
Tulevaisuuden kaupunkiseudut – elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta 
kaupungistuvassa Suomessa 

 

Verkostossa (kansallinen MAL-verkosto) on mukana 16 kaupunkia ja kaupunkiseutua, ja verkoston 
isäntäorganisaationa toimii Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. 

Hakemuksessa esitettävien työpakettien teemat ovat: Asemanseuduille lisäarvoa, Tulevaisuuden 
asuntotuotanto, Liikennejärjestelmien digiloikka sekä Joustava maankäytön suunnittelu. 

 

Välttämättömät ehdot  
Ehdotus tukee hallituksen kärkihankkeiden 
toteuttamista 
 

Hakemus on laadittu siten, että siinä on selkeät liittymäpinnat 
hallituksen kärkihankkeisiin. 
 

Suunnitelma on niin valmis, että toiminta 
on käynnistettävissä vuoden 2016 aikana 
 

Hakemuksessa on esitetty uskottava aikataulutus suunniteltujen 
toimenpiteiden toteutukselle vuosien 2016 – 2018 aikana. 
Ensimmäisenä työpakettina käynnistyy asemanseutuja 
innovaatioalustoina kehittävä projekti. 
 

Verkoston toimijoiden tulee sitoutua 
omarahoitusosuudella alueelliset 
innovaatiot ja kokeilut -määrärahalla 
toteutettaviin hankkeisiin 
 

Työpakettien toimenpiteet rahoitetaan AIKO-rahoituksella ja 
kaupunkien vastaavan suuruisella vastinrahoituksella. Toiminta on 
erotettu MAL-verkoston perustoiminnasta, jota rahoittavat YM, 
Liikennevirasto, Ara ja Kuntaliitto. 
 

Arvioitavat kriteerit  
Ehdotuksen arvioinnissa suurin painoarvo 
on teeman kansallisella merkittävyydellä ja 
siihen ehdotettujen kehittämistoimien 
omaleimaisuudella ja uudenlaisella 
lähestymistavalla 
 

Ehdotus perustuu sisällöltään MAL-verkostossa tunnistettuihin 
yhteisiin kehityskohteisiin ja suunnitelmassa on hyödynnetty 
verkoston toiminnasta vuonna 2015 tehtyä arviointia, jossa todetaan 
verkostolle olevan edelleen tarvetta seutuyhteistyön parantamiseksi ja 
kaupunkiseutujen välisen vuoropuhelun edistämiseksi.  
 
Hakemuksessa esitettyjen työpakettien teemat ovat kansallisesta 
näkökulmasta relevantteja ja maankäytön, asumisen ja liikenteen 
kehittämisen näkökulmasta osuvia ja täydentävät verkoston 
perustoimintaa hallituksen kärkihankkeita tukevalla MALPE-
kehittämisellä ja kokeiluilla.  
 
Hakemuksella on liittymäpintaa kasvuvyöhykkeiden kehittämiseen ja 
mahdollisesti joidenkin kaupunkien kasvusopimuksiin. 
 
Verkoston ohjauksessa ovat mukana keskeisimmät kansalliset 
yhteistyötahot eli YM, Ara, LVM, Liikennevirasto ja TEM. Edellä 
mainitut sekä näiden lisäksi ELY-keskukset ovat myös valtio-osapuolen 
verkostojäseniä. Verkostossa on myös korkeakoulujäseniä.  
 
AIKO-rahoitusta tullaan käyttämään katalyyttinä ja resurssina isompien 
hankekokonaisuuksien muodostamiseksi.  
 

Verkoston vetäjätahon resurssit, kokemus 
ja osaaminen verkostojen johtamisessa 
 

MAL-verkosto on toiminut vuodesta 2011 lähtien ja Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymällä on useampivuotinen kokemus 
verkoston vetämisestä. 
 



Kaupunkiverkoston laajuus 
 

Verkostossa on mukana 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua, mm. kuusi 
suurinta kaupunkiseutua. Verkostoon kuuluvilla alueilla asuu n. 3,5 
miljoonaa ihmistä. 
 

 

Huomioita hakemuksesta 

Hakemukseen on sitoutunut merkittävä joukko kaupunkiseutuja ja se perustuu useamman vuoden 
toiminnassa hioutuneelle yhteistyölle. AIKO-rahoituksella toteutettava toiminta täydentää MAL-verkoston 
perustoimintaa ja on käynnistettävissä suunnitelman mukaisesti jo vuoden 2016 aikana.  

Hakemuksessa esitettyjen työpakettien teemat ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmasta 
relevantteja ja toimenpiteillä pyritään ratkaisemaan kaupunkiseuduilla tunnistettuja yhteisiä ongelmia. 
Toiminta on kansallisesti merkittävää ja edistää kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä. Verkoston hakemus 
täyttää hyvin haussa teemaverkostoille asetetut välttämättömät ehdot ja kriteerit.  

 


	Tulevaisuuden kaupunkiseudut – elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa

