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TAUSTOITUSTA

- kaupunkiseutujen haasteet = > malpe-toimintojen yhteensovittaminen
- maakunta- ja soteuudistus = > kuntien tehtävien, roolin, rakenteiden ja toimivaltasuhteiden 
muuttuminen
- hallituksen Tulevaisuuden kunta hanke
- kuntien elinkeinopoliittisen roolin korostuminen

NÄISTÄ NOUSEE KESKEISIÄ KYSYMYKSIÄ

Millaisena tulevaisuuden kunta ja kaupunkiseutu näyttäytyvät maankäytön suunnitteluun kohdistuvien 
muutostarpeiden näkökulmasta? 

Miten tulevaisuuden kunnan, tulevaisuuden kaupunkiseudun ja täysin uusien itsehallintoalueiden yhteistyö ja 
työnjako ratkaistaan? 

Mihin seututason kuntayhteistyössä on keskityttävä?

Löydetäänkö tulevaisuuden kaupunkiseutujen malpe-yhteistyölle uusi sisältö ?



Maankäyttö, asuminen ja liikenne: 
Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi 2015

Kuntaliitto, TEM, YM, VM, LVM 

Arvioinnissa keskityttiin kuntien väliseen 
yhteistyön tilaan neljässä 
yhdyskuntapoliittisessa teemassa:

1. MAL-asioiden yhteensovittamiseen, kuntien 
kesken (myös toteutuksen ajoituksesta 
sopiminen)

2. Yhdyskuntarakenteen hallinnan keinoihin 
(yhdyskuntarakenteen ohjaaminen yleisesti, 
sekä maapolitiikka ja hajarakentamisen ohjaus)

3. Yhteistyöhön sitoutumiseen (seudulliseen 
otteeseen sitoutuminen päätöksenteossa ja 
sen resursoinnissa, koko seudun kuntien 
kesken) sekä 

4. Kuntaliitoksiin, painottaen erityisesti liitoksia 
seutujen yhdyskuntarakenteen kannalta 
olennaisilla ydinalueilla. 



TEMin arviointityöryhmän huomioita MAL-verkoston 
”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -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. 



MAL-VERKOSTON JÄSENSEUDUT (ovat mukana toteuttamassa ja rahoittamassa
Tulevaisuuden kaupunkiseudut kokonaisuuttamme) 



DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto

• Asunto-osuuskunta – uusi 
rakentamisen ja asumisen malli -
selvityshanke

• Seudullisen asumiskatsauksen 
malli, AsumisGIS, hanke

• Asumisen digitaaliset palvelut, 
digitaalisuudesta yhteisöllisyyttä, 
hanke/skenaario tai  
klinikkatyöskentely. 

• Seudulliset uudet käytännöt  
jakoon; tonttipäivät, 
asuntotuotantokatsaukset, 
rakennuttajaneuvottelut ym.

• Ikäystävällisten asuinympäristöjen 
ja –kortteleiden mallit, sparraus ja 
hyvien käytäntöjen jako.

TP: Joustava maankäytön suunnittelu

• Digitaalisten palveluverkkojen 
integrointi maankäytön 
suunnitteluun. , selvitys

• Periaatekaavoituksen uudet 
mallinnukset ja GIS-menetelmä-
kokeilut, hanke

• Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien kartoitus ja 
kehittäminen, hanke

• Biotalouden ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet, kartoitus 
ja profilointi

• Tulevaisuuden elinvoimakunnan, 
kaupunkiseudun ja maakuntatason 
valtakunnalliseen suunnittelu- ja 
valmistelutyöhön, keskustelu-
tilaisuudet, tiedonvälitys. 

TP: Asemanseuduille lisäarvoa

• Kehittyvät asemanseudut 
innovaatioalustoina, T&K-hanke

• Asemanseudut kansainvälisen 
liiketoiminnan kehitysalustoina, 
pilottikokonaisuus

• Asemanseutujen kehittäminen 
liikkumisvyöhykkeiden 
solmupisteinä, muuntojoustavat 
asemanseudut 

• Kansallis-kansainvälinen 
asemanseutuverkoston 
muodostaminen ja ylläpito.

TP: Liikennejärjestelmien digiloikka
• Uudet pysäköintiratkaisut osana 

älykkäitä liikennejärjestelmiä, 
kartoitus ja mallinnushanke

• Kestävän liikkumisen asema kuntien 
päätöksenteossa, selvitys

• Resurssiviisaan liikenteen 
suunnittelu: harvaan asutun alueen 
kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely 
ja kuljetustarpeen vähentäminen 
digitalisaatiolla, nopeat selvitykset, 
hyvät käytännöt jakoon

• MaaS ja LaaS- sovellusten 
kehittämismahdollisuudet 
kaupunkiseuduilla, nopeat 
selvitykset, hyvät käytännöt jakoon

• Kestävän liikkumisen ja 
kaupunkiliikenteen 
verkostoyhteistyö, tiedonvälitys. 

Työpaketit 2016 – 2018. 
TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT

ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely 
Verkostoyhteistyö kansallisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa



Sisältää yhtymäkohtia hallituksen ”Osaaminen ja koulutus” -kärkihankkeeseen sekä yhteistä työskentelyalustaa MAL-

sopimuksiin, kasvukäytäväsopimusten ja kasvusopimusten vastaaviin toimiin.

Kehittämiskokonaisuudet ja hanke-ehdotukset vuosille 2016-2018 

*HANKE: Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoina ”KAI”. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen 

teknillinen yliopisto, Kaupunkilaboratorio, asemanseutukaupungit. Toteutus 2016.

*HANKE/PILOTOINNIT: Asemanseudut kansainvälisen liiketoiminnan kehitysalustoina. Tekes, MAL-verkosto, Suomen 

Kasvukäytävä, kaupungit, Helsingin ja Uudenmaan Elias-hanke, Helsinki Business Hub (HBH), IntoSeinäjoki, Ladec, Tredea sekä 

yrityskumppanit. Sisältää useita kaupunkien ja yritysten pilotteja, joiden kiinnittymis- ja referenssikohteena ovat 

asemanseudut. Toteutus 2016-2018.

*Keskeisten liikkumisvyöhykkeiden asemien kehittäminen solmupisteinä sekä asemanseutujen monimuotoisen ja 

muutonjoustavan ympäristön suunnittelutyön tukeminen (Suomen Kasvukäytävä, Tunnin juna, Lahden seudun 

innovaatiokaava). Sparraus ja hyvien käytäntöjen tuki. Koko verkosto. Toteutus 2016-2018.

*Asemanseutu-verkoston kokoaminen ja ylläpito, yhteistyöalustan muodostaminen; Kaupungit, yritykset, Liikennevirasto, 

Ympäristöministeriö, Senaatti, VR, muut aiemmin työpaketissa mainitut asemanseutu-toimijat, kv-kumppanit. Yhteinen 

viestintä ja sparraus. Toteutus 2016-2018.

Työpaketti 1. ”Asemanseuduille lisäarvoa”



Työpaketti 2. ”Tulevaisuuden asuntotuotanto”

Kehittämiskokonaisuudet ja hanke-ehdotukset 2016 – 2018

*HANKE: Seudullisen asumiskatsauksen malli ”ASUMISGIS”. Jyväskylän kaupunki, MAL-verkoston koordinaatio, muut 

kohdekaupungit. Toteutus 2016 - 2017.

*HANKE: Asunto-osuuskunta - Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli (selvitys). Pellervon taloustutkimus, 

Pellervo-seura, Ympäristöministeriö, ARA, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, MAL-verkoston koordinaatio, Rakli ry.  

Toteutus 2016.

*Ikäystävällisten asuinympäristöjen ja -kortteleiden mallit. Hyvinvointimallien ja MALPE-suunnittelun keinot uudenlaisten 

ikäystävällisten asuinympäristöjen suunnitteluun sekä uudet palvelu- ja asuntotuotantoratkaisut. MAL-verkoston koordinaatio, 

Ympäristöministeriö, ARA, pilottikaupungit, korkeakoulut. Sparraus ja hyvien käytäntöjen jako. Koko verkosto, toteutus 2016-

2017.

*Asumisen digitaaliset palvelut. Asumispalveluihin uutta otetta Digitalisaatiolla, asuinalue- ja lähiökehittämisen mallien 

päivittäminen digiaikaan ja uusiin monipuoliseen asumisyhteisö- ja palvelumalleihin, digitaalisuudesta yhteisöllisyyttä.

Sparraus ja hyvien käytäntöjen jako. Koko verkosto, toteutus 2017-2018.

*Hyvien seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa: seudulliset tonttipäivät, rakennuttajaneuvottelut, asuntovisiot, 

ensisijaiset rakentamisen kohteet-tarkastelut). Toteutus 2016-2018. 



Työpaketti 3. ”Liikennejärjestelmien digiloikka” 

Kehittämiskokonaisuudet ja hanke-ehdotukset 2016 - 2018

*HANKE: Uudet pysäköintiratkaisut osana älykkäitä liikennejärjestelmiä. MAL-verkoston koordinaatio, Helsingin seutu: 

HSL ja HSY, Lahden kaupunki, Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseutu. Selvitys ja skenaariotyö. Toteutus 2016-

2017.

*HANKE: Tutkimus kestävän liikkumisen asemasta kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Strafica, Ympäristöministeriö, 

Liikennevirasto, Helsingin seutu/ Helsingin kaupunki, Turun seutu, Oulun seutu, MAL-verkoston koordinaatio. Toteutus 5-

12/2016. 

Resurssiviisaan liikenteen suunnittelun tukeminen: kaupunkialueen harvaan asutun reuna-alueen kutsuliikenne, kuljetusten 

yhdistely ja logistiikka, julkisten ja yksityisten palveluiden yhdistely, kuljetustarpeen vähentäminen digitalisaatiolla. Yhteydet 

joustavan maankäytön suunnittelun työpakettiin. Hyvät käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, pilottikokeilut. Koko 

verkosto. Toteutus 2016-2018. 

MaaS (liikkuminen palveluna) ja LaaS- (logistiikan älykkäät palvelut elinkeinoelämän toiminnan tueksi) sovellusten 

kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla. Joukkoliikennejärjestelmän älykkyyttä lisäävät sovellukset seututasolla. 

Yhteydet asemanseutujen ja joustavan maankäytön suunnittelun työpakettiin. Hyvät käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, 

pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2017-2018.



Työpaketti 4. ”Joustava maankäytön suunnittelu”

Kehittämiskokonaisuudet ja hanke-ehdotukset 2016 - 2018

*HANKE: Palveluverkkojen tulevaisuus digitalisaatiota hyödyntäen (miten digitalisaatio muuttaa asukkaiden ja kävijöiden 

palvelutarpeita ja miten se pitäisi ottaa huomioon monikeskuksisen kaupunkiseudun maankäytön suunnittelussa). Selvitys ja 

Kymppi -Moni jatkotyö. MAL-verkoston koordinaatio, Tampereen kaupunkiseutu, Jyväskylän kaupunki, Kymppi-Moni kaupungit. 

Toteutus 2016. 

*HANKE: Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut. Teemakohtaiset kaavat ja 

seudulliset strategiset visiot (yhteys asemanseututarkastelun Innovaatiokaavaan). SAFAn AdHoc-kehittämisryhmä, Jyväskylän 

kaupunki, Tampereen kaupunkiseutu, Lahden seutu. Toteutus 2017-2018.

*HANKE: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen. Kartoitus. Koko verkosto, Toteutus 2017. 

*HANKE: Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla. Tehtyjen ja valmisteilla olevien selvitysten 

kartoitus- ja biotalousalueiden profilointi, yhteiset suunnitteluperiaatteet- ja ohjeet. MAL-verkoston koordinaatio, 

Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, pilottiseudut. Toteutus 2017-2018. 

* Osallistuminen tulevaisuuden elinvoimakunnan, kaupunkiseudun ja maakuntatason valtakunnalliseen suunnittelutyöhön. 

Seudullisen strategisen suunnittelun roolin etsiminen, lainsäädäntötyötä tukevien keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Koko

verkosto. Toteutus 2016-2018.



Digitaalisten 
palveluverkkojen integrointi 
maankäytön suunnitteluun

Tutkimussuunnitelma
Heli Suuronen



Miten 
palveluverkkojen 

digitalisaatio vaikuttaa 
maankäytön 

suunnitteluun?



Meillä on tietoa teknologian edistymisestä,  palvelujen kehittämisestä, palveluverkoista, 
maankäytön suunnittelusta ja palvelujen integroimisesta maankäytön suunnitteluun….

Muttei digitaalisten palvelujen integroimisesta maankäytön suunnitteluun

-Siiloutuminen

-Vähäinen seutuyhteistyö

-Niukat resurssit

-Ei digitalisaatiota koordinoivaa 

toimintaa

Digitalisaatio on edistynyt 

hyvin eri tavalla eri 

paikkakunnilla

Saanut myös eri sisällön

 Ei juurikaan ajateltu vaikutusta 

maankäytön suunnitteluun

Digitaalisten palveluverkkojen 
suunnitteluprosesseja ei ehkä 
ymmärretä ja/tai tunneta tarpeeksi 
hyvin, mikä voi vaikeuttaa digitaalisten 
palveluverkkojen integrointia 
maankäytön suunnitteluun. 

Tutkimuksen motiivi



Tutkimuskysymykset

• 1) Mitkä ovat digitaalisten 
palveluverkkojen   suunnittelun 
ydinkysymyksiä palveluverkkojen  
suunnittelussa? 

• 2) Miten digitaalisten 
palveluverkkojen suunnittelu on 
liitettävissä osaksi maankäyttöä-
ja suunnittelua?

• 3) Miten palveluverkkojen 
suunnitteluprosesseja tulisi 
kehittää, jotta digitaaliset palvelut 

-Parannetaan digitaalisten palveluverkkojen 

suunnitteluprosessin tiedollista perustaa 

-Tuotetaan tietoa miten digitaalisten 

palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä 

osaksi maankäyttöä- ja suunnittelua

-Kehitetään digitaalisten palveluverkkojen 

suunnittelun apuvälineeksi digitaalisten 

palvelujen kehittämisen polku

Tavoitteet



Miten edetään

Alustavat 

tulokset
TuloksetKysely 

alueille

Haastat-

telut

Kysely auki 6.6-20.6 Kyselyn alustavat 
tulokset kesäkuun 
lopussa

Haastattelut kesä-
heinäkuu

Johtopäätökset ja 
kehittämisehdotukset 
elokuussa. Tulosten esitys 9.9



Alustavia päätelmiä kyselyn perusteella

➜Ei strategista 
suunnittelua

➜ Pienten askelten 
ottamista ja kokeilua

➜Palveluprosessien 
omistajuus epäselvä

➜Haetaan taloudellista 
hyötyä

➜Maankäytön 
suunnitteluun liitetyt 
kysymykset ovat olleet 
vaikeita vastata

➜Digitalisaation vaikutusta 
maankäytön suunnitteluun 
ei arvioida

➜On kuitenkin olemassa 
maankäytön 
suunnittelussa työkaluja

➜ Ja digitaalisia palveluja 
katsotaan muiden 
palvelujen kanssa 
kokonaisuutena



LOPUKSI

Mitä muuta MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut 

–Aiko kokonaisuus voisi tarjota 10Moni –hankkeeseen 

kuuluville alueille ja niiden MALPE-kehittämistyölle ?

- mitkä ovat uudet kehittämistarpeet 10Moni jälkeen ?

- yhteinen muu hankevalmistelu ?

- sparraus ja 10Moni hyvien käytäntöjen levitys ?

- viestintä 



“Quotations are commonly printed as a means of 
inspiration and to invoke philosophical thoughts 

from the reader”

BIG 

CONCEPT
Kiitos!


