
 

 
Kasvusopimuksen toteutus vuonna 2016 (tavoitteet on asetettu koko 
sopimuskaudelle 2016 - 2018) 
 

Kaupunki, kasvuvyöhyke tai verkosto: 
 
MAL-verkosto (Tulevaisuuden kaupunkiseudut – elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta 
kaupungistuvassa Suomessa –hanke) 

Kuvaus keskeisistä toimenpiteistä ja arvio toteumasta suhteessa tavoitteisiin: 

A. Kärkiteemat 
 

1. Asemanseuduille lisäarvoa 
 
- Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoina ja  

Asemanseudut kansainvälisen liiketoiminnan kehitysalustoina 
 
Käynnistettiin hankesuunnittelu Tekesin, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun ja 
MAL-verkoston välisenä yhteistyönä. Järjestettiin useita ko. toimijoiden tapaamisia ja 
kysyttiin MAL-verkostoon kuuluvia  asemaseutukaupunkeja mukaan projektiin. 
Tarkoituksena oli käynnistää hankekokonaisuus joka muodostui asemanseutukaupunkien 
liikeideapiloteista sekä näitä täydentävästä tutkimus- ja koordinaatio-osuudesta. 
Kokonaisuus tuli jättää Tekesin arvioitavaksi samanaikaisesti. Joensuuta lukuun ottamatta 
muut kaupungit / tahot eivät jättäneet omia hakemuksiaan, koska niiden liikeideat eivät 
olleet vielä valmiita.  Muutamille kaupungeille ongelmaksi  muotoutui se, että hankkeen 
hakijana ei voinut  olla kaupunkikonserniin kuuluva kehittämisyhtiö. Mukana olleet yksityiset 
tahot taas eivät saanee aikataulussa täydentävää rahoitusta kasaan. 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, 
 
 

- Keskeisten liikkumisvyöhykkeiden asemien kehittäminen solmupisteinä sekä 
asemanseutujen monimuotoisen ja muutosjoustavan ympäristön suunnittelutyön tukeminen 

                         
                        MAL-koordinaatio osallistui aktiivisesti sidosryhmäyhteistyön ja työpajojen kautta 

asemanseutujen kehittämiseen solmupisteinä. Keskeisinä yhteistyökumppaneina olivat 
HSY:n, HSL:n ja Uudenmaan liiton valmistelema yhteinen seudullinen ELIAS - Elinvoimaa 
asemanseuduille!-projekti. Projektin yhteistyötahoina toimivat myös ympäristöministeriö 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.  

 
- Asemanseutu-verkoston kokoaminen ja ylläpito, yhteistyöalustan ja verkkosivujen 

muodostaminen    
 
Asemanseutu-verkoston kokoaminen aloitettiin jo aiemmin Livin ja TEMin toimeksiantona ja  
MAL-verkoston koordinaation kokoaman  asemanseutujen kehittämistarveselvitysten 
kautta. Selvitys sisälsi kokonaiskuvan asemanseutujen lähivuosien investointitarpeista ja 
kehittämissuunnitelmista. Tämä loi pohjan verkoston muodostumiselle, jota Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut hankekokonaisuudella profiloidaan entistä vahvemmaksi. Vuoden 2016 
lopulla käynnistettiin asemanseutujen kansallisten verkkosivujen valmistelu yhteistyössä 
Livin, HSYn, Ympäristöministeriön ja MAL-verkoston kanssa. Portaalin käytännön 
toteutuksesta vastaa mainostoimisto Jenga. 

 
 



 
2. Tulevaisuuden asuntotuotanto 
 
- MAL-GIS Paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli 

 
                        MAL-GIS: seudullisen asumiskatsauksen paikkatietopohjainen malli-hanke käynnistyi 

lokakuun 2016 loppupuolella Jyväskylän kaupungin ja MAL-verkoston (tilaajat) sekä 
Rambollin edustajien (toteuttaja) välisellä aloituskokouksella, jonka perusteella Ramboll 
laati tarkennetun työsuunnitelman. Aloituskokouksen yhteydessä Ramboll esitteli sähköisen 
kyselyn rungon, jota täydennettiin tilaajalta saadun palautteen perusteella. 

                         
                        Toimeksiannon toteutusta jatkettiin marraskuussa toteuttamalla Jyväskylän 

asuntokatsauksen kriittinen arviointi. Samaan aikaan vietiin eteenpäin Seutujen parhaat 
käytännöt -nimistä kokonaisuutta, joka koostui edellä mainitusta sähköisestä kyselystä, 
asuntokatsauksiin keskittyvästä työpöytätutkimuksesta sekä täydentävistä haastatteluista. 

                         Edellä mainittujen työvaiheiden alustavia tuloksia esiteltiin tilaajalle joulukuussa. 
Kokouksen yhteydessä käytiin myös keskustelua yhteiskehittelytyöpajasta (joka pidettiin 
10.1.2017). Työpajan tulokset määrittelevät asumiskatsausmallin sisältöä. Hanke kesken 
mutta etenee työsuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti ja valmistuu loppurapotteineen 
sisältäen paikkatietopohjaisen asumiskatsausmallin maaliskuussa 2017. 

 
 

- Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli 
 
                        Toteutettiin Ympäristöministeriön, Raklin, Aran, Pellervo-Seuran, PTTn, MAL-verkoston ja 

suurkaupunkien yhteistyönä selvitys jossa kartoitettiin kansainvälisiä kokemuksia asunto-
osuuskunnista sekä asunto-osuuskuntiin liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia Suomessa. 
Niiden perusteella laadittiin ehdotus uudenlaiseksi asunto-osuuskuntamalliksi.  

 
                         Malli on yksi markkinaehtoinen ja vapaarahoitteinen vaihtoehto ja ratkaisu 

kohtuuhintaiseen asumiseen ja omistus- ja vuokramallien välille. Keskeistä uudessa 
mallissa on ammattimainen johtaminen ja hallinnointi, osuustoiminnan periaatteet sekä 
organisoituminen paikalliselle ja yhteenliittymätasolle”. Malli ehdottaa siirtymistä yhä 
selkeämmin talokohtaisuudesta suurempaan verkostoon ja yhteistyöhön. Malli on 
mahdollista toteuttaa esimerkiksi siten, että joukko asunto-osakeyhtiöitä perustaa 
osuuskunnan toimimaan niiden yhteenliittymänä. 

                         
                         Asunto-osuuskuntamalliin sisältyy kannusteet asukaslähtöiseen, kohtuuhintaiseen ja 

laadukkaaseen asumiseen, sillä toiminnan tarkoituksena on tuottaa hyötyä jäsenille. Malliin 
liittyvät myös elinkaariajattelu ja alueellinen toiminta, jotka mahdollistaisivat esimerkiksi 
terveydenhuolto- ja päiväkotipalvelut asuinkortteleissa. Tällaisten palvelujen ja 
yhteisöllisyyden tarpeet todennäköisesti lisääntyvät, kun jakamistalous voimistuu ja 
yksinäisyys yhteiskunnassa lisääntyy. 

 
 

- Ikäystävällisten asuinympäristöjen ja –kortteleiden mallit (toteutus myöhemmin 
sopimuskaudella) 

- Asumisen digitaaliset palvelut (toteutus myöhemmin sopimuskaudella) 
- Hyvien seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa (asunto-osuuskuntamallin tulosten 

jalkautus) 
 
3. Liikennejärjestelmien digiloikka 
 
- Uudet pysäköintiratkaisut osana älykkäitä liikennejärjestelmiä 

 
Käynnistettiin                            Käynnistettiin hanke syyskaudella. Hahmotettu liikkumisen murroksen vaikutuksia 

pysäköintipaikkojen tarpeeseen ja tulevaisuuden pysäköintiratkaisuihin ja kartoitettu  
                           kaupunkien ja muiden toimijoiden rooleja uusien pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa ja 

rahoittamisessa seudullisella liikennejärjestelmätasolla. Aloitettu prosessi jossa luodaan 
edellytyksiä pysäköintipolitiikan ja pysäköintinormien kehittämiselle ja soveltamiselle kasva-



villa kaupunkiseuduilla. Hanke kesken mutta etenee työsuunnitelman ja tavoitteiden 
mukaisesti ja valmistuu loppurapotteineen maaliskuussa 2017. 

. 
 

- Tutkimus kestävän liikkumisen asemasta kuntien poliittisessa päätöksenteossa (KELIPO-
hanke) 

arv                                              
                                                  Arvioitu kuntien kestävän liikkumisen suunnitelmia, niistä käytyä sidosryhmäkeskustelua ja 

tekijöitä jotka vaikuttavat kestävän liikkumisen suunnitelmien poliittiseen hyväksyttävyyteen. 
Hanke kesken mutta etenee työsuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti ja valmistuu 
loppuraportteineen helmikuun lopussa 2017. 
 

- Resurssiviisaan liikenteen suunnittelun tukeminen (liittyy edellä kuvattuun Uudet 
pysäköintiratkaisut hankkeeseen, muita toimenpiteitä myöhemmin sopimuskaudella) 
 

- MaaS (liikkuminen palveluna) ja LaaS (logistiikan älykkäät palvelut elinkeinoelämän 
toiminnan tueksi) sovellusten kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla (toteutus 
myöhemmin sopimuskaudella). 
 

- Joukkoliikennejärjestelmän älykkyyttä lisäävät sovellukset seututasolla (toteutus 
myöhemmin sopimuskaudella). 
 

- Kestävän kaupunkiliikenteen verkostoyhteistyö, yhteydet HINKU (Kohti hiilineutraalia 
kuntaa) -kuntien verkostoon ja LIVE- liikkumisen ohjauksen verkostoon 
 
Liittyy myös edellä kuvattuun KELIPO-hankkeeseen, jatkuvaa toimintaa, tiedotusta ja hyvien 
käytäntöjen jakoa 

 
4. Joustava maankäytön suunnittelu 
   
- Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun 

Selvitys ja suo                           
                                                  Suositukset siitä miten digitalisaatio muuttaa asukkaiden ja kävijöiden palvelutarpeita ja 

miten se pitäisi ottaa huomioon monikeskuksisen kaupunkiseudun maankäytön 
suunnittelussa, digitaalisen palveluverkon kehittämispolku 

 
Loppuraportti:http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1386-MAL-
verkosto_Suuronen_palveluverkot_taitto_291116.pdf = > digitaalisen palveluverkon ja 
maankäytön suunnittelun kytkennät 
 
 

- Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut 
(toteutus vuonna 2017) 
 

- Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen 
(toteutus vuonna 2017) 
 

- Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla 
(toteutus vuonna 2017) 
 

- Osallistuminen tulevaisuuden elinvoimakunnan, kaupunkiseudun ja maakuntatason 
valtakunnalliseen suunnittelutyöhön 

-  
Järjestettiin ympäristöministeriössä 4.11.2016 valtakunnallinen seminaari jonka 
tarkoituksena oli selkeyttää suurten kaupunkiseutujen lähitulevaisuuden tilannekuvaa sekä 
kysymystä siitä, mikä on kaupunkiseutujen rooli ja tehtäväkenttä historiallisen suuren kunta-
ja maakuntauudistuksen pyörteissä.  

 
Mitä elinvoiman vahvistuminen tarkoittaa käytännössä ja mihin suuntaan MALPE-
yhteistyötä ja integraatiota tulisi viedä kaupunkiseutujen näkökulmasta? Mitä 



lainsäädännöllisiä reunaehtoja uudistukseen liittyy? Millaista palautetta kaupungit antavat 
maakuntauudistuksen lausuntokierroksella? 
 
Tilaisuuden aineistot löytyvät MAL-verkoston sivuilta http://www.mal-
verkosto.fi/tilaisuudet/kaupunkiseutujen_rooli_kunta-
_ja_maakuntauudistuksessa_4.11.2016_pankkisali 
 

 
 
 

B. Innovatiiviset ja kestävät julkiset hankinnat  
- 
 
 

C. Maahanmuutto 
- 
 
 

D. Resurssiviisaus ja hiilineutraalisuus 
Useimmat käynnistyneet ja toteutetut kehittämishankkeet sisältävät resurssiviisauden ja 
hiilineutraalisuuden edistämisen tavoitteet (vrt. edellä asemanseutujen kehittäminen, MAL-GIS 
paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli, Uuden pysäköintiratkaisut, Kestävä liikkuminen poliittisessa 
päätöksenteossa,  
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