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SUOMI 100 -JUHLAVUOSI 

MAL-verkosto käynnistää vuoden 2018 alussa Liikenteen 
ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja 
testaus -hankkeen tarjouskilpailun. Taustalla on 
ajatus valtakunnallisen, seudullisen ja kuntatason 
paremmasta yhteistyöstä ja suunnitteluprosessista. 
Hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisuja valtion lii-
kenne- ja väyläratkaisujen ja kaupunkien kehittämisen 
yhteensovittamiseen. Lopputuloksena on malleja ja 
suositukset hyviksi käytännöiksi ja menettelyiksi, joi-
den avulla voidaan selkeyttää ja edistää keskeisten osa-
puolten ja toimijoiden yhteistyötä kaupunkiseuduilla. 

Case-kohteiden pohjalta tehdään myös ehdotus perus-
teluineen, miten yhteissuunnittelua ja sopimuskäytän-
töjä tulisi uudistaa ja kehittää. Suunnittelukohteiksi 

LIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN YHTEISTYÖMENETELMIEN  
KEHITTÄMINEN JA TESTAUS -HANKE

Suomi 100 -juhlavuonna on hyvä muistaa menneitä ja 
kohdistaa katse tulevaisuuteen. MAL-verkosto on ollut 
osa suomalaista kaupunkipolitiikkaa jo vuodesta 2010. 
Verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2010 osana 
valtakunnallista TEM:n koheesio- ja kilpailukykyoh-
jelma KOKOa, joka keskittyi kaupunkiseutujen kehit-
tämiskysymyksiin ja kuntien väliseen yhteistyöhön. 
Alusta saakka MAL-verkoston toiminnan tavoitteena 
on ollut tukea jäsenalueita maankäytön, asumisen ja 
liikenteen suunnittelussa ja edistää kokonaisvaltaista 
yhdyskuntasuunnittelua. Verkoston toiminnassa 
korostuvat seudullisuus ja kuntien välinen yhteistyö. 

MAL-verkoston toiminnan päätavoitteet ovat pysyneet 
pääpiirteittäin samoina, mutta toiminnan paino-
piste on vaihdellut aluekehittämisen ajankohtaisten 

trendien mukaisesti. Käytännön kehittämisessä 
korostuu jäsenseutujen omat strategiset tavoit-
teet. Vuodesta 2015 on korostettu MAL-verkoston 
roolia MALPE-sopimusmenettelyn kehittämisessä. 
Kuluvana vuonna monet verkoston teemoista ovat 
liittyneet kaupunkiseutujen suunnittelujärjestelmän 
uudistuksiin. 

Ensi vuonna verkoston uudet hankkeet tukevat kuntia 
uusien tehtävien haltuunotossa sekä kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistämiseen kaupunkisuunnittelun 
voimin ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen 
digitaalisuutta unohtamatta. Lisätiedot verkostosta 
www.mal-verkosto.fi, www.kaupunkiseutu.fi, 
www.asemanseutu.fi

HANKKEET

MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Mukana vuonna 2017 on 
17 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, 
Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Aalto-yliopiston 
johtama BEMINE-konsortio sekä Suomen Kuntaliitto.

ovat valikoituneet Jyväskylän valtatie 4-Kangas-
Seppälä-Tourula, Turun seudun VT-10, Lahden seudun 
VT-12 sekä Tampereen seudulla sisääntuloteiden 
toiminnallisen luokituksen tarkastelu. Hanke toteu-
tetaan MAL-verkoston, Kuntaliiton, ympäristö- ja 
liikenneministeriöiden, Liikenneviraston, Ely-keskusten 
ja maakuntien liittojen sekä suunnittelualueiden kau-
punkiseutujen ja valitun konsultin tiiviinä yhteistyönä. 
Hankkeen arvioitu kesto on 6 kuukautta.

Lisätiedot: Tero Piippo, MAL-verkosto, tero.piippo@
tampereenseutu.fi, 0400 388735 

http://www.mal-verkosto.fi
http://www.kaupunkiseutu.fi
https://www.asemanseutu.fi/


Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää jousta-
vampia työvälineitä asemanseutujen maankäyttöön ja 
edistää markkinakokeiluja uusien palvelujen synnyt-
täjinä ja asemanseutujen elävöittäjinä. Tarkoituksena 
on edistää ilmastofiksujen ja arjen helpottamiseen 
tähtäävien uusien ratkaisujen ja palveluiden konk-
reettisia kokeiluja asemilla tai niiden välittömässä 
läheisyydessä. Asemanseudut kaupunkikehittämisen 
ja markkinakokeilujen alustana -hankkeen työryhmän 
muodostavat hankkeessa mukana olevat kunnat, 
MAL-verkosto, Tekes, Sitra, Smart & clean -säätiö, 
Liikennevirasto ja Helsingin seudun liikenne. Hanketta 
koordinoivat Ympäristöministeriö ja HSY.  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Tekes, 
Liikennevirasto, Ympäristöministeriö sekä MAL-
verkosto toteuttivat syksyn 2017 aikana asemanseutu-
jen käyttäjäkyselyn osana kokonaisuutta. Kysely tuotti 
runsaasti konkreettisia kehittämisideoita asemanseu-
duille. Kyselyn tulokset löytyvät asemaseutu.fi-sivuilta. 
Kokonaisuus jatkuu heti ensi vuoden alussa Asemien 

ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN JA  
MARKKINAKOKEILUJEN ALUSTANA

digihackathon ja Asemaviikot -tapahtumilla, jotka 
osallistavat eri ryhmiä asemien kehittämiseen. 

Asemaviikko-tapahtumassa 16.4.-21.4.2018 Espoon, 
Helsingin, Lahden, Lempäälän, Tampereen ja Vantaan 
asemilla tarjotaan yrityksille maksutta mahdolli-
suutta kokeilla, myydä ja markkinoida ilmastofiksua 
arkea edistäviä ratkaisuja ja palveluja. Asemaviikon 
osallistujakyselyn yrityksille löydät täältä. Kyselyllä 
kartoitetaan miten yritykset haluavat ottaa osaa 
tapahtumaan. Lisäämällä asemien vetovoimaa uusilla 
palveluilla, lisäämme myös julkisen liikkumisen 
houkuttelevuutta. 

Lisätiedot:
Suvi Anttila, YM, suvi.anttila@ym.fi, +358 295 250 208
Asemaviikko-tapahtuma: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.
paavola@witmill.fi, +358 50 428 0873

ASUINYMPÄRISTÖN JA RAKENTAMISEN DIGITAALISET PALVELUT 
Vuoden 2018 aikana MAL-verkosto toteuttaa 
Asuinympäristön ja rakentamisen digitaaliset palvelut 
-hankkeen osana ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
-elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta 
kaupungistuvassa Suomessa” AIKO-hanketta. 

Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten 
välineiden hyödyntämistä asuinympäristön 
ja rakentamisen kehittämisessä, uudistaa 
suunnittelukäytäntöjä ja luoda edellytykset yritysten, 
asukkaiden ja kuntien väliselle vuorovaikutukselle ja 
osallisuutta tukeville toimintatavoille. Konkreettisten 
palvelujen kehittämisen ohella työpajat tukevat 
alueellisen kehittäjäverkoston ja vuoropuhelun 
muodostumista palvelujen käyttäjien ja kunnan 
välille. Hanke käynnistyy alkuvuonna 2018.

Lisätiedot: Heli Suuronen, MAL-verkosto, heli.suuronen@
tampereenseutu.fi, 0408468127
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MAL-verkosto on mukana strategisen tutkimuksen 
(STN) Kaupungistuva yhteiskunta  -ohjelman MALPE-
koordinaatiosta integroivaan visiointiin eli BEMINE- 
hankkeessa vuosina 2016-2019. Tampereen yliopiston 
johtamiskorkeakoulun tutkimusryhmät konsortiossa 
MAL-verkoston koordinaatio toteuttivat keväällä 2017 
sähköisen tietotarvekyselyn, joka tuotti tietoa kau-
punkiseututasoiseen suunnitteluun ja kehittämiseen 
liittyvistä tietotarpeista sekä tiedon hallinnan ja hyö-
dyntämisen välineistä. Kyselyyn vastasi 111 henkilöä 
yli 30 eri kunnasta ja seitsemältä kaupunkiseudulta. 
Kyselyn mukaan oman kunnan tekemiä tai teettämiä 
selvityksiä pidetään kaikkein luotettavimpina tiedon 
lähteinä. Vastaajien mukaan MAL- ja kasvusopimuk-
sissa näkyy jokseenkin hyvin seudun yhteinen tah-
totila, mutta käytännön työn toteuttaminen omassa 
kunnassa koetaan vaikeammaksi. Kuntademokratian 
ja kansalaisosallistumisen näkökulmasta MAL- ja 
kasvusopimusten laadintaprosessi sen sijaan sai 
kritiikkiä. Kyselyn tulokset löytyvät mal-verkoston 
sivuilta. 

BEMINE-hankkeen ja MAL-verkoston Suomi  
kaupungistuu! – Kaupungistuuko Suomi? yhteis-
kehittelyfoorumi pidettiin 1.11.2017 Helsingin 
Kellohallilla. Foorumi kokosi yhteen kaupunkisuun-
nittelun asiantuntijoita ja tutkijoita keskustelemaan 

MALPE-suunnittelun keskeisimmistä haasteista 
ja pohtimaan strategisen kaupunkisuunnittelun 
roolia ja merkitystä tulevaisuuden suunnittelujär-
jestelmässä. Työpajaosuutta pohjusti ympäristö-
neuvos Antti Irjalan esitys suunnittelujärjestelmän 
tulevaisuuden suuntaviivoista sekä professori Raine 
Mäntysalon alustus strategisen MALPE-suunnittelun 
haasteista osana MRL-uudistusta. Seminaarin työ-
pajoissa osallistujat muodostivat yhdessä konkreet-
tisia suunnittelujärjestelmän kehittämisehdotuksia. 
Samaan aikaan avoinna oleva Ympäristöministeriön 
avoin verkkoaivoriihi kokosi asiantuntijoiden näke-
myksiä laajasti ja BEMINE-foorumilaisia pyydettiin 
osallistumaan riiheen. Tilaisuuden materiaaleja 
hyödynnetään myöhemmin BEMINE-tutkimustyössä 
ja MRL-uudistuksen tietopohjan vahvistami-
sessa. Aineistoa esitellään samoin kuin teemaan 
liittyvä Politiikkakatsaukset BEMINE foorumissa 
Kaupunkiseudut kartalla? 13.3.2018.

Lisätiedot:
Raine Mäntysalo, Aalto, raine.mantysalo@aalto.fi
Johannes Mikkonen, DemosHelsinki,  
johannes.mikkonen@demoshelsinki.fi
Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto,  
kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

BEMINE - YHTEISKEHITTÄMISHANKE

BEMINE

Kestävän liikkumisen edistäminen kunnissa on 
tehokkainta, kun se sisällytetään osaksi kuntastra-
tegian tavoitteita. Tämä käy ilmi Hämeen ammat-
tikorkeakoulun teknologiaosaamisen johtamisen 
opinnäytetyössä, jonka Tapio Kinnunen teki osana 
ylempää ammattikorkeakoulututkintoaan. Kinnunen 
selvitti kyselytutkimuksen avulla Helsingin, Turun, 
Joensuun, Vaasan, Rovaniemen ja Kangasalan poliit-
tisten päätöstentekijöiden näkemyksiä kuntiensa 
liikennepolitiikasta sekä kuntien ominaisuuksien 
ja olosuhteiden tai globaalien ilmiöiden vaikutuk-
sista eri kulkutapoihin. Tutkimukseen vastaajat 
arvostivat erityisesti kuntien sisäisen ja seudullisen 

joukkoliikenteen kehittämistä, kun taas henkilöauto-
liikenteen kehittäminen koettiin vähemmän tärkeänä. 
Useimmat kunnat kokivat valtion roolin liikenne-
politiikkaan melko vähäisenä tai jopa negatiivisena. 
Vuorovaikutusta asukkaiden, poliitikoiden ja muiden 
ryhmien välillä tulisi lisätä, mikä voidaan saavuttaa 
esimerkiksi laatimalla laajaan osallistumiseen poh-
jautuva kestävän liikkumisen ohjelma. Opinnäytetyö 
kokonaisuudessaan löytyy täältä. 
 
Lisätiedot: Tapio Kinnunen, tapio.kinnunen@strafica.fi,  
050 325 2984 

UUTISET

http://www.theseus.fi/handle/10024/137202


MAL-VERKOSTO

Tero Piippo, p. 0400 388 735 
tero.piippo@tampereenseutu.fi
Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852,  
kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU

Seututoimisto
Kelloportinkatu 1 C
33100 Tampere
Puh. 040 544 1591

VERKOSTOKATSAUS 
SYKSY 2017

VERKOSTON TULEVAT TAPAHTUMAT

• Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -loppu-
seminaari 24.1.2018 klo 9.30-12.00,  
Senaatti kokouskeskus, Opastinsilta 12 B, 2.krs, 
Pasila.

• Rakkaudesta tieteeseen, Strategisen tutkimuksen 
hankkeet esittelyssä 14.2.2018, Finlandia-talo,  
Veranda 1-3.

• BEMINE - Kaupunkiseudut kartalla? Hankkeen 
IV yhteiskehittelyfoorumi, 13.3.2018, 
pääkaupunkiseutu.

• SUMPs-Up Baltic Sea Region SUMP workshop eli 
kansainvälinen vertaisverkostofoorumi SUMP-
suunnittelusta kiinnostuneille kaupungeille 
15.3.2018, Museokeskus Vapriikki, Tampere.

• Asemaviikko-tapahtuma, 16.-21.4.2018 Espoossa, 
Helsingissä, Lahdessa, Lempäälässä, Tampereella 
ja Vantaalla.

www.mal-verkosto.fi
www.kaupunkiseutu.fi
www.bemine.fi

ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteinen 
Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu 
-seminaari pidettiin 13.12.17 Hotelli Arthurissa, 
Helsingissä. Seminaarin pääaiheita olivat tulevai-
suuden asuntotuotannon suunnittelu ja sen uudet 
välineet sekä eri sektoreiden välinen yhteistyö asui-
nalueiden suunnittelussa, asumisen palveluissa ja 
täydennysrakentamisessa. Teemaa lähestyttiin niin 
MAL-sopimusmenettelyn, seudullisen asuntopoli-
tiikan, kuin kuntien omien työvälineidenkin kautta. 
Digitaalisuus, tiedolla johtaminen ja avoin data ovat 
yhä merkittävämmässä roolissa osana tulevaisuuden 
asuntotuotannon suunnittelua. Asuntotuotannon 
suunnittelussa korostuu myös yhteisen kehitysnäke-
myksen muodostaminen, seudullisuus ja kokonais-
valtainen lähestyminen asuntotuotannon suunnitte-
luun. Seminaarin aineistot ja esitykset ovat saatavilla 
MAL-verkoston nettisivuilta.
 
Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -työn 
loppuseminaari pidetään Pasilassa 24.1.2018 klo 
9.30-12  

Tilaisuus on tarkoitettu liikkumispalvelujen palvelun-
tarjoajille ja niistä kiinnostuneille julkisen sektorin 
edustajille. Seminaarissa esittelemme hankkeen 
tuloksia hankkeesta poimittujen esimerkkitapausten 
avulla. Esimerkkitapauksista saatujen kokemusten 
pohjalta on nyt myös koottu Kestävien liikkumispal-
velujen käyttöönotto-opas hyödynnettäväksi muissa 
liikkumispalvelujen käyttöönottoa harkitsevissa 
kaupungeissa. Hankkeen vaiheisiin, tuloksiin ja 
muihin kestävän liikkumisen teemoihin voi tutustua 
Facebookissa Polkuja kestävän liikkumisen palve-
luihin -ryhmässä tai MAL-verkoston nettisivuilla. 
Osallistujamäärä on rajallinen, mutta seminaariin 
voi osallistua myös etänä Facebook live -lähetyksen 
avulla. Ilmoittautuminen seminaariin avautuu tam-
mikuun alussa.

Lisätiedot seminaarista: Nina Frösén, Sitowise Oy,  
nina.frosen@sitowise.com, 040 537 5064

MAL-VERKOSTO TOIVOTTAA 

KAIKILLE JÄSENILLEEN JA 

YHTEISTYÖKUMPPANEILLEEN 

RAUHALLISTA JOULUA 

JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

mailto:tero.piippo@tampereenseutu.fi
mailto:kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/tulevaisuuden_asuntotuotannon_suunnittelu_-_seminaari_13.12.2017_arthurissa

