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HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI   
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) 
 
 

Hankkeen nimi: TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT - Elinvoimakunnat ja resurssiviisas 
yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa 

Hankkeen toteutusaika: 21.6.2016 - 31.12.2018 

Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

Yhteyshenkilö: MAL-verkoston projektipäällikkö Tero Piippo 

Puhelin: 0400-388735 Sähköposti: tero.piippo@tampereenseutu.fi 

Raportointijakso: 21.6.2016 - 31.12.2016 

 

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA: 

Henkilö: Tehtävänimike ja vastuualue projektissa: 

Tero Piippo  Projektipäällikkö.  Kokonaisvastuu toteutuksesta = > hallinto ja 
toimenpiteiden valmistelu, toimeksiantojen kilpailutukset. 
Sparraustoiminnan organisointi yhdessä erikoissuunnittelijan kanssa.  

Kati-Jasmin Kosonen Erikoissuunnittelija: Osavastuu toteutuksesta= > toimenpiteiden 
valmistelu ja viestintä. Sparraustoiminnan organisointi yhdessä 
projektipäällikön kanssa. 

Heli Suuronen Korkeakouluharjoittelija: Digitaalisten palvelujen liittäminen 
maankäytön suunnitteluun -selvityksen toteutus 

            

            

            

            

            

 

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO HANKKEEN AIKANA (täytetään loppuraportoinnin 
yhteydessä): 

Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri Organisaatio 
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HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT: 

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. 
 
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, Uudenmaan Maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun vetovoimaiset 
asemanseudut hanketyöryhmä, kehittämishankkeisiin valikoidut konsultit sekä Motiva.  

 

HANKKEEN  KESKEISET TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS (VRT. 
HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTAMISESTA: 

MAL-verkoston tavoitteena on tukea kaupunkiseutujen MAL-muutosprosessien läpivientiä, tuottaa uusia 
ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä testata niitä käytännössä erilaisin pilotoinnein ja kokeiluin. Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut hankkeeseen on lisätty työpaketit, jotka suuntaavat ja ohjaavat strategisia painotuksia 
käytännön toimiksi vuosille 2016 - 2018. Työpaketit sisältävät hankkeita, (esi)selvityksiä, kokeiluja ja 
pilotointeja, sparrauksia, seminaareja ja työpajoja sekä hyvien käytäntöjen jalkauttamista verkoston muille 
kaupunkiseuduille. Työpaketit, tulokset ja vaikuttavuus toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaiseti v. 
2016 osalta, mutta on huomioitava että useimmat v. 2016 aloitetut hankkeet jatkuvat vuoden 2017 puolelle.  
- Asemanseuduille lisäarvoa = > asemanseutu-verkoston kokoaminen ja ylläpito, yhteistyöalustan ja 
verkkosivujen muodostaminen (jatkuu) 
- Tulevaisuuden asuntotuotanto = > uusi osuuskuntapohjainen asumisen toiminta- ja hallintamalli, hyvien 
seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa: asumisen ilmiöt ja asuntovisiot osana MAL-GIS 
paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli hanketta, kooste olemassaolevista parhaista seudullisista 
asumiskatsauskäytännöistä   
- Liikennejärjestelmien digiloikka = > resurssiviisaan liikenteen suunnittelun tukeminen, arvioitu pysäköintiin 
vaikuttavia muutosvoimia ja tulevaisuuden pysäköintiskenaarioita ja kehityspolkuja 
- Joustava maankäytön suunnittelu = > selvitys ja suositukset siitä miten digitalisaatio muuttaa asukkaiden ja 
kävijöiden palvelutarpeita ja miten se pitäisi ottaa huomioon monikeskuksisen kaupunkiseudun maankäytön 
suunnittelussa, digitaalisen palveluverkon kehittämispolku  
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HANKKEESSA TOTEUTETUT KESKEISET TOIMENPITEET: 

 
Käynnistettiin strategisiin painotusten ja työpakettien mukaisesti seuraavat kehittämishankkeet ja 
tapahtumat:  
 
Asemanseutujen työpaketti 
     - Asemanseutujen kansallinen web-portaalin suunnittelu (valmis helmikuu 2017) 
     - Asemanseutujen Road Shown valmistelu (toteutus 2017) 
 
Tulevaisuuden asuntotuotanto työpaketti 
     -  Asunto-osuuskunta - Uusi yhteisöllinen asumisen ja rakentamisen malli (selvitys valmistunut  
marraskuussa 2016) 
     - MAL-GIS Paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli (valmistuu maaliskuussa 2017) 
 
 
Liikennejärjestelmien digiloikka työpaketti 
     - Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää (valmis huhtikuun alussa 2017) 
     - Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa (valmistuu helmikuussa 2017) 
 
Joustava maankäytön suunnittelu työpaketti 
     - Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun (selvitys valmistui syyskuussa) 
     
     - 27.10 Kohti resurssiviisasta yhdyskuntaa INKA-toimijoiden seminaari Tampereella    
 
     - 28.10  Älykäs Kajaani  -sisäinen yhteistyöseminaari energiayhtiö Loiste Oyn ja Kajaanin kaupungin 
edustajille 
     - 27.- 28.11 Kotka-Hamina seudun yhteisen yleiskaavan sparraus  
 
MUUTA: aktiivinen sidosryhmäviestintä, verkostokirje ja kotisivujen julkistaminen www.kaupunkiseutu.fi 
 
 

 

HANKKEEN INDIKAATTORITIEDOT 

Indikaattori Hakemuksen 
mukainen 

tavoite 

Toteuma 
raportointivaiheessa 

(so. kumulatiivinen 
toteutuma hankkeen 

alusta lähtien) 
Käynnistyvät kehitysprosessit 
 
 

9 kpl 6 kpl 
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Lyhyt kuvaus hankkeen aikana käynnistyneistä kehitysprosesseista: 
 
Asemanseutujen kehittäminen = > kansallisen web portaalin ja markkinointikiertueen suunnittelu 
 
Asunto-osuuskuntamalli http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1384-PTT-raportti-
254_AsOsk_LOPPURAPORTTI.pdf => luotu osuuskuntapohjainen yhteisöllinen rakentamisen- ja asumisen 
malli 
 
MAL-GIS Paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli => asumisen ilmiöiden ja seudullisten parhaiden 
käytäntöjen tarkastelu ja yhteiskehittelytyöpaja joiden tuotoksena laaditaan paikkatietopohjainen 
asumiskatsausmalli 
 
Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää = > liikenteen murros ja vaikuttavuus 
tulevaisuuden pysäköintiratkaisuihin ja skenaarioihin, suositukset uusiksi pysäköintiratkaisuiksi 
 
Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa => arvioitu kuntien kestävän liikkumisen 
suunnitelmia, niistä käytyä sidosryhmäkeskustelua ja tekijöitä jotka vaikuttavat kestävän liikkumisen 
suunnitelmien poliittiseen hyväksyttävyyteen. 
 
Digitaalisten palveluiden litttäminen maankäytön suunnitteluun http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1386-
MAL-verkosto_Suuronen_palveluverkot_taitto_291116.pdf = > digitaalisen palveluverkon ja maankäytön 
suunnittelun kytkennät 
 
 

Kansainvälisen tason referenssikohteet 
 

0 kpl     kpl 

Lyhyt kuvaus hankkeen aikana käynnistyneistä kansainvälisistä referenssikohteista: 
 
      
 

Käynnistyvät kokeilut 5 kpl 1 kpl 

Lyhyt kuvaus hankkeen aikana käynnistyneistä kokeiluista (kokeilut tulee luokitella alla olevan jaottelun 
mukaisesti): 
 
Tiedon tuotannon väline: 
 
      
 
Vaikutuksen syventämisen väline: 
 
Asunto-osuuskunta uutena rakentamisen ja hallinnan mallina. 
 
Vaikutuksen laajentamisen väline: 
 
      
 
Järjestelmien muuttamisen väline: 
 
      
 

AIKO-rahoituksen myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset 
(erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain AIKO-rahoituksen 
myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset) 

0 kpl 0 kpl 

AIKO-rahoituksen myötävaikutuksella syntyvät uudet 
työpaikat 
(erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain AIKO-rahoituksen 
myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat) 

0 kpl 0 kpl 
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Edistääkö hanke hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta? 
 

 kyllä 

 

 ei 

 kyllä 

 

 ei 

Jos hanke on edistänyt hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta, niin lyhyt kuvaus siitä miten se on niitä 
edistänyt: 
 
Älykkäiden liikenne- ja pysäköintijärjestelmien kautta, asemanseudut hiilinetraaleina alueina 
 

Edistääkö hanke maahanmuuttajien työllistymistä ja 
yrittäjyyttä? 

 kyllä 

 

 ei 

 kyllä 

 

 ei 

Jos hanke on edistänyt maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä, niin lyhyt kuvaus siitä miten se on niitä 
edistänyt: 
 
      
 

Toteutetaanko hanketta useamman maakunnan yhteistyönä? 
 

 kyllä 

 

 ei 

 kyllä 

 

 ei 

Jos hanketta on toteutettu useamman maakunnan yhteistyönä, niin lyhyt kuvaus siitä millaista yhteistyötä on 
tehty: 
 
Hanke on perustaltaan kansallinen prosessi johon kuuluu 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua. 
 

 
 

LOPPURAPORTISSA SELVITYS SIITÄ, MITEN JA MILLÄ RESURSSEILLA HANKKEESSA TUETTUA/ 
ALKUUN SAATUA TOIMINTAA ON TARKOITUS JATKAA (eli miten hanketta hyödynnetään jatkossa – 
jatkotoimenpiteet ja toteutusvastuut) 
       

 

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 

Hanke on edennyt pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Hankkeen operatiivinen toiminta päästiin 
aloittamaan rahoituspäätösten viiveen takia käytännössä vasta kesälomien jälkeen, mikä viivästytti jonkin 
verran osahankkeiden käynnistymistä. Osa v. 2016 käynnistyneistä hankeista jatkuu näin ollen vuoden 2017 
puolelle. Asemanseutujen työpaketin KAI- Kehittyvät asemanseudut innovaatiolaustoina -osahankkeen 
valmistelussa tehtiin paljon työtä, mutta hanke ei käynnisty suunnitellussa muodossa, koska tutkimus- ja 
kehittämishankkeeseen ei vielä saatu riittävästi  hyviä kansainvälisiä yritys- ja liikeideoita. AIKO-rahoitusta  ei  
voitu myöskään käyttää Tekes hankkeen vastinrahoituksena. Valmistelutyö ei mennyt kuitenkaan hukkaan, 
koska on luotu edellytyksiä kaupunkiseutujen pitkäjänteiselle kehittämisprosessille ja valmiuksia uudenlaisen 
(skaalautuvan) yritystoiminnan synnylle asemanseuduille. Olemassa olevia kontakteja ja liikeideoita 
jalostetaan eteenpäin ja tarkoitus on jatkossa keskittyä yrityksiin ja toteuttaa liikeideakilpailu vuoden 2017 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla,    

 

OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (täytetään loppuraportoinnin 
yhteydessä mikäli hankkeella on ollut ohjausryhmä) 

      

 
 
Allekirjoitus/ allekirjoitukset* 
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Paikka ja päiväys 

 
Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö 
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
 

Liitteet: 
    kpl 
 

      

 
* Loppuraportti on toimitettava organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön/ henkilöiden allekirjoittamana. Yhteishankkeissa 
loppuraportti on oltava kaikkien osatoteuttajien allekirjoittama ellei toteuttajien keskinäisessä yhteishanketta koskevassa sopimuksessa 
toisin ole sovittu. 


