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TOIMINTARAPORTTI  

MAL-VERKOSTON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA  

Hankkeen nimi:  MAL-verkosto  

  

Toteuttaja:  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä  

Yhteyshenkilö:  projektipäällikkö Tero Piippo  

Puhelin:                                  0400-388735 

Sähköposti:  tero.piippo@tampereenseutu.fi  

Raportointijakso:  1.1.-30.6.2016, aiemmat raportoinnit toteutettu 
kahdesti vuodessa 

 

HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2016) 

Henkilön nimi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa 

Tero Piippo projektipäällikkö  kokonaisvastuu: hallinto ja 

toimenpiteet 

Kati-Jasmin Kosonen erikoissuunnittelija  osavastuu: toimenpiteet ja viestintä 

Heli Suuronen korkeakouluharjoittelija, Tampereen yliopiston 

Johtamiskorkeakoulu:  Digitaalisten palveluverkkojen 

integrointi maankäytön suunnitteluun -selvitys 

(työsopimus 2.5. - 31.8.2016) 

VERKOSTON JÄSENALUEET JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2016: 

MAL-verkosto muodostui v. 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 16 kaupungista tai kaupunkiseudusta 
(Kuvio 1.). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Muut verkostoalueet 
olivat: Joensuun kaupunki, Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Oulun kaupunki, Porin 
seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Lappeenrannan ja Kajaanin 
kaupungit,  Jyväskylän seutu  sekä Helsingin seutu; yhteistyöorganisaatioina Helsingin seudun liikenne, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut.  
 
Muutokset jäsenistössä v. 2016: Iisalmen seutu ja Uudenmaan liitto jäivät pois MAL-verkoston toiminnasta. 
Uutena jäsenalueena tuli mukaan Länsi-Uudenmaan kuntakoalitio (Raasepori, Lohja, Hanko, Siuntio, Inkoo). 
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Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit seuduittain vuonna 2016. 
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Valtakunnallisia rahoittaja- ja ohjausryhmäjäseniä olivat valtio-osapuolen toimijoina Ympäristöministeriö, 
ARA ja Liikennevirasto sekä Suomen Kuntaliitto. Muut ministeriötoimijoita ohjausryhmässä olivat 
Valtiovarainministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Ohjausryhmässä oli 
myös Elyn edustus. 
 
Lisäksi kumppaneina toiminnassa olivat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK-ryhmä, Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto EDGE-laboratorio ja VERNE liikenteen tutkimuskeskus, 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta, Suomen ympäristökeskus SYKE, Uudenmaan Maapolitiikkaryhmä 
ja Kuntaliiton koordinoima suurten kaupunkien maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun vetovoimaiset 
asemanseudut hanketyöryhmä, valikoidut konsultit sekä Motiva. 
 
TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET  

Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan, että MAL-verkoston  päätavoitteena on tukea 
jäsenseutuja maankäytön, asumisen, liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinojen suunnittelua ja 
yhteensovittamista sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää kestävää 
yhdyskuntarakennetta, jäsenseutujen MAL-ohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä 
sekä tukea hallitusohjelman ja sopimuspolitiikan (MAL-, Kasvu- sekä Kasvuvyöhykesopimukset) toteutumista. 
Tehtävänä on levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä, seurata lainsäädäntöä sekä jalkauttaa tutkimustietoa 
ja kansainvälisiä esimerkkejä kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen 
tueksi. Näkökulmina painottuvat alueiden sisäiset kehittämishaasteet ja yhteistyöratkaisut sekä kilpailukyvyn 
vahvistaminen kokonaisuutena. 
 
Toimintatapoina ovat kaupunkiseuduille sovitettu tukityöpajat ja sparraukset, asiantuntijaseminaarit, 
kokeilevat pilotoinnit ja yhteistyöhankkeet sekä aktiivinen viestintä. Esitetyt toimenpiteet toteutetaan sekä 
itsenäisesti verkoston toimesta että MAL-kehittämistyössä olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. MAL-
verkoston koordinaation vastuuhenkilöt yhteen sovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja 
yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita. 
 
STRATEGISTEN PAINOPISTEIDEN MUKAISET TOIMENPITEET AJALLA 1.1.-30.6.2016  

Verkoston vuoden 2016 toimintasuunnitelman runkona ovat jäsenseutujen palautteen ohella ohjausryhmän 
näkökulmat toiminnallisista painotuksista, muilta sidosryhmiltä saadut näkemykset sekä omat 
kehittämisideat. MAL-verkostosta tehtiin v. 2015 kokonaisarviointi (Mdi) ja siinä todettiin, että asetetut 
painopisteet ja niiden läpikekkaavat teemat ovat olleet relevantteja, eikä niitä kannata radikaalisti muuttaa.  

Vuonna 2016 verkoston toiminta painottuu seuraaviin painopistealueisiin: Elinvoimaa MALPE-suunnittelulla, 
Elävät ja välityskykyiset asemanseudut, Monipuolinen tulevaisuuden asuntotuotanto. Nämä painopisteet 
osaltaan toteuttavat resurssiviisaan yhdyskunnan ja sen suunnittelun ideaa. Toimenpiteet kohdistuvat 
kaupunkeihin ja kasvaville kaupunkiseuduille, joten ne toteuttavat omalta osaltaan vaikuttavaa 
kaupunkipolitiikkaa. Jokaiseen pääosioon kohdistetaan toimintavuoden aikana seminaari tai workshop. 
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Kuvio 2. MAL-verkoston painopisteet vuonna 2016. 

Verkoston toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat aineistot, tapahtumien sisällöt ja työryhmien yhteenvedot 
on koottu verkoston nettisivuille www.mal-verkosto.fi. Painopisteitä tuetaan läpileikkaavilla teemoilla, joita 
ovat ohjausryhmän vuoden kannanottojen mukaan kestävä liikkuminen ja MaaS (Mobility as a Service), 
seutujen sisäisen yhteistyön ja suunnittelutilanteen kehittäminen, tarkemmin  keskuskaupunki - 
kehystarkastelu sekä eräissä tapauksissa kuntapari- ja kehittämisvyöhyke-tarkastelut, sekä 
sopimusmenettelyjen ja uusien seudullisten yhteistyöprosessien tuki. 

 

TOIMENPITEET PAINOPISTEITTÄIN 1.1 - 30.6.2016. 

I ASEMANSEUTUJEN KEHITYSTYÖ: 

HANKKEET: 

Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoiksi (KAI) 

MAL-verkoston koordinaatio on ollut mukana Tekesin, Kasvutehtaan, Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulun sekä kaupunkien yhteisessä ”Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoiksi” -
kehittämiskokonaisuuden valmistelussa. Tapaamisia pidettiin tarkastelujaksolla 4 kappaletta (24.2, 21.3, 19.5 
ja 9.6). Mukaan kutsuttiin touko- ja kesäkuun tilaisuuksiin myös VR:n, Liikenneviraston ja 
Senaattikiinteistöjen edustus.  

Kehittämiskokonaisuus muodostuu asemanseutujen skaalautuvan yritystoiminnan Tekes-rahoitteisista 
pilotoinneista, näitä tukevasta sparrauksesta ja tutkimustoiminnasta. Tavoitteina ovat mm. tukea 
kohdekaupunkien asemanseutujen kehittämistä edistämällä uusien liiketoiminta- ja innovaatioaihioiden 
syntymistä, tunnistaa ja hyödyntää asemanseutujen erityispotentiaali kaupunkien elinkeino- ja 
innovaatiotoiminnan uusina ”kuumina lähteinä” sekä kehittää asemanseuduista pitkällä aikavälillä avoimia 

http://www.mal-verkosto.fi/


5 
 

innovaatioalustoja (esim. MaaS teknologia + liiketoiminta + palvelut. Kehittämiskokonaisuus on tarkoitus 
käynnistää syyskaudella.  

SEMINAARIT 

”ELIAS Elinvoimaiset asemanseudut vähähiilisen kaupungin käyntikorttina” - seminaarin valmistelu ja 
toteutus Helsingin seudun toimijoiden kanssa (HSY, HSL, Uudenmaan liitto) 28.1.2016. http://www.mal-
verkosto.fi/tilaisuudet/elinvoimaiset_asemanseudut_workshop_28.1.2016_bottalla 

Painopisteen mukainen ”Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina” -pääseminaari järjestettiin 
kaupungeille, yrityksille ja asemanseututoimijoille MAL-verkoston ja Tekesin yhteistyönä 19.5.2016. Tilaisuus 
oli jatkoa MAL-verkoston Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä - työpajalle  14.5.2014 Tampereella 
sekä Asemakeskukset ja asemanseudut kaupunkikehittämisen solmupisteinä seminaarille 26.3.2015 
Tikkurilassa. Koska seminaari järjestettiin yhteistyössä Tekesin kanssa, tuotiin sisältöön entistä vahvempana 
osiona yritystoiminnan ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen asemanseuduilla. Tilaisuudessa oli 
mukana yli 80 asiantuntijaa. http://www.mal-
verkosto.fi/tilaisuudet/asemanseudut_kaupunkien_kasvun_moottoreina-seminaari_19.5.16 

MUUT TAPAHTUMAT 

Matkakeskus Turkuun klinikka ja hankeneuvottelut 1.6.2016 

Elias/ Asemanseudut tapaaminen 7.6.2016, YM 

Tekes Asemanseudut tapaaminen 9.6.2016, TEKES 

UUTTA KEHITTELYÄ PAINOPISTEALUEELLA 

MAL-verkoston koordinaatio on mukana Into Seinäjoki Oy:n vetämässä Respa – kaupunkien erityisalueiden 
uusi yrityskehitysmalli -hankkeen ohjausryhmässä. Hanke toteutetaan 1.3.2015 -31.12.2016 välisenä aikana 
ja lähtökohtana on tarve hyödyntää kaupunkien fyysisten alueiden toiminnallisia erityispiirteitä 
yritysinnovaatioiden lähteenä. Kohdealueen erityispiirteet ja toiminnot muodostavat yrityksille 
kehitysalustan ideoida ja pilotoida uusia tuote- ja palveluaihioita. Samalla alueen yrityskehitystoiminta tukee 
alueen maankäytön suunnittelua.  

Hankkeen tavoitteena on luoda uudentyyppinen, fyysiseen alueeseen ja sen toimintoihin perustuva 
kehitysalusta ja innovaatioympäristö yritysten tuotteiden ja palvelujen uudistamiselle. Tavoitteena on myös 
kehittää menetelmiä ja työkaluja tukemaan fyysiseen alueeseen perustuvaa yrityskehitystoimintaa. Tällöin 
fyysisten alueiden suunnittelu muodostaa yrityksille innovaatioympäristön ja kehitysalustan. 
Innovaatiotoimintaa tuetaan uuden tyyppisilla työkaluilla ja menetelmillä, joista keskeisin kehitettävä työkalu 
on yritysarkkitehtuurikilpailu. Kilpailulla haetaan ehdotuksia aktiivisesti kehitettävistä yritystoiminnoista. 
Arkkitehtuurikilpailun jälkeen Fiksu assa -ideakilpailu etsii seudulle uusia bisnesideoita. MAL-koordinaatio on 
mukana hankkeen ohjausryhmässä  ja jalkauttaa hankkeen tuloksia muiden MAL-verkoston jäsenalueiden 
hyödynnettäväksi.  

 

 

 

 

 

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/elinvoimaiset_asemanseudut_workshop_28.1.2016_bottalla
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/elinvoimaiset_asemanseudut_workshop_28.1.2016_bottalla
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/asemanseudut_kaupunkien_kasvun_moottoreina-seminaari_19.5.16
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/asemanseudut_kaupunkien_kasvun_moottoreina-seminaari_19.5.16
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II MONIPUOLINEN TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANTO 

TAPAHTUMAT 

Urban Zone III työpaja; asuminen ja asuntomarkkinat, SYKE 16.2.2016 Hki  

Suomen ympäristökeskuksen 16.2 järjestämässä "Asumisen muutokset kaupunkiseuduilla vuoteen 2030" 
työpajassa käsiteltiin asumisen tulevaisuutta vuoteen 2030 eri näkökulmista ja sitä miten UZ-3 hankkeessa 
asumisen  tulevaisuuspolkuun liittyvää analyysiä  tehdään.  

Työpajan tavoitteena oli kerätä yhdyskuntarakenteen tulevaisuuspolkuanalyysiin tiivistetysti 
kaupunkiseutujen asuntotuotannon paikalliset ominaispiirteet ja uusin arvio vuoteen 2020, 2025, 2030 sekä 
esittää katsaukset  eri kaupunkiseutujen  asuntomarkkinoiden ominaispiirteistä ja muutostekijöistä 
nykytilanteesta ja tulevaisuudesta vuoteen 2030. ARAn, Hypon, YM:n  ja SYKEn edustajat kommentoivat ja 
kaupunkiseutujen esityksiä ja asuntomarkkinoiden kokonaistilanteesta. 

Kaupunkiseutujen esityksiä hyödynnetään UZ-3 hankkeen  asumisen tulevaisuusanalyysissa , jossa laaditaan 
kaupunkiseuduittain asumisen kysyntä-tarjontamatriisit suhteessa yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin. 
Kaupunkiseuduttain tehtävät analyysit ovat keskeinen osa yhdyskuntarakenteen tulevaisuuspolkuanalyysia. 

Tampereen seudun tonttipäivä 10.3.2016   

Tilaisuus kokosi yhteen rakennusalan toimijat ja kuntien asiantuntijat. Tilaisuudessa esiteltiin Tampereen 
kaupunkiseudun asuntotuotantotavoitteita ja kuntien yhteistyötä sekä kuntien lähivuosien asuntotontti-
tarjontaa. tarkoitus on muodostaa tilaisuudesta jatkumo. Mal-verkoston koordinaatio osallistui tilaisuuteen 
ja toimii samalla hyvien käytäntöjen levittäjänä. 

Raklin Elinvoimaa lähiöihin - Turku -klinikan aloitustilaisuus 17.3.2016 sekä neuvottelu Raklin edustajan 
kanssa alan yhteistyömahdollisuuksista. 

 

III ELINVOIMAA MALPE-SUUNNITTELULLA 

HANKKEET 

JULMA-hanke 

Hankkeen loppuraportti ”Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla - näkökulmia kestävän maankäytön ja 
julkisen talouden kysymyksiin” julkaistiin tammikuussa 2016. JULMA hanke oli VNK:n hanke-esittelyssä 
7.4.2016. Loppuraportti ja tulokset löytyvät MAL-verkoston sivuilta http://www.mal-
verkosto.fi/filebank/1206-JULMA_loppuraportti_VNK_stj_4-2016.pdf 

Chemcity -kaavoittajien opasaineisto 

Osallistuminen ympäristöministeriön kokoaman työryhmän toimintaan ”Vaarallisista aineista aiheutuvan 
suuronnettomuusvaaran huomiointi kaavoituksessa” - käytännön opasaineisto kaavoittajalle ja 
viranomaisille. Chem City Suuronnettomuusriskit työpaja, 29.1.2016, YM, Gaia Consulting, kaupungit ja liitot. 

Urban Zone III-hanke  

Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja Liikenneviraston sekä pilottialueiden rahoittamaan 
”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa 3 – hankkeeseen (Urban Zone III). Kaksivuotisen, vuoden 
2016 loppuun kestävän Urban Zone III hankkeen tavoitteena on arvioida tulevaa yhdyskuntarakenteen 
kehitystä, jossa keskus- ja palveluverkko muodostaa keskeisen osatekijän. MAL-verkosto on osallistunut 
SYKEn ja UZ III toimijoiden yhteisiin kaupunkiseuduille tarkoitettuihin työpajoihin. Raportointikaudella eli 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1206-JULMA_loppuraportti_VNK_stj_4-2016.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1206-JULMA_loppuraportti_VNK_stj_4-2016.pdf
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16.2.2016 Hki järjestettiin URBAN ZONE III tulevaisuustyöpaja, jonka aiheena oli asuminen ja 
asuntomarkkinat sekä toinen työpaja Talous- ja teknologiakehitys kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen 
kehityksessä vuoteen 2030. MAL-verkoston koordinaatio on mukana osallistujina ja hyvien käytäntöjen 
levittäjänä ns. synteesityöpajoissa sekä mukana valmistelemassa hankkeen loppuseminaaria. 

Selvitys kehittämisaluemenettelyn mahdollisuuksista yhdyskuntasuunnittelun työvälineenä  

MAL-verkosto oli mukana osarahoittajana ja ohjausryhmän jäsenenä kehittämisaluemenettelyn 
mahdollisuuksia kartoittavassa Kuntaliiton, Ympäristöministeriön, Uudenmaan liiton ja pilottialueiden 
yhteisessä selvityshankkeessa. 
 
Selvityshankkeen tavoitteena oli analysoida kehittämisaluemenettelyn toiminnallisuutta ja laatia tehdyn 
analyysin perusteella konkreettisia kehitysehdotuksia sekä käytännön prosessiin, että MRL kehittämisaluetta 
koskevan lain parantamiseen.  
 
Selvityshankkeen tulosseminaari pidettiin 12.2. ja loppuraportti julkaistiin toukokuussa 2016  
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1293-
Selvitystyo_Kehittamisaluemenettely_Loppuraportti_03052016_Newsec.pdf 
 
TAPAHTUMAT 

Toteutettiin syyskaudella seuraavat painopisteeseen liittyvät työpajat. Työpajojen ohjelmat, esitykset ja 
ryhmätöiden tuotokset: 
 

 Kajaani-Sotkamo rakennemallin tavoitetyöpaja 21.1.2016 http://www.mal-
verkosto.fi/sparraus/kajaani-sotkamo_rakennemallin_tavoitetyopaja_21.1.2016 
 

 Seutuyhteistyön suuntaviivat Oulun seudulle 2.3.2016 http://www.mal-
verkosto.fi/sparraus/seutuyhteistyon_suuntaviivat_oulun_seudulle_2.3.2016 
 

 Kymppi-Moni seurantatapaaminen 20.6.2016 http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kymppi-
moni_seurantatapaaminen_20.6.2016_tre 

 
MAL-verkoston koordinaatio verkottui aktiivisesti keskeisiin sidosryhmiin ja osallistui näiden järjestämiin 
tapahtumiin. Tällaisia olivat mm. Tulevaisuuden kunta tematiikkaan liittyvät seminaarit 20.1 (Finlandia-talo), 
27.4 (Kuntatalo) sekä ministeriöiden ja Kuntaliiton kokeilutoimintaan liittyvät työpajat (7.4 ja 8.6). Vuosikello 
esitetään liitteessä 2. 
 
MUUTA PAINOPISTEEN KEHITTÄMISTOIMINTAA 
 
Osallistuminen Aalto-konsortion osana Suomen akatemia strategisen tutkimusohjelman hakuun. Saatu 
myönteinen rahoituspäätös toukokuussa. Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning (BeMInE) on 
3-vuotinen hanke joka tuo uusia näkökulmia ja ratkaisuja moderniin kaupunkisuunnitteluun sekä malpe-
toimintojen integrointiin. Mal-verkosto toteuttaa Aalto-konsortion osana ja yhdessä Demos Helsingin kanssa 
keskeisiä sidosryhmiä osallistavan yhteistoimintaosion. BeMInE partneritapaaminen 22.6.2016. 

 
LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT RAPORTOINTIJAKSOLLA 

 

EU:n laajuinen Kestävän liikkumisen edistäminen - hanke ENDURANCE päättyi huhtikuun lopussa 2016. 
Verkostohankkeen (2013-2016) tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta ja hyviä käytäntöjä kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnittelumallista (nk. SUMP-suunnittelusta)  eurooppalaisissa kaupungeissa 
muodostamalla kattavan vertaisverkon, jossa on mukana 25 maata sekä kymmenittäin kaupunkeja ympäri 
Eurooppaa. Suomessa hankkeen vastuuorganisaationa on toiminut Motiva. Kansallisesta rahoitusosuudesta 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1293-Selvitystyo_Kehittamisaluemenettely_Loppuraportti_03052016_Newsec.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1293-Selvitystyo_Kehittamisaluemenettely_Loppuraportti_03052016_Newsec.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/kajaani-sotkamo_rakennemallin_tavoitetyopaja_21.1.2016
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/kajaani-sotkamo_rakennemallin_tavoitetyopaja_21.1.2016
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/seutuyhteistyon_suuntaviivat_oulun_seudulle_2.3.2016
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/seutuyhteistyon_suuntaviivat_oulun_seudulle_2.3.2016
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kymppi-moni_seurantatapaaminen_20.6.2016_tre
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kymppi-moni_seurantatapaaminen_20.6.2016_tre
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ja ohjauksesta ovat vastanneet Liikennevirasto ja ympäristöministeriö. MAL-verkosto on ollut Suomen 
toimenpiteiden ohjausryhmätyöskentelyssä mukana sekä järjestänyt hankkeessa yhdessä Motivan ja muiden 
vastuutahojen kanssa verkostotapaamisia. 
 
Hankkeen päättävä ohjausryhmän kokous pidettiin maanantaina 11.4.2016 Motivassa. Hankkeen päätöksen 
yhteydessä on tullut esille EU-koordinaation taholta hankkeen aikana kerättyjen kokemusten ja kaupunkien 
ja kaupunkiseutujen verkoston ylläpitäminen ja kehittäminen jatkossa (statement about national sump 
network development). Verkostotoiminnan jatkolta toivotaan kykyä ylläpitää kaupunkien verkostotoimintaa, 
levittää hyviä käytäntöjä, tiedottaa SUMP-suunnittelusta ja päivittää tarvittaessa Suomen osalta yhteistä 
SUMP sivustoa. Toiminta nivoutuu siten luontevasti MAL-verkoston Resurssiviisaan yhdyskunnan 
tematiikkaan ja perustoimintaan. MAL-verkoston ohjausryhmän 19.4.2016 kokouksessa todettiin että 
Endurancen hankevaiheen jälkeen sen toimintojen koordinaatiota on perusteltua jatkaa verkostotoimintana. 
Toiminta ei arvion mukaan vaadi erityisiä lisäresursseja. MAL-verkosto on ollut hankkeen verkostokumppani 
jo kolme vuotta, joten MAL- verkosto voi ottaa jatkossa kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun 
verkostotoiminnasta, hyvien käytäntöjen välittämisestä ja viestinnästä vastuun osana MAL-verkoston 
perustoimintaa. 
 

MUU KEHITTÄMISTOIMINTA 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut haku 

MAL-verkosto osallistui TEMin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hakuun ”Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut” -ehdotuksella raportointikaudella (tammikuussa 2016). MAL-verkosto on saamassa 
rahoituksen hakemukselle, jonka strategisina painotuksina ovat elävien ja välityskykyisten asemien ja 
monipuolisen asuntotuotannon ohella liikennejärjestelmien digiloikka sekä joustava maankäytön suunnittelu. 
Hakemus löytyy MAL-verkoston sivuilta http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1265-MAL-
verkosto_Tulevaisuuden-kaupunkiseudut_Teemaverkostohakemus.pdf 

”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” ehdotuksella luodaan perustoimintaan verrattuna uutta, hallituksen 
kärkihankkeisiin liittyvää malpe-kehittämistä ja kokeiluja, mutta samalla täydennetään MAL-verkoston 
perustoimintaa asemanseutujen ja monipuolisen tulevaisuuden asuntotuotannon painopisteissä ja viedään 
sitä uudelle tasolle. Perustoimintaan liittyvät esimerkiksi painopisteiden pääseminaarien valmistelu ja 
toteutus sekä jäsenalueiden asemanseutujen sparraukset. 

”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” kokonaisuuden osana käynnistetiin toukokuussa ”Digitaalisten 
palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun” -selvitystyö, jonka toteuttaa Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulun opiskelija Heli Suuronen. Työn tavoitteena on parantaa digitaalisten palveluverkkojen 
suunnitteluprosessin tiedollista perustaa ja tuottaa tietoa miten digitaalisten palveluverkkojen suunnittelu on 
liitettävissä osaksi maankäyttöä- ja suunnittelua. Selvitystyössä tuotetaan suunnittelun apuvälineeksi 
digitaalisten palvelujen kehittämisen polku kaupunkien digitalisaatiokehityksen seurantaan.  

Työn tarkoituksena on selvittää a) mitkä ovat digitaalisen palveluverkon suunnitteluprosessin 
ydinkysymykset, b) miten digitaalinen palveluverkko on liitettävissä osaksi strategista maankäytön 
suunnittelua ja c) miten palveluverkkojen suunnitteluprosesseja tulisi kehittää, jotta digitaaliset palvelut tulisi 
huomioiduksi osana palveluverkkoja ja maankäytön suunnittelua. 

Työ perustuu kirjallisuuskatsaukseen, sähköisellä alustalla (LYYTI) tehtävään kyselyyn ja haastatteluihin 
valituilla paikkakunnilla. Kyselyllä tuotetaan tietoa tämän hetken palvelujen digitalisaatiokehityksen 
tilanteesta ja digitaalisten palvelujen kehittämistoiminnasta alueilla. Haastatteluihin valituilla paikkakunnilla 
voisi olla jo tehtynä jonkin verran palvelujen digitalisaatioon liittyvää kehitystoimintaa, jotta palvelujen 
digitalisaatiosta voitaisiin kerätä käytännön kokemuksia. Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituna 
teemahaastatteluina kesällä ja analyysi tehdään sisällönanalyysillä heinä-elokuussa. 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1265-MAL-verkosto_Tulevaisuuden-kaupunkiseudut_Teemaverkostohakemus.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1265-MAL-verkosto_Tulevaisuuden-kaupunkiseudut_Teemaverkostohakemus.pdf
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Aiesopimus mal-verkoston toiminnan jatkamisesta vuosina 2016–2018 

Mal-verkoston ohjausryhmässä on käyty keskustelua pidempikestoisen toiminta- ja rahoitusmallin 
saamisesta. Ehdotus tuotiin ohjausryhmän käsittelyyn viime vuoden lopulla ja valmistelua jatkettiin koko 
raportointikauden (1-6/2016).  Aiesopimus hyväksyttiin ohjausryhmän 15.6 kokouksessa ja se on paraikaa 
allekirjoitettavana. Aiesopimuksen tarkoituksena on tukea MAL-verkoston pitkäjänteistä työskentelyä 
toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi.  

Aiesopimuksen osapuolten tavoitteena on säilyttää MAL-verkoston toiminnan rahoitus vuoden 2015 ta-
soisena. Tässä tarkoituksessa osapuolet pyrkivät huomioimaan MAL-verkoston toiminnan vuosittaisissa 
budjettivalmisteluissaan.  

VERKOSTON TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS  

MAL-verkoston perustoiminta on edennyt toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Sopimuspolitiikan 
tarkastelu on jäänyt vähemmälle, jo ohjausryhmän linjaustenkin takia, mutta erityisesti MAL-sopimukset ja 
sopimusten kehittämistarpeet olivat esillä vuoden alkupuolella julkaistussa JULMA-tutkimushankkeen 
raportissa. Vuoden toisella puoliskolla on kiinnitettävä enemmän huomiota toisen toiminnan strategisen 
tukijalan eli ”Monipuolisen tulevaisuuden asuntotuotannon” toteutukseen.  

Lisävaikuttavuutta haetaan isompien kehittämiskokonaisuuksien valmistelulla (vrt. asemanseutujen KAI-
hanke edellä) sekä AIKO- ja BeMInE hankkeiden kehittämistoimilla. Verkoston vuosien 2012 - 2015 toiminnan 
tuloksellisuudesta voi lukea enemmän arviointiraportista http://www.mal-
verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015. 

VERKOSTOVIESTINTÄ 

Verkoston viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen 
viestintään, www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, Verkostokirjeiden tuottamiseen sekä muuhun 
tilannekohtaiseen tiedonvälitykseen. Tarvittaessa myös koordinaatiohenkilöiden ja Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymän sähköiset viestintäkanavat (twitter, LinkedIn, www.tampereenseutu.fi) ovat 
käytössä. 

Tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen 
kokoussivuilta. Työpajoista ja seminaareista on toimitettu työpajamuistiinpanot tai –muistiot osallistujille. 
Pääsääntöisesti myös nämä muistiot ovat avoimesti verkossa luettavissa. Tämä koskee niin seutukohtaisia 
sparraustilaisuuksia että useamman seudun yhteisiä työpajoja kuin valtakunnallisia tilaisuuksia. 
Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja muu oheismateriaali on sijoitettu verkoston nettisivuille, kullekin 
tilaisuudesta kertovalle sivulle. Usein tilaisuudesta on myös suora linkki verkoston www-sivujen etusivulta.  

Tuotettu materiaali ajalla 1.1.-30.5.2016   Kustannus 

Verkostotilaisuuksien materiaalit, työryhmämuistiot jne., 
sähköisenä www.mal-verkosto.fi - ei erilliskustannuksia, sisältyy 

www-sivujen ylläpitosopimukseen 
JULMA-hankkeen loppuraportti 
pdf, sähköinen     - ei erilliskustannuksia 
 
Kehittämisaluemenettelyn loppuraportti 
pdf, sähköinen    - ei erilliskustannuksia 

 

 

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.tampereenseutu.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/
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OHJAUSRYHMÄ 

Ohjausryhmä kokoontui raportointikauden aikana kolmesti (17.2; 19.4 ja 15.6). Lisäksi järjestettiin 
Tulevaisuuden kaupunkiseudut AIKO hakemuksen hyväksymistä varten erillinen sähköpostikokous 26.1-28.1. 
Ohjausryhmän työtä on haluttu kehittää entistä keskustelevampaan ja linjaavampaan suuntaan. 
Projektipäällikkö on esitellyt ohjausryhmän jokaisessa kokouksessa tilannekatsauksen toiminnan ja talouden 
etenemisestä ja kehittymisestä. Linkki ohjausryhmän kokousaineistoihin on http://www.mal-

verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 
 
TALOUDEN TOTEUMA 
 
MAL-verkoston alkuperäinen budjetti v. 2016 oli 190.000 € eli samansuuruinen edellisvuoden kanssa. MAL-
verkoston toiminnan rahoittavat Liikennevirasto, YM, Suomen Kuntaliitto, ARA ja verkoston jäsenalueet. 
Vuonna 2016 MAL-verkoston jäsenseutujen yhteenlaskettu rahoitusosuus on 99 000 euroa (52,1 %) ja 
muiden rahoittajien yhteensä 91 000 euroa (47,9 %). 
 

Verkoston vuoden 2016 tulot: 

 Liikennevirasto 30 000 

 YM 30 000 

 ARA 10 000 

 Kuntaliitto 6 000 

 Helsingin seutu 9 000 

 Muut kaupunkiseudut 

 (15 * á 6 000) 90 000 

 Hankerahoitus 15 000 
Yhteensä 190 000 

 
MAL-verkoston toiminta on kustannustehokasta kun tarkastellaan toteutuksen ja resurssien välistä suhdetta.   
Tarkoitus on, että MAL-verkoston perustoiminnan ja ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -ehdotuksen rahoitus 
ja toiminta eriytetään siten, että edellistä rahoittaa Ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Ara ja Kuntaliitto ja 
uutta ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -ehdotusta TEM ja vastinrahoittajina MAL-verkoston jäsenkunnat. 

Taulukko 1. Talouden toteuma 1.1.-31.5.2016. 

 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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Tampereella 30.6.2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
Liitteet  Ohjausryhmän kokoonpano 15.6.2016. 
 MAL-verkoston vuosikello. 
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LIITE MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 15.6.2016. 
 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki (pj.) 

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, 

Kuntaliitto                                                         

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto 

Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM Olli Maijala, neuvotteleva virkamies 

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto 

Jarmo Joutsensaari, liikennejärjestelmä-  

päällikkö, Liikennevirasto 

 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM 

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi (varapj.) 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Anne Leskinen, suunnittelija, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki  

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Henna Lempiäinen, seutujohtaja,  

Porin seutu 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Christina Hovi, kaavoituspäällikkö, Turun kaupunki Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti  

Turun kaupunki 

Leena Rossi, kaavoituspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

 


