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Tausta  

MAL-verkoston koordinaatio laati hankehakemuksen Työ- ja elinkeinoministeriön ”Alueelliset 

innovaatiot ja kokeilut” -hakuun 23.11.2015 (TEM 2195/09.01.01/2015). Hakemuksen arvioinnissa 

todettiin, että ”ehdotus perustuu sisällöltään MAL-verkostossa tunnistettuihin yhteisiin kehityskohteisiin 

ja suunnitelmassa on hyödynnetty verkoston toiminnasta vuonna 2015 tehtyä ulkopuolista arviointia 

(MDI), jossa todetaan verkostolle olevan edelleen tarvetta seutuyhteistyön parantamiseksi ja 

kaupunkiseutujen välisen vuoropuhelun edistämiseksi”.  

 

Lisäksi TEMin arviointiraadin yhteenvedossa todettiin, että ”hakemukseen on sitoutunut merkittävä 

joukko kaupunkiseutuja ja se perustuu useamman vuoden toiminnassa hioutuneelle yhteistyölle. AIKO-

rahoituksella toteutettava toiminta täydentää MAL-verkoston perustoimintaa. 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”. 

 

TEM teki 29.6.2016 päätöksen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoituksen käytöstä MAL-

verkoston toiminnassa vuosille 2016 -2018. Varat osoitetaan Pirkanmaan liitolle, joka puolestaan tekee 

rahoituspäätökset yksittäisille hankkeille. Pirkanmaan liitto (maakuntajohtaja) teki päätöksen vuoden 

2016 toiminnan rahoituksesta 14.10.2016. Tämä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 on hakemus 

kuluvan vuoden rahoitukselle. 

 

Strategiset painotukset ja työpakettien kuvaukset 

MAL-verkostossa on v. 2017 mukana 16 kaupunkia ja kaupunkiseutua (liite 1), ja verkoston 

isäntäorganisaationa toimii edelleen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Vuoden 2017 toiminta- 

ja taloussuunnitelma pohjautuu AIKO-hakemuksen vuosille 2016 -2018 määriteltyihin strategisiin 

painotuksiin ja työpaketteihin. Strategiset painopisteet ovat asemanseuduille lisäarvoa, tulevaisuuden 

asuntotuotanto, liikennejärjestelmien digiloikka sekä joustava maankäytön suunnittelu.  

 

Työpaketit suuntaavat ja ohjaavat strategisia painotuksia käytännön toimiksi vuosille 2016 - 2018 ja ne 

sisältävät hankkeita, (esi)selvityksiä, kokeiluja ja pilotointeja, sparrauksia, seminaareja ja työpajoja sekä 

hyvien käytäntöjen jalkauttamista verkoston muille kaupunkiseuduilla. Vuoden 2017 hankkeiden ja 

selvitysten tavoite- ja sisältökuvauksia esitetään liitteessä 2. sekä aikataulutus liitteessä 3.  
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Kuvio 1. Tulevaisuuden kaupunkiseudut strategiset painotukset ja työpaketit vuosille 2016 -2018. 

Verkoston viestintä 

Teemaverkoston viestinnän tavoitteena on olla mahdollisimman laajaa ja avointa, tukea sekä valtio-

osapuolen, itsehallintoaluiden että kuntatason verkostojäsenten välistä vuoropuhelua, jäsenten välistä 

vertaisoppimista ja seutujen välistä yhteistyötä sekä seutujen sisäistä kumppanuutta.  

 

Toimintamuodot:  

 

1. Sähköisen tiedonjako- ja keskustelualustan muodostaminen, Internet-sivut (sivuston laadinta onnistuu 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän nykyisen viestintäsopimuksen puitteissa ilman eri 

kilpailutusta).  

2. Kick off - ja päätösseminaarit.  

3. Workshop ja sparraustoiminta; online ja/tai streamaus-palvelut käytössä yhteisissä tilaisuuksissa.  

4. Media-kahvit ja käytännöt, haastattelusarjat, pilotointiuutiset.  

5. Suorat Verkosto- ja uutiskirjeet ja -alustat verkoston jäsenille ja yhteistyökumppaneille.  

6. Yhteistyö TEM:n ja Valtioneuvoston viestintäosaamisen kanssa.  

7. Toimivien käytäntöjen levitys asiantuntijaverkoston piirissä.   

 

DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto

• Seudullisen asumiskatsauksen 
malli, AsumisGIS, hanke

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

• 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

• Palveluverkkojen tulevaisuus 
digitalisaatiota hyödyntäen, 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. 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT
ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely 
Verkostoyhteistyö kansallisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa
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Aikataulutus sovitetaan työpakettien hankkeisiin, yhteisiin seminaareihin ja workshop-juoksutukseen ja 

sparraukseen. Neuvotteluvaiheessa laaditaan varsinainen verkoston viestintäsuunnitelma. 

 

Teemaverkoston kaupunkiseutusparraus 

Sparraustoiminnan tavoitteena on tukea sekä tulevaisuuden elinvoimakuntien, valtio-osapuolen, 

itsehallintoalueiden että kaupunkiseutujen välistä vuoropuhelua, jäsenten välistä vertaisoppimista ja 

yhteistyötä sekä seutujen sisäistä tasapuolista kohtelua. Sparrauksessa hyödynnetään jäsenseutujen 

teemakohtaista edelläkävijyyttä valituissa hankeaihioissa ja teemoissa. Samalla hyödynnetään suurten ja 

kasvupaineisten seutujen Kasvu-ja MAL(PE)-aiesopimusmenettelyistä ammennettavia kokemuksia. 

 

Sparraus toteutetaan siten, että työpaketeissa esitetyissä hankeaihioissa määritellään edelläkävijäseudut, 

jotka sparraavat ja valmentavat työpakettiin osallistuvia muita verkostojäseniä (vertaisseudut) hankkeen 

kestäessä. Näin yhden hankeaihion ympärille muodostuu koko verkostoa tiiviimpi hankeryhmä (esim. 2-5 

seutua), joka vastaa hankkeen sisällön määrittelystä ja tarvittaessa lisärahoituksesta kansallis-

kansainvälisten verkostokumppaneiden kanssa. Hankkeen päätyttyä keskeiset kokemukset ja hyvät 

käytännöt levitetään koko Teemaverkostoon. Edelläkävijäseutu hyötyy toiminnasta edistäessään oman 

seudun ajankohtaisen teeman valtakunnallisessa nostossa, uusissa lähestymistavoissa ja käytännöissä 

(ristiin-, ja vertaisoppiminen) ja resurssitehokkuuden näkökulmissa (kaikkea ei tarvitse tehdä yksin). 

Edelläkävijäseutu myös hyötyy verkostotoimintaan liitettävästä kansallisesta ja kansainvälisestä 

valmennuksesta.  

 

 
Kuvio 2. Sparraustoiminnan periaatteet ja vaiheet. 

 

Työpaketista ja hankeaihiosta riippuen sparraus voi olla kertaluonteista, määräaikaista tai kestää 

jatkuvana prosessina koko Teemaverkostotoimintakauden ajan. Toiminnassa hyödynnetään MAL-

verkoston ja TEM:n AIKO-ryhmittymien tuotoksia ja tilaisuuksia ja kansallis-kansainvälisiä verkostoja (mm. 

OECD, NordRegio, EUROCITIES, Kuntaliitto, SAFA, Kuntien asuntovirkamiesten kehittämisyhdistys, Rakli 

ry, Fintrip, Ilmasto- ja HINKU-kunnat, LIVE-verkosto, Tulevaisuuden tutkimuksen yhteisöt) sekä aiempia 

kokemuksia kaupunkiseutukehittämisestä ja sopimusmenettelyistä.  
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Toteutus 2016-2018. Partnerit: MAL-verkosto, pilottikaupungit ja seudut, valtio-osapuolen edustajat, 

kumppanikorkeakoulut, elinkeinoelämän yhteistyökumppanit, kansalliset ja kansainväliset 

verkostokumppanit. 

 

 

Rahoitussuunnitelma vuodelle 2017 

Työpakettien ja niiden hankeaihioiden, selvitysten ja tapahtumien toteutus rahoitetaan valtion 

rahoituksella sekä sitä vastaavalla kaupunkien ja kaupunkiseutujen vastinosuuksilla seuraavasti. 

Kaupunkien vastinosuudet tarkennetaan vuosittain. 

 

RAHOITUSLÄHDE 2017 

Työ- ja 

elinkeinoministeriö/ 

Pirkanmaan liitto 

99.000 

Kaupunkien 

vastinosuudet 

99.000 

Yhteensä                        198.000 

 

Taulukko 1. Rahoitussuunnitelma vuodelle 2017.  

 

Ohjausryhmä, koordinaatio ja budjetti vuodelle 2017 

”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -hakemuksen valmistelua, ideointia ja toteutusta ohjaa 

viranomaistahoista sekä jäsenkaupunkien edustajista koostuva MAL-verkoston ohjausryhmä (Liite 4.). 

Ohjausryhmän roolina on  tavoitteiden määrittely, toiminnan ja keskeisten sisältöjen linjaaminen sekä 

koordinaation toiminnan tukeminen. Koordinaation eli projektipäällikön sekä erikoissuunnittelijan 

työpanos suuntautuu hankkeen operatiivisten  toimintojen suunnittelun, valmisteluun ja toteutukseen.  

 

Henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja erikoissuunnittelijan palkka- ja henkilösivukuluista. 

Palvelujen ostoissa ovat mukana erilaisten tapahtumien (seminaarit, työpajat, sparraukset) 

järjestämiseen liittyvät kulut, hankkeet ja niiden kilpailutukset, konsulttipalkkiot ja muut ostopalvelut 

kuten painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvät palvelut.  Välilliset kulut ovat 24 % 

palkkakustannuksista, jolla katetaan mm. hankehenkilöstön vuokrat, matkat ja toimistokulut. Hankkeen 

kustannusarvion täsmennykset esitetään liitteessä 5. 
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Taulukko 2. Budjetti  vuodelle 2017 (* palkat jyvitetty Tulevaisuuden kaupunkiseudut, MAL-

verkoston perustoiminnan ja BEMINE-hankkeen kesken). 

 

 

 
 
 
LIITTEET 
Liite 1. MAL-verkoston kaupungit ja kaupunkiseudut v. 2017. 
Liite 2. Hankkeiden ja selvitysten kuvaukset. 
Liite 3. Alustava aikataulutus v. 2017 
Liite 4. MAL-verkoston ohjausryhmä (helmikuu 2017). 
 
 

    
 
 
Tampereella 31.1.2017 
 

Tero Piippo 
Tero Piippo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEM/Pirkanmaan liitto 99.000 

Kaupunkien vastinosuudet 99.000 

Tulot yht. 198.000 

Palkat ja palkkiot ja sivukulut  69.076 * 

Palvelujen ostot 105.000 

Muut kustannukset     7.346 

Välilliset kulut (Flat rate 24 %)  16.578                         

    

Menot yht. 198.000 
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Liite 1. MAL-verkoston kaupungit ja kaupunkiseudut v. 2017. 
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Liite 2. Hankkeiden ja selvitysten kuvaukset. 

 

Hankehenkilöstön roolit Tulevaisuuden kaupunkiseudut toteutuksessa: 

 

Projektipäälliköllä  kokonaisvastuu toteutuksesta = > hallinto ja toimenpiteiden valmistelu, 

toimeksiantojen kilpailutukset. Sparraustoiminnan organisointi yhdessä erikoissuunnittelijan kanssa. 

 

Erikoissuunnittelija osavastuu = > toimenpiteiden valmistelu ja viestintä. Sparraustoiminnan 

organisointi yhdessä projektipäällikön kanssa. 

 

ASEMANSEUDUILLE LISÄARVOA -TYÖPAKETTI 

 

Hanke: Asemanseutujen kehittämiskokonaisuus  (jatkuu vuodelta 2016) 
 

Tavoite: Kehittämiskokonaisuuden  tavoitteena on toteuttaa asemanseutujen liikeideakilpailu ja kansallinen 

asemanseutujen web-portaali. 

 

Kuvaus: Asemanseudut ovat useissa tapauksissa saavutettavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan erityisiä 

kaupunkialueita, jotka ovat nousseet monissa kaupungeissa kehittämisen kärkikohteiksi. Kokonaisuuden  

lähtökohtana on ajatus siitä, että asemanseutujen kehittämisessä tulisi huomioida liikenteellisten tekijöiden 

lisäksi laajasti myös muut kaupunkikehittämisen tavoitteet ja arvot. Tällöin tarkastellaan erityisesti sitä, 

kuinka asemanseutujen elinvoima- ja innovaatiopotentiaali voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. 

Asemanseutujen fyysiseen kehittämiseen tulisi kytketä erityisellä tavalla myös uuden liiketoiminnan ja 

innovaatioiden luomisen näkökulma, mikä peräänkuuluttaa uudenlaisia kehittämisprosesseja ja –työkaluja. 

Tällöin asemanseuduista voisi kehittyä kaupunkiseutujen uudenlaisia osaamisvetoisen kasvun, kehityksen ja 

elinvoiman lähteitä. 

 

Toimenpiteet: Kehittämiskokonaisuuden  keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat: 1) Luodaan 

asemanseutukaupunkien kehittämisverkosto ja kartoitetaan mukana olevien kaupunkien ja kuntien 

asemanseutujen profiloivat kehittämistavoitteet uuden liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta 

sekä  järjestetään siihen liittyen asemanseutukaupunkien workshoppeja ja markkinointitilaisuuksia 2) 

Tunnistetaan ja analysoidaan mahdollisia kehittämisen keinoja ja tapoja, joilla liiketoiminnan ja 

innovaatiotoiminnan tavoitteita voidaan edistää sekä 3) Luodaan edellytyksiä kaupunkiseutujen yhteiselle, 

pitkäjänteiselle kehittämisprosessille, joka a) tukee asemanseutujen fyysistä kehittymistä ja b) uudenlaisen 

(skaalautuvan) yritystoiminnan syntyä kaupunkiseutujen asemanseuduille sekä koordinoidaan 

kehittämisprosessin valmistelua ja toteutusta 4) Valmistellaan asemanseutujen web-portaali yhteistyössä 

Liikenneviraston, Elias-hankkeen ja asemanseutukaupunkien kanssa. 

 

Osallistujat: Teemaverkoston ne jäsenkaupungit ja -kunnat, joille asemanseudun kehittäminen on 
ajankohtainen asia.   
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Asemanseutujen kehittämiskokonaisuuden osahankkeet: 

 

Asemanseutujen liikeideakilpailu ja Roadshow markkinointikiertue 

 

Tekes ja kansallinen MAL-verkosto käynnistävät asemanseutujen kehittämiseen liittyvän kansallisen 

liikeideakilpailuprosessin. Prosessin tavoitteena on nostaa esiin kehittyville asemanseuduille sopivia, 

kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia omaavia liikeideoita, joita on mahdollista pilotoida kehittyvillä 

suomalaisilla asemanseuduilla.  

 

Asemanseutuihin liittyvä liikeideakilpailu on syytä järjestää tiiviissä yhteistyössä niiden kaupunkien kanssa, 

joiden asemanseudut ovat aktiivisessa kehitysvaiheessa. Tämän vuoksi myös varsinainen liikeideaprosessi 

pitää maastouttaa kohdekaupunkeihin. Liikeideakilpailuprosessin päävaiheet ovat seuraavat: 

 

1. Valmisteluvaihe: Kartoitetaan ne kaupungit, jotka haluavat lähteä mukaan liikeideakilpailuprosessiin. 

Samalla luodaan näkemystä siitä, millaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin kaupungit erityisesti 

hakevat liiketoiminnallisia ratkaisuja.  

2. Valtakunnallinen kick off -tilaisuus: Kick off –tilaisuus on suunnattu liikeideakilpailusta 

kiinnostuneille yrityksille, kaupunkien edustajille ja muille sidosryhmille. Tilaisuudessa piirretään iso 

kuva asemanseutuihin liittyvistä kaupunkikehittämisen, liikkumisen ja liiketoimintamahdollisuuksista. 

Tekesin ja MAL-verkoston puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa kuullaan keskeisten viranomaisten 

(esim. LiVi) ja yritysten (esim. VR, HERE) puheenvuorot sekä mukana olevien kaupunkien 

esittäytymiset.  

3. Tekesin ja MAL-verkoston yhteinen ”road show”: ”Road show” järjestetään kokonaisuuteen 

mukaan lähtevissä kaupungeissa ja sen yleisinä tavoitteina on 1) lisätä yritysten ja elinkeinoelämän 

mielenkiintoa asemanseutuihin kytkeytyvien palveluiden, konseptien ja prosessien kehittämiseen, 2) 

tehdä tunnetuksi Tekesin mahdollisuuksia tukea näitä kehitysprosesseja sekä 3) vahvistaa 

kaupunkien ja yhteistyökumppaneiden sekä kaupunkien keskinäistä yhteistyötä asemanseutujen 

kehittämisessä. Erityisenä tavoitteena on tarjota liikeideakilpailusta kiinnostuneille yrityksille 

mahdollisuus tutustua kohdekaupunkien tavoitteisiin ja niihin mahdollisuuksiin, joita kaupungit 

tarjoavat. Tämä edellyttää sitä, että kohdekaupungit koostavat kilpailua varten riittävän tarkan 

materiaalin asemanseutunsa nykytilasta ja siihen kohdistuvista kehittämistavoitteista.  

4. Varsinaisen liikeideakilpailun toteuttaminen: Liikeideakilpailu toteutetaan keskitetysti, yhtenä 

kansallisena kilpailuna. Kilpailuehdotusten on kuitenkin sisällettävä näkemys siitä, mille 

asemaseudulle tai asemanseuduille kilpailuehdotus parhaiten soveltuu. Kilpailuehdotuksia arvioidaan 

sekä 1) niiden sisältämän liiketoimintapotentiaalin että 2) niiden ”kaupunkikehityspotentiaalin” 

näkökulmasta.  

5. Liikeideakilpailun jatkotoimet: Tekes, MAL-verkosto ja kilpailuprosessissa mukana olevat kaupungit 

huolehtivat kukin omalla tavallaan siitä, että potentiaalisimmille kilpailuehdotuksille löytyy 

mahdollisimman hyvä jatkoprosessi. Parhaimpia kilpailuehdotuksia pyritään pilotoimaan kilpailussa 

mukana olleissa kohdekaupungeissa. Tekes voi osallistua pilottien rahoittamiseen normaalein 

rahoitusehtojensa puitteissa. Muissa tapauksissa liikeideoita voidaan kehittää eteenpäin esimerkiksi 

innovaatiosetelirahoituksella normaalien rahoitusehtojen puitteissa.  

6. Kilpailuprosessin ja –ehdotusten analyysi: Liikeideakilpailuprosessinsystemaattinen seuranta, 

dokumentointi ja analysointi sparraavalla työotteella parantaa kilpailuprosessin laatua ja lisää 

ymmärrystä em. ”uuden kaupungin” ja ”uuden liiketoiminnan” yhteisevolutiivisesta 

kehitysprosessista.  
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Toteutus ja kustannus: 20.000 € 

 

Asemanseutujen kansallisen webportaali 

 

Tavoitteena on asemanseutuja koskevan tietopohjan kokoaminen yhteen asemanseutu-verkkosivustoksi 

Portaaliin kootaan laajasti asemanseudun kehittämiseen ja vähähiilisyyden edistämiseen liittyvää tietoa, 

kokemuksia uusien toimintamallien käyttöön otosta, hyvistä käytännöistä, piloteista ja tarjotaan linkkejä 

olemassa oleviin asemanseutuprojekteihin. Portaali palvelee myös toimijoiden verkottamisessa, mikä on yksi 

MAL-verkoston toiminnan tavoitteita. Hanke toteutetaan yhteistyössä Liikenneviraston, HSYn ja MAL-

verkoston kanssa. Tietoa kootaan mm. seuraavista osa-alueista: 

 

– asemanseutujen kehittämisestä yleisesti ja suunnitelluista ja toteutetuista 

kehittämishankkeista 

– asemanseutujen suunnitteluperiaatteista ja niiden soveltamisesta 

– seurantatietoa, esim. MAL-sopimuksen seurannasta ja toteutumisesta asemanseutujen 

osalta (mikäli kysymyksessä MAL-sopimusseutu eli Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu) 

– kehittämis- ja liiketoimintakonsepteista 

– linkkejä käynnissä oleviin asemanseutu-projekteihin ja keskeisiin tiedontuottajatahoihin 

– linkkejä pilotteihin ja kokeiluihin 

 

Toteutus ja kustannus: portaali valmis helmikuussa, 5.000 € 

 

LIIKENNEJÄRJESTELMIEN DIGILOIKKA -TYÖPAKETTI 

 

Hanke: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus 
 

Tavoite kevät 2016: Kartoittaa liikenteessä ja maankäytössä käytetyt nykyiset yhteistyömenetelmät ja 

käytännöt sekä arvioida niiden ominaisuuksia ja hyödynnettävyyttä erikokoisilla ja yhdyskuntarakenteeltaan 

erilaisilla kaupunkiseuduilla. Arvioida uusien yhteistyömenetelmien tarvetta ja odotuksia muuttuvassa 

toimintaympäristössä ja esittää suositukset niiden toteuttamiseksi. 

 

Taustaa: Tällä hetkellä käynnissä tai valmistumassa useita projekteja aihepiiriin liittyen, jossa kaupungit ja 

liikenneviranomaiset tekevät yhteistyötä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban Zone 3), 

Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen tehokkuusmalli (WHOLE), Kestävää yhdyskunta ja 

kaupunkisuunnittelua (BEMINE) projektit tuottavat tietoa ja toimintamalleja. Liikennevirastossa on käynnissä 

Maantieverkko kaupungissa -projekti ja vaikutusten arviointiin liittyviä projekteja. Kaupunkiseuduilla on tehty 

useita selvityksiä liikenneratkaisujen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Tulevaisuuden kaupunkiseudut 

tutkimusohjelman muut projektit mm. asemanseutuja ja pysäköintiä käsittelevät projektit tuottavat 

lähtökohtia projektille 

 

Liikkuminen ja kuljettaminen ovat murroksessa ja vaikutuksista liikenteen kysyntään tarvitaan tietoa. 

Liikenneratkaisujen ja kaupunkikehitys hankkeiden vaikutuksista erikseen ja yhdessä tarvitaan analyysiä. 

Suunnitteluratkaisuissa pyritään maankäytön ja liikenteen vuorovaikutukseen ja yhteensovittamiseen. Uudet 

liikkumisen tavat tulisi paremmin huomioida nykyisissä käytännöissä.  Oleellista on myös näiden ratkaisujen 

kriittinen arviointi, jota voidaan tehdä eri menetelmin. 
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Tavoite marraskuu 2016: Käynnissä olevien projektien tulosten perusteella on tarpeen jatkaa 

kehittämistyötä ja testata kehitettyjä toimintamalleja muutamissa suunnittelukohteessa. Keskeisenä 

aineistona on kunnista ja liikennehallinnosta saatu tieto hyvistä käytännöistä sekä odotukset uusista 

menetelmistä. 

 

Liikenteen kysyntä ja ennusteet, liikennemallit, kulkumuotojakautuma ja yhteydet maankäyttö 

vaihtoehtoihin on tarpeen tarkastella tämän hetken tarpeiden perusteella. Kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen edellyttää parempaa tietoa liikennejärjestelmän energiatehokkuudesta. Taloudellisten 

ohjauskeinojen vaikutusten arviointiin tarvitaan myös arviointimenetelmiä. 

 

Aikataulu:  MAL-verkoston ohjausryhmän linjaamana tehdään työsuunnitelma helmikuussa 2017. Hankkeen 

käynnistys vuoden 2017 keväällä.  

 

Osallistujat: Kaupunkiseudut, Liikenne- ja viestintäministeriö, Kuntaliitto, Liikennevirasto, tutkimusyhteisö. 

 

Toteutus ja kustannus: Tarjouskilpailun kautta. Kustannus selviää myöhemmin. 

 

 

JOUSTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU -TYÖPAKETTI  
 

Hanke: Digitalisaatio hyvän suunnittelun ja ympäristön prosesseissa 
 

Tausta: Kansallisen MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankehakemuksen osahankkeena 

toteutetaan kokonaisuus, jonka työnimenä on Digitalisaatio hyvän suunnittelun ja ympäristön prosesseissa. 

Hakemusvaiheessa nimi oli ”Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun 

menetelmäkokeilut”. 

 

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, koordinoida ja kehittää suunnittelun asiantuntijoiden, 

Kiinteistö- ja rakentamisalan, viranomaisten ja tutkimus- ja kehitystoimijoiden välistä yhteistyötä 

aluesuunnittelun, hankekehityksen, rakennussuunnittelun ja näitä tukevien viranomaisprosessien 

digitalisaatiossa. Hankkeen puitteissa tehdään tunnetuksi myös Valtioneuvoston Kira-Digi-kärkihankkeen 

http://www.ym.fi/kiradigi sisältöä ja tuloksia MAL-verkoston kaupunkiseutujen ja laajemminkin kentän 

toimijoille. 

 

Toimenpiteet: Kira-digi-hankkeen osat ovat Tiedonhallinnan harmonisointi, Julkisen hallinnon säädös- ja 

muutostyöt sekä kokeiluhankkeet ja pilotit. Valtioneuvoston digitalisaatiota koskevien tavoitteiden 

toteutuminen edellyttää digitaalisten teknologioiden yleistymistä ja integroitumista tehokkaasti arkielämän 

toimintoihin. Tämä hanke pyrkii osaltaan kytkemään rakennetun ympäristön digitalisaation kokonaisuuteen 

erityisesti suunnittelun ja kokonaisvaltaisuuden näkökulmaa. 

Hankkeen sisältöteemoja on kolme 

1) Digitalisaatio ammatillisen ja osallistavan vuorovaikutuksen välineenä aluesuunnitteluprosesseissa 

2) Uuden sukupolven digitaalisen ympäristöohjauksen mahdollisuudet (mukaan lukien 3D-periaatekaavoitus) 

3) Digitalisaatio rakennushankkeen suunnittelu- ja lupaprosesseissa. 

 

http://www.ym.fi/kiradigi
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Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä, johon kootaan alue- ja rakennussuunnittelun, viranomaistehtävien, 

tutkimuksen, BIM-mallinnuksen ja paikkatietosovellusten asiantuntemusta. Ohjausryhmän puheenjohtajana 

toimii arkkitehti SAFA, TkT Leena Rossi. Hankkeelle kilpailutetaan asiantuntijakoordinaattori, jonka tehtävänä 

on 

 

 toimia hankkeen ohjausryhmän sihteerinä 

 laatia hankkeen tarkempi työsuunnitelma 

 kartoittaa ja raportoida sisältöteemoihin liittyvien muiden, käynnissä olevien kehityshankkeiden 

tilanne 

 koordinoida Kira-Digi-hankkeen ja tämän hankkeen sisältöjä 

 järjestää jokaiseen alateemaan liittyvä kutsutyöpaja/miniseminaari 

 järjestää hankkeen tuloksia raportoiva, verkon kautta seurattava ammattipäivä syksyllä 2017 

 laatia hankkeesta tiivis loppukatsaus ja esitellä se MAL-verkoston ohjausryhmälle 

 

Hankkeen toteutusaika: Helmikuun puoliväli – joulukuu 2017 ja tulokset raportoidaan marraskuun lopussa 

2017 ns. Safan ammattipäivässä, joka avoin myös muille alan toimijoille. Hankkeen tarkempi 

projektisuunnitelma ja konsultin työsuunnitelma hyväksytään MAL-verkoston kokouksessa 1/2017. 

 

Hankkeen kustannusarvio: 40 000 euroa, josta kilpailutettavan asiantuntijatyön osuus on 25 000 – 28 000 

euroa, Suomen arkkitehtiliiton osuus on työpanoksena ja loppuseminaarin järjestelykuluina yhteensä 10 000 

euroa (5 000 / 5 000). MAL-verkoston rahoitusosuus on siten 30 000 euroa vuonna 2017. 

 

 

Hanke Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla. 

Kuvaus: Bio- ja kiertotaloudella on keskeinen rooli vähähiilisen, resurssitehokkaan ja kestävän 
yhteiskunnan luomisessa. Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ja kestävästi ravinnon, 
energian, erilaisten tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Ominaista on materiaalien tehokas kierrätys, 
jolloin toisen jäte on toisen raaka-aine.  

Tavoite: Tehdä tilannekartoitus bio- ja kiertotalousteemoissa maankäytön suunnittelun nykytilanteesta 
ja tulevan toiminnan suuntaamiseen suositukset. Tarkastelukohteena ovat kasvavien kaupunkiseutujen  
(kasvupaineisten) Bio- ja kiertotalouden teollisuuspuistojen maankäyttökysymykset, teollisten 
symbioosien tuottamat materiaalikierrot kaupunkiseuduilla, keskeisten teollisuuspäästöjen sijaintien 
havainnointi, mahdollisten laajentumistarpeiden tai hybriditoimintojen tunnistaminen, 
yhteensovittaminen ja politiikkasuositukset tekeminen. Yleisenä tavoitteena on tuottaa bio- ja 
kierotalouden kontekstiin (kaupunkiseuduilla) maankäytön uusia suunnittelumenetelmiä, periaatteita ja 
-ohjeita, arvioida maankäytön suunnittelun ja teollisuuspuistojen liiketoimintamahdollisuuksien välisiä 
kytkentöjä sekä sopimuskäytäntöjä. 

Tämä hanke edistää osaltaan hallituksen biotalousstrategian toimeenpanoa. Strategian johtoajatuksena 
on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka 
tuo hyvinvointia koko Suomelle. Strategian päämäärinä ovat mm. kilpailukykyisen biotalouden 
toimintaympäristön ja uuden liiketoiminnan aikaansaaminen.  
 
Bio- ja kiertotaloutta on tutkittu ja edistetty, mutta maankäytön ulottuvuuksien tarkastelu 
kasvupaineisilla kaupunkiseuduilla on jäänyt puutteelliseksi. Yhdyskuntasuunnittelulla voidaan myös 
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rajoittaa uusien teollisuuspuistojen syntymistä. Nykykaavoituksen rooli supistuu ja kapenee, jolloin 
jatkossa tarvitaan uusia joustavampia toimintatapoja. Keskeisten taajamien rakentamisen ohjaus on 
oltava hyvässä hallinnassa. Yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta voidaan pohtia miten bio- ja 
kiertotalouden kytkeminen yhdyskuntarakenteeseen tehtäisiin entistä paremmin ja miten uudet yksiköt 
vaikuttaisi olemassaolevaan infraan, miten arvioitaisiin kustannusvaikutuksia sekä mitä uusia 
toimintatavan muutoksia tarvittaisiin kun tavoitteena on teollisuuspuistojen, biojalostamojen, muiden 
bioalan yritysten ja alihankintaketjujen hyvät sijainti- ja logistiikkaratkaisut sekä uuden liiketoiminnan 
kehittäminen. 

Hankkeessa nostetaan esiin ja kuvataan sellaisia onnistuneita ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä, joissa 
maankäytön suunnittelulla on voitu edistää bio- ja kiertotalouteen liittyvien yritysten ja 
teollisuuspuistojen rakentamista kasvuseuduilla. Vastaavasti tarkastellaan myös sitä, miten tulisi toimia 
toisin. Lisäksi tarkastellaan myös esiin nousevia teollisuuspuistojen maankäytöllisiä hidasteita ja esteitä 
sekä näiden parannusmahdollisuuksia. Käytännön pilottikohteita on löydettävissä Suomestakin useita ja 
näitä hyödynnetään hankkeessa vertaisoppimisen keinoin. Kartoitukseen liittyy lisäksi kansallista tasoa 
laajempi näkökulma; tavoitteena on arvioida myös kansainvälisiä bio- ja kiertotalouden ja 
teollisuuspuistojen maankäyttökytkentöjä ja trendejä.   

Toteutus ja kustannus: 2017, hankinta kilpailutuksena, kustannus selviää myöhemmin 

Osallistujat: MAL-verkoston jäsenseudut, Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, TEM, 

LUKE, pilottiseudut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 3. Suunnitelma aikataulutuksesta (7.2.2017). 
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Työvaihe vuosi 
kuukaudet 

2017 
1-2 

2017 
3-4 

2017 
5-6 

2017 
7-8 

2017 
9-10 

2017 
11-12 

TP 1. ”Asemanseuduille 
lisäarvoa”  -työpaketti 

      

Asemanseutujen 
markkinointikiertue 

 Road show 
kick off 

    

Valtakunnallinen 
asemanseutuportaali 

valmis 
helmikuussa 

     

Asemanseutuverkosto       
Seminaarit ym.   Respa/MAL-

verkosto 
Innovaatioal
usta/ 
yritysalue 
seminaari 

sem. 
Elias, 
MAL-
verkosto
+ 
Tanskan 
Excu  

   

TP 2. ”Tulevaisuuden 
asuntotuotanto”  
-työpaketti 

      

MAL-GIS Paikkatietopohjainen 
asumiskatsausmalli 

työ 
käynnissä 
työpaja 10.1 

loppuraport-
ti ja tulosten 
levitys 

    

Seminaarit    asposemi
naari 
ARAn 
kanssa 

   

TP 3. 
”Liikennejärjestelmien 
digiloikka” -työpaketti 

      

Uudet pysäköintiratkaisut 
osana älykkäitä 
liikennejärjestelmiä (HSL, HSY, 
Tre, Lahti) 

työ 
käynnissä, 
työpajat 
11.1 ja 16.2 

loppuraport-
ti ja tulosten 
levitys 

    

Tutkimus kestävän liikkumisen 
asemasta kuntien poliittisessa 
päätöksenteossa 

valmistuu 
helmikuussa 

loppuraport-
ti ja tulosten 
levitys 

    

Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien 
kehittäminen ja testaus 

 työsuunnitel
ma ja 
kilpailutus 

    

TP 4. ”Joustava 
maankäytön 
suunnittelu” -työpaketti 

      

Digitalisaatio hyvän 
suunnittelun ja ympäristön 
prosesseissa (Jyväskylä) 

työ- 
suunnitelma 

     

Bio- ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet 
kaupunkiseuduilla 

työ- 
suunnitelma 

     

Muut 
Teemaverkostotoiminnot 

      

Vuosi- ja tulosseminaarit   kesä   joulu 

Viestintä (jatkuvaa)       

Sparraus, sovitaan 
tapauskohtaisesti  

      

toteutus 

toteutus 

toteutus 

raportti ja 

jalkautus 
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Liite 4. MAL-verkoston ohjausryhmä, joka toimii myös Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankkeen 

ohjausryhmänä (koostumus tammikuu 2017). 

 

  Jäsenet:   Varalla: 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki  

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, 

Kuntaliitto                                                         

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

 

Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM, tilalla Anni Salmi Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

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

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto 

Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM 

 

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

Jarmo Lindén, johtaja, ARA (varapj.) 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Anne Leskinen, suunnittelija, Oulun kaupunki 

etänä 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki  

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Pasi Pitkänen, yhteyspäällikkö,  

Porin kaupunki 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunki-

seutu 

 

Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö, Turun kaupunki Andrei Panschin, kaavoitusinsinööri  

Turun kaupunki 

Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

(puheenjohtaja) 

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, ohryn esittelijä/siht. 

 Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

 

 

AIKOn kansalliset 
tapahtumat  

      

Ohjausryhmän kokous 7.2 4.4 6.6  syys marras 


