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MAL-verkoston tavoitteet 

MAL-verkosto toimii kansallisesti ja sen 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.   

 

 
KUVA 1. MAL-verkoston jäsenalueet (lähde Simo Turunen Tampereen kaupunkiseutu). 



2 

Kumppanit 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Verkostoalueet 

kokonaisuudessaan ovat: Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Kotkan-Haminan 

seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki, Oulun seutu, Porin seutu, Salon 

seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Helsingin seutu 

(yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) sekä Länsi-

Uudenmaan kuntien koalitio (Raasepori, Lohja, Hanko, Siuntio ja Inkoo).  Lisäksi jäsenalueita edustaa 

Suomen Kuntaliitto. Verkostoalueet kuvataan kartalla (Kuva1).  

 

Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, 

(VM ja TEM), Liikennevirasto (LVM) sekä aluehallintoa edustavat ELY-keskukset.  

 

Lisäksi kumppaneina toiminnassa ovat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK, Tampereen yliopiston 

Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto (Turun 

kaupunkitutkimusohjelma), VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, valtion maanomistuksen työryhmä 

(asemanseudut), Uudenmaan Maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun vetovoimaiset asemanseudut 

hanketyöryhmä, valikoidut konsultit sekä Motiva.  

 

Toimintasuunnitelma 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sovitetaan yhteen verkoston jäsenyhteisöjen erilaisia tarpeita 

ja näkemyksiä. Tarpeita kartoitetaan keskusteluilla, kyselyillä ja hanketapaamisten avulla. Verkoston 

toiminnan vaikuttavuus perustuu toiminnan yhteiskunnalliseen ajankohtaisuuteen, verkottamiseen ja 

jäsenkaupungeille, kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle räätälöityyn toimintaan.  

 

Verkoston painopisteet v. 2017 

Verkoston vuoden 2017 toimintasuunnitelman runkona ovat aiemmin tehdyn ulkopuolisen arvioinnin 

tulokset, perustoiminnan rahoittajilta (YM, Livi, Kuntaliitto ja ARA) saatu palaute  sekä ohjausryhmän 

jatkuva palaute ja näkökulmat toiminnallisista painotuksista. Arvioinnissa todettiin, että asetetut 

painopisteet ja niiden läpikekkaavat teemat ovat olleet relevantteja, eikä niitä kannata radikaalisti 

muuttaa. Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2017 - 2018 seuraaviin painopisteisiin ja teemoihin: 

 Elinvoimaa MALPE-suunnittelulla (suunnittelun kokonaisvaltaisuus) 

 Elävät ja välityskykyiset asemanseudut (ml. seudullinen ulottuvuus)  

 Monimuotoinen tulevaisuuden asuminen (ml. asuminen palveluna, seudullisuus) 

 Resurssiviisas yhdyskunta (vähähiilisyys, ekologisuus, kestävä julkinen talous ja uudet 

palvelurakenteet, sekoittuneen yhdyskuntarakenteen tuki ) 

 Vaikutuskykyinen kaupunki- ja sopimuspolitiikka. 
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Vuosina 2017 - 2018  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.  

 

 

 
 

KUVA 2. Verkoston painopisteet vuosina 2017 - 2018. 

 

Painopisteitä tuetaan läpileikkaavilla teemoilla, joita ovat ohjausryhmän 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. Sopimusmenettelyihin luetaan Kasvusopimus-, Kehityskäytävä/vyöhykesopimukset, temaattiset 

kaupunkiverkostot, asemanseutujen seudulliset profiloinnit (mm. Helsingin seutu, Lahden-Nastolan 

alue), erilaiset muut radanvarsitarkastelut, sopimusmenettelyt sekä muut yhteiset sopimuspohjaiset 

kehittämismenettelyt. 

 

Verkoston toimintamuodot 

Seminaarit 

Painopisteistä järjestetään seminaareja, jotka toteutetaan tarvittaessa yhteisenä tapahtumana 

yhteistyökumppaneiden kanssa sekä huomioiden MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut 

hankkeen puitteissa järjestettävät seminaarit ja työpajat (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO 
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rahoitusväline) sekä Aalto konsortion BEMINE-hankkeen sidosryhmäseminaarit (maalis- ja 

lokakuu) 

 

Yhteiset työpajat 

Asiantuntijatyöpajat ovat tarkemmin kohdennettuja perustoiminnan rahoittajien sekä usean eri 

jäsenkaupungin tai -seudun ja yhteistyökumppanin yhteisiä tapaamisia.  Työpajojen 

toimintamuoto on seminaareja keskustelevampi ja ohjatumpi. Hanketyöpajoissa voidaan myös 

testata alustavia tutkimustuloksia (esim. Elinvoimaiset asemanseudut).  

 

Kokeilevat pilotoinnit 

 

Kokeilevat pilotoinnit liittyvät hallitusohjelman esityksiin ja MAL-verkoston arvioinnissa esiin 

nostettuihin toimintoihin. Niitä toteutetaan jatkossa jäsenseuduilta ja sidosryhmiltä tulevien 

aloitteiden pohjalta. 

Hankkeet 

Hankkeet toteutetaan yhteistyömallilla hanketoimijoiden kanssa. MAL-verkoston osuus hankkeista 

muodostuu ostopalveluiden ohella viestinnästä, markkinoinnista, tiedotuksesta sekä hanketyötä 

edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa.  

I Hanke: Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin 
 

Liikkumisen palveluekosysteemejä ja MaaS-ajattelua kehitetään tällä hetkellä Suomessa 

voimakkaasti. Kuitenkin konkreettiset kestävän liikkumisen kuluttajapalvelut (esim. 

yhteiskäyttöautot, kaupunki- ja vuokrapyörät, kimppakyydit) ovat toistaiseksi levinneet 

melko huonosti ympäri Suomen. Näiden palveluiden kehittämistyössä tulee edetä konkretian 

tasolle, eli olemassa oleviin ja toimiviin palveluihin joita esim. kunnat, työpaikat ja liikkujat voivat 

hankkia - ja jotka silloin voivat toimia toimenpidevalikoiman osana esimerkiksi 

liikennejärjestelmätyössä. Maas-kehittämisen piirissä on lisäksi toistaiseksi suhteellisen vähän 

pohdittu edellä mainittujen liikkumisen kuluttajapalvelujen sosiaalista hyväksyttävyyttä, 

palveluiden markkinapotentiaalia eri kokoisilla kaupunkiseuduilla sekä kyseisten 

palveluinnovaatioiden leviämisen mekanismeja. 

 

Liikennevirastossa on laadittu  hankesuunnitelma ja pyydetty MAL-verkostoa mukaan Polkuja 

kestävän liikkumisen palveluihin -hankkeen osarahoittajaksi.  

 

Projektin tavoitteena on etsiä yhteistoiminnallisin menetelmin vaikuttavia ja konkreettisia 

kehittämispolkuja, joilla saadaan syntymään kuntiin ja kaupunkiseuduille kannattavaa liiketoimintaa 

kestävän liikkumisen kuluttajapalveluista1 ja sitä kautta integroitua kyseiset palvelut osaksi seudun 

kestävää liikennejärjestelmää. Kyseessä on T&K-projekti, joka toteutetaan Liikenneviraston Liikenne ja 

maankäyttö -osaston vastuulla yhteistyössä liikkumisen palveluita ja joukkoliikennettä kehittävien 

Liikenneviraston yksiköiden kanssa. Keskeistä projektissa on löytää liikkumispalveluiden - eli 

konkreettisesti niitä tarjoavien yritysten - kytkentöjä ja yhteistyömalleja suhteessa palveluja 
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hyödyntäviin kohteisiin ja toimijoihin: kunnat/kaupungit, asuminen, rakennusliikkeet, työpaikat, 

yhdyskuntasuunnittelu, kaupunginosat, asemanseudut, keskusta-alueet, kunnan/kaupungin 

(joukko)liikennejärjestelmä, järjestöt, sosiaali- ja terveyssektori, kauppa, muut kuin liikennealan 

(palvelu) yritykset jne. Kyse on siis eräänlaisista portinvartijoista tai välittävistä toimijoista, joiden rooli 

uusien liikkumispalveluiden kanavoinnissa kuluttajien suuntaan saattaa tulevaisuudessa olla keskeinen, 

osana kunkin toimijan omaa perustoimintaa.  

 

Työssä käytetään ulkopuolista konsulttia tai tutkimuslaitosta, ja työhön pyritään löytämään mukaan 

muitakin rahoittajatahoja Liikenneviraston ohella. Projekti tehdään lisäksi yhteistyössä valittujen 

alueellisten/paikallisten toimijoiden kanssa. 

 

Tulokset: Työn lopputuloksena syntyy kuvaus erilaisista vaikuttavista 

toimintamalleista/kehityspoluista, joiden kautta saadaan integroitua kestävän liikkumisen 

kuluttajapalvelut osaksi seudun, kunnan tai alueen kestävää liikennejärjestelmää.  

 

Projekti tuottaa tuloksenaan kunnille, yrityksille, valtionhallintoon, maakunnille sekä erilaisille 

yhteistyöverkostoille tietoa kestävän liikkumisen palveluiden käytännön edistämisestä arjen matkoilla. 

Liikenneviraston ja Elyjen sekä alueellisen liikennejärjestelmätyön näkökulmasta projekti vastaa 

osaltaan seuraaviin kysymyksiin:  

 

- Miten valtakunnalliset tavoitteet uusien liikkumisen palveluiden edistämisestä jalkautetaan 

liikennejärjestelmätyöhön alue- ja kuntatasolla?  

 

- Mitkä ovat ne yhteistoimintamuodot ja toimijat, joiden avulla toivottavia tuloksia syntyy?  

 

- Millaista yhteistyötä maakuntiin ja kuntiin sekä alan liiketoimintaan tarvitaan?  

 

- Millainen on Liikenneviraston ja ELyjen rooli tavoitteiden toteutumisen edistämisessä eri 

suunnittelutasoilla ja liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteissä? 

 

Aikataulu: Projektin ohjelmointi, vuorovaikutus ja tarkempi suunnittelu tehdään tammi-helmikuussa 

2017. Projekti toteutetaan vuoden 2017 aikana.  

 

Osallistujat: Liikennevirasto, MAL-verkosto / pilottialueet. 

 

 

II Vetoimaiset, vähähiiliset asemanseudut (2014-2017) 

 

HSY:n, HSL:n ja Uudenmaan liiton valmistelema yhteinen seudullinen ELIAS - Elinvoimaa 

asemanseuduille!-projektin  yhteistyötahoina toimivat MAL-verkoston ohella Ympäristöministeriö, 

Liikennevirasto ja seudun kunnat.  

 

Projektin tavoitteena on asemanseutuja koskevan tietopohjan vahvistaminen, asemanseutujen 

käyttöpotentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen sekä niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden 

kehittäminen osana uudentyyppistä kaupunkikehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa.  
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MAL-verkosto edistää hanketta valmistelemalla 1-2 tilaisuutta yhdessä muiden Asemanseutu-

tarkastelujen kanssa vuoden 2017 aikana.  

 

Edellä mainitut toimijat rahoittivat ”Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa -  
Selvitys asemanseutujen kehittämisen esimerkeistä ja malleista osana  kaupunkikehitystä ja 

raideliikenteeseen perustuvaa liikkumista” -hanketta (loppuraportti helmikuussa 2017). 

Tarkoituksena on järjestää keväällä opintomatka Tanskaan tutustuen asemanseutujen paikallisiin 

kehittämiskysymyksiin ja hyödyntää ratkaisuja suomalaisessa asemanseutu- ja 

kaupunkisuunnitelussa.  

 

 

III Aran ja SYKKeen KASSU työkalun sähköistäminen 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Suomen ympäristökeskus SYKE kehittävät yhteistyössä 

kuntien asumisen suunnittelun KASSU-työkalua. KASSU on sähköinen palvelu, jonka tavoitteena on 

auttaa yhteensovittamaan kunnan strategista suunnittelua, antaa yhteinen näkemys kunnan eri osa-

alueiden väestönkehityksestä ja asuntotarpeista, tukea maankäytön ja asumisen suunnittelun 

yhteensovittamista, auttaa asumisen suunnittelun ennakoinnissa väestö- ja työpaikkarakenteen 

muutoksissa, edistää vanhan rakennuskannan kehittämistä ja uuden rakentamisen yhteensovittamista 

sekä kunnan koko vuokra-asuntokannan sopeuttamista kysyntää vastaavaksi. KASSU-työkalu 

toteutetaan osaksi Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää Elinympäristön tietopalvelua Liiteriä, ja 

myös ARA hyödyntää sitä omassa toiminnassaan. 

  
KASSU tarjoaa aikasarjatietoa menneestä kehityksestä asumisen koko toimintakentästä, esimerkiksi 

väestö- ja asuntokuntarakenteen kehityksestä, asuntokannasta, ARA-kannasta, rakentamisesta, 

työpaikoista, palveluista jne. Tietoa tarjotaan sekä kartalla että tilastoina halutulla aluejaolla.  

  

KASSUn väestö- ja asuntokantaskenaariotyökalulla voidaan laskea väestöennuste ikäryhmittäin, 

asuntokuntarakenteen ennuste sekä asuntokantaennuste mille tahansa kunnan osa-aluejaolle, jossa 

havaintoja on riittävästi. Myös laskennan taustamuuttujien kehityksestä tarjotaan tietoa. Työkalu voi 

antaa tietoa eri osa-alueiden asuntotuotantotarpeesta sekä asuntokannan sopeuttamistarpeesta. 

 

MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut kokonaisuudessa toteutetaan MAL-GIS 

paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli, joka sisältää liittymäkohtia KASSU-projektiin. MAL- verkosto 

osallistuu aktiivisesti molempien hankkeiden toteutukseen ja tulosten levittämiseen. Tarkoitus on 

järjestää keväällä 2017 seminaari yhdessä ARAn ja muiden sidosryhmien kanssa ja  jossa keskitytään 

mm. edellä mainittujen työkalujen soveltamismahdollisuuksiin. 

 

 

Verkostoviestintä  

Verkosto jatkaa tiedotusta jäsenseuduille, rahoittajille sekä muille keskeisille sidosryhmille. Verkoston 

viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen viestintään, 
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www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, Verkostokirjeiden tuottamiseen (3-4 vuosittain) sekä muuhun 

tilannekohtaiseen tiedonvälitykseen. www.mal-verkosto.fi-sivut toimivat keskeisenä tiedottamisen 

välineenä myös sidosryhmäyhteistyössä ja yhteistyöhankkeissa. Tarvittaessa myös Tampereen 

kaupunkiseudun kuntayhtymän sähköiset viestintäkanavat (twitter, LinkedIn, www.tampereenseutu.fi, 

Rakennesuunnitelma2040-sivu) ovat käytössä. Verkoston Internet-sivut ovat jatkossakin tärkein 

viestintäkanava.  

 

Tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen 

kokoussivuilta. Työpajoista ja seminaareista on toimitettu työpajamuistiinpanot tai –muistiot 

osallistujille. Pääsääntöisesti 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.  

 

Verkoston koordinaattorit voivat tuottaa verkoston toimintaa ja tuloksia kuvaavia artikkeleita, 

kommentteja tai katsauksia myös muualla julkaistaviin julkaisuihin ja ulkopuolisiin julkaisukanaviin. 

Viestintää koordinoidaan yhteistyössä BEMINE-hankkeen kanssa. 

 

Ohjausryhmä ja koordinointi 

Ohjausryhmä jatkaa toimintaa kokoontumalla tarpeen mukaan viisi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän 

roolina on ollut verkoston yleisten tavoitteiden määrittely, keskeisten sisältöjen linjaaminen sekä 

koordinaation operatiivisen toiminnan tukeminen.  Jatkossa sen roolia keskustelevana, uuden ideoijana 

ja luojana ja ajankohtaisiin haasteisiin vastaajana tulee edelleen vahvistaa. Puheenjohtajana vuonna 

2017 toimii yleiskaavapäällikkö Leena Rossi (Jyväskylän kaupunki)  ja varapuheenjohtajana Jarmo Lindén 

(ARA).  

 

Verkostoa koordinoivat projektipäällikkö ja erikoissuunnittelija (yht. 2 henkilötyövuotta). 

Projektipäälliköllä on toiminnan, talouden ja hallinnon kokonaisvastuu, osavastuu toimenpiteistä ja 

erikoissuunnittelijalla osavastuu toimenpiteistä ja viestinnästä.  

 

Koordinointitehtäviin kuuluvat verkoston yleis- ja taloushallinto, toiminnan suunnittelu ja toteutus, 

yhteydenpito verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, pienimuotoinen julkaisutoiminta 

sekä jäsenaluekäynnit.  
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Taloussuunnitelma vuodelle 2017 

MAL-verkoston perustoiminnan rahoittavat Liikennevirasto, YM, Suomen Kuntaliitto ja  ARA Vuoden 

2017 rahoitusosuudet ovat aiempien vuosien tasolla.   

 

Verkoston vuoden 2017 tulot: 

 

Liikennevirasto 30 000 

YM   30 000 

ARA   10 000 

Kuntaliitto                            6 000 

Yhteensä                        76 000  

 

MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja suunnittelijan palkka- ja 

henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, 

kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja 

viestintään liittyvistä palveluista. 

  

Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen 

liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut ja konsulttipalkkiot. Aine-, 

tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista käyttökulutustavaroista. 

Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. Tampereen kaupunkiseudun 

seututoimisto ja MAL-koordinaatio sen mukana muuttivat lokakuussa 2016 Tampellan uusituihin 

tiloihin. 

 
Koordinaatiotoiminnan tulot ja menot vuodelle 2017 (jyvitetty kustannukset Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut (AIKO) ja BEMINE-hankkeiden kanssa: 
 

Perusrahoituksen tulot yht. 76 000 

Palkat ja sivukulut 25 141 

Palvelujen ostot (sisältää 
hankerahoituksen) 

44 659 

Vuokrat 5 200 

Tarv., yms. 1 000  

Menot yht. 76 000 

 
Ostopalvelut kohdentuvat MAL-verkoston tapahtumien järjestämiseen. Seminaarien keskimääräinen 

yksikkökustannus on n. 4 000 €, yhteisten työpajojen n. 2 500 €. 


