys-talvella 2022-2023
järjestettäviä työpajoja varten.
MAL-verkosto osallistui alueellisen verkostoyhteistyön ja teemaverkostojen rahoitushakuun 2021.
Valtioneuvosto myönsi MAL-verkostolle 550 000 euroa. Yhteensä kokonaisrahoitus on 20%
omarahoitusosuudella on 687.500 euroa vuosille 2021-2023. Valmistelussa nimeksi on muodostunut
Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkosto, joka toteutetaan yhteishankkeena Tampereen yliopiston
ja SYKEn kanssa. Lisäksi Kuntaliitto osallistuu KAUPSU hankkeen toteutukseen. Yhteissopimus laadittiin
toukokuussa 2022, hankkeiden toteutus on hankesuunnitelman mukaista. Teemoina ovat
asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyössä, asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen,
ennakoiva elinkeinoyhteistyö yhdyskuntarakenteen suunnittelussa sekä kaupunkiseutusuunnittelun
uudet mallit (Kaupsu-hanke).

