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Strategiset painotukset ja työpakettien kuvaukset 

MAL-verkostossa on v. 2017 lopussa mukana 17 kaupunkia ja kaupunkiseutua (liite 1), ja verkoston 

isäntäorganisaationa toimii edelleen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Kuopion seutu tuli 

mukaan verkostoon viimeisimpinä v. 2017 alusta. Vuoden 2018 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 2018 hankkeiden ja 

selvitysten tavoite- ja sisältökuvauksia esitetään liitteessä 2. sekä aikataulutus liitteessä 3. MALPE-

kokonaisuuden elinvoiman vahvistaminen osiossa (E) toteutetaan vuonna 2018 kaksi asiakokonaisuutta. 

Tarkoituksena on huomioida elinkeinoalueiden yhteensovittaminen maankäytön, asumisen ja palvelujen 

yhteensovittaminen käynnistämällä elinkeinoalueiden profiilityö: ”Tulevaisuuden kaupunkiseutujen 

yritysalueiden kehittäminen -hanke”  sekä toinen kokonaisuus ”Hyvinvointi elinvoiman uuden kunnan 

tehtäväkenttänä” (työnimi). Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomiomaan TEMin AIKO konseptin 

kokeilevan kehittämistoiminnan tavoitteet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tulevaisuuden kaupunkiseudut strategiset painotukset ja työpaketit vuosille 2016 - 2018. 

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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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. www.kaupunkiseutu.fi sivut, www.mal-verkosto.fi-sivut, asemanseutu.fi-sivut 

2. Kick off - ja tulosseminaarit.  

3. Workshop ja sparraustoiminta, työpajamateriaali 

4. Haastattelusarjat, pilotointiuutiset, hankejulkaisut ja PPT-esitykset (mm. Urban Foresight Forum 

aineisto, Asemanseutujulkaisut) 

5. Verkosto- ja uutiskirjeet ja -alustat verkoston jäsenille ja yhteistyökumppaneille (Verkostokatsaus 

lokakuu ja joulukuu 2017 yli 500 sidosryhmän edustajalle).  

6. Yhteistyö valtioneuvoston ja sidosryhmien viestintäosastojen kanssa, mm. Liikennevirasto ja HSY.  

7. Toimivien käytäntöjen levitys asiantuntijaverkoston piirissä.   

 

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.  

 

http://www.kaupunkiseutu.fi/
http://www.mal-verkosto.fi-sivut/
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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.  

 

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

kumppanikorkeakoulut, elinkeinoelämän yhteistyökumppanit, kansalliset ja kansainväliset 

verkostokumppanit. 

Tulosseminaarit ja verkostotapaamiset  

MAL-verkoston ensimmäinen tulosseminaari pidettiin 14.6.2017. Tilaisuuden tarkoituksena oli 

mahdollistaa jäsenistön vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.  Keskeisenä sisältönä oli 

toteutettujen hankkeiden ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen sekä syötteiden saaminen uusille 

hankkeille. Kokemukset olivat myönteisiä ja käytäntöä jatketaan vuonna 2018 (1-2 tulosseminaaria). 

Tulosseminaarien ja strategisten painopisteiden mukaisten seminaarien ja ohella järjestetään 

verkostolle myös teemakohtaisia muita tapaamisia. 

 

Rahoitussuunnitelma vuodelle 2018 

Työpakettien ja niiden hankeaihioiden, selvitysten ja tapahtumien toteutus rahoitetaan valtion 

rahoituksella sekä sitä vastaavalla kaupunkien ja kaupunkiseutujen vastinosuuksilla seuraavasti. 

Kaupunkien vastinosuudet tarkennetaan vuosittain. 
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RAHOITUSLÄHDE 2018 € 

Työ- ja 

elinkeinoministeriö/ 

Pirkanmaan liitto 

  97.000 + v. 2017 

siirtynyt ylijäämä 

17.815  =  

114.815  

Kaupunkien 

vastinosuudet 

111.000 

Yhteensä                        225.815 

 

Taulukko 1. Rahoitussuunnitelma vuodelle 2018.  

 

Ohjausryhmä, koordinaatio ja budjetti vuodelle 2018 

”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. 

   2018 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Budjetti  vuodelle 2018 (* palkat jyvitetty Tulevaisuuden kaupunkiseudut, MAL-

verkoston perustoiminnan ja BEMINE-hankkeen kesken). 

TEM/Pirkanmaan liitto   97.000 + v. 

2017 ylijäämä 

17.815 

Kaupunkien vastinosuudet 111.000 

Tulot yht. 225.815 

Palkat ja palkkiot ja sivukulut  90.000 * 

Palvelujen ostot 114.215 

Muut kustannukset      

Välilliset kulut (Flat rate 24 %)  21.600                         

    

Menot yht. 225.815 
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LIITTEET 
Liite 1. MAL-verkoston kaupungit ja kaupunkiseudut v. 2017. 
Liite 2. Hankkeiden ja selvitysten kuvaukset. 
Liite 3. Alustava aikataulutus v. 2018. 
Liite 4. MAL-verkoston ohjausryhmä (helmikuu 2018). 

 
Tampereella 1.2.2018 
 

Tero Piippo 
Tero Piippo 
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Liite 1. MAL-verkoston kaupungit ja kaupunkiseudut v. 2017 (uutena jäsenenä v. 2018 alusta 
Hämeenlinna). 
 

 
 

 

 

Liite 2. Uusien, alkavien hankkeiden ja selvitysten kuvaukset. 

 

Hankehenkilöstön roolit Tulevaisuuden kaupunkiseudut toteutuksessa: 

 

 Projektipäälliköllä kokonaisvastuu toteutuksesta = > hallinto ja toimenpiteiden valmistelu, 
toimeksiantojen kilpailutukset.  

 Erikoissuunnittelija osavastuu = > toimenpiteiden valmistelu koordinointi ja viestintä. 
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 Hankesuunnittelija = > Asumisen ja rakentamisen digitaalisuus osana tulevaisuuden asuntotuotantoa 
-hankkeen valmistelu, avustaminen muussa hankevalmistelussa ja tapahtumajärjestelyissä  

 

 

TP 1. ASEMANSEUDUILLE LISÄARVOA  

 

Hanke: Asemanseudut kokeilualustana - kaupunkikehittäminen ja markkinakokeilut 
kokonaisuus 
 
Asemanseudut ovat tunnistettu laajasti kestävän verkostokaupungin ja vähähiilisten matkaketjujen tärkeiksi 

solmupisteiksi. Asemanseuduilla on käyttämätöntä potentiaalia sekä kaupunkiympäristönä että 

markkinapaikkana. Tämä potentiaali tulisi ottaa täysimääräisesti käyttöön. Asemanseutuja kehittämällä 

voidaan tukea vähähiilisen yhdyskuntarakenteen kehittymistä tuomalla vanhoja ja uusia palveluita 

asukkaiden saataville raideliikenteen asemille. 

Asemanseutujen kehittämiskonsepteja on selvitetty ja tutkittu aikaisemmin mm. ELIAS - projektissa Helsingin 

seudulla sekä Seinäjoen seudun Smart Station ja Respa hankkeissa. Myös SMART-MR –hanke tähtää 

metropolialueiden kestävämpään liikkumiseen ja asemanseutujen kehittämiseen vähähiilisiksi. 

Liikennevirastossa on myös selvitetty asemanseutujen potentiaaleja erilaisissa projekteissa. Lisäksi useissa 

Suomen kaupungeissa ollaan toteuttamassa tai suunnittelemassa toimenpiteitä asemaympäristöjen 

kehittämiseksi. Valtakunnallinen MAL-verkosto on työskennellyt useiden tahojen kanssa asemanseutujen 

kehittämiseksi ja ollut kokoamassa Asemanseutujen kehittämisverkostoa, mitä hyödynnetään hankkeessa. 

Valtio on myös huomioinut asemanseudut energia- ja ilmastostrategiassa, ilmastolain 

ilmastosuunnitelmassa, kestävän kaupunkikehityksen ohjelmassa, MAL- ja kasvusopimuksissa sekä 

kasvuvyöhykesopimuksissa (Suomen kasvukäytävä, Pohjoinen kasvukäytävä). 

Markkinakokeilut osio kuuluu Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston piirissä syntyneen 

Asemanseutuverkoston useampivuotiseen kokonaisuuteen ”Asemanseudut kokeilualustoina –

kaupunkikehittäminen ja markkinakokeilut”. Työ jakautuu kahteen toimintalinjaan, Toimintalinja A - 

Kaupunkikehittämisen työvälineiden testaaminen ja jalostaminen vastaamaan kaupunkipolitiikan tarpeita 

[Kaupunkikehittäminen ja maankäyttöratkaisut] ja B - Markkinakokeilut uusien palvelujen synnyttäjänä ja 

asemanseutujen elävöittäjänä [Yritysyhteistyö ja markkinakokeilut]. Hanke on lähtenyt käyntiin syksyllä 2017 

yhteistyöverkoston tunnistamisella ja hankkeen suunnittelulla erityisesti B-osiossa. Toimintalinja A:n sisällöt 

suunnitellaan tarkemmin alkuvuonna 2018.  

Toimintalinja B:ssä, Yritysyhteistyö ja markkinakokeilut edistetään vähähiilistä liiketoimintaa asemanseuduilla 

sekä tarjoten asemanseutuja alustaksi olemassa oleville yrityksille että synnyttäen uusia yrityksiä. Ketterät 

kokeilut mahdollistavat uusien palvelujen testaamisen ja niiden levittämisen asemaverkostolle. Vähähiilinen 

ja älykäs kaupunki on kilpailuetu ja se tarjoaa markkinahyötyä ja referenssikohteita myös kansainvälisesti. 

Asukkaiden, kaupunkilaisten ja asemien käyttäjien tarpeet ovat hankkeen keskiössä. Tavoitteena on parantaa 

palvelutarjontaa matkaketjujen varressa ja helpottaa vähähiilisen arjen rakentumista niin 

pääkaupunkiseudulla, Etelä-Suomen lähiliikenteessä ja laajemmilla pendelöintialueilla tunnistetuilla 

kasvuvyöhykkeillä. 

Toteutustapoja 
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 Asemanseutuviikkojen konseptointi ja nopeiden pop-up kokeilujen mahdollistaminen asemille 
keväällä 2018, konseptointi, hankesuunnittelu, viestintäsuunnitelma, yrityskontaktointi, aloitus 
marraskuussa 2017 

 Elinkeinoelämän intressien, palveluformaattien reunaehtojen selvittäminen ja kaupunkien tarpeiden 
yhteensovittaminen, aloitus syyskaudella 2017 

 Digihackaton ja yritysfoorumi yritysyhteistyötä varten 

 Vuosittainen käyttäjä- ja asukaskysely (ensimmäinen toteutettu syys-lokakuu 2017) 

 Open Days asemaviikkojen yhteyteen 

 Nopeiden kokeilujen käynnistäminen (pilottikokeilut Asemaviikoilla) 

 Hyvien käytäntöjen levittäminen ja palvelukonseptien skaalaaminen valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti. 

 

Osallistujat: Ympäristöministeriö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä, Liikennevirasto 
Asemanseutukaupungit, Smart & Clean -säätiö, Tekes, Suomen Kasvukäytävä. Lisäksi mukana yhteistyössä 
ovat Sitra, LVM, TEM, VR yhtymä, Uudenmaan liitto sekä moninaiset tutkimuslaitokset, joiden kanssa on 
tehty yhteistyötä asemanseutujen kehittämisessä (Metropolia, Aalto, TTY, TAY).  
 

Toteutus ja kustannus: 5000 € vuoden 2017 loppupuolella, arviolta 15.000 € v. 2018.  

Aikataulu: marraskuu 2017-koko vuosi 2018, yhteistyökonseptit loppuvuosi 2018-alkuvuosi 2019.  

 

TP 2. TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANTO 
 

Hanke: Asumisen ja rakentamisen digitaalisuus osana tulevaisuuden 
asuntotuotantoa 
 

MAL-verkoston koordinaatio laati hanke-ehdotuksen tammikuussa 2016 TEMin ”Alueelliset innovaatiot ja 
kokeilut” (AIKO) -kärkihankkeen ”Teemakohtaiset kaupunkiverkostot” -osioon yhdessä Kasvusopimusten, 
kasvukäytäväsopimusten ja MAL-sopimusmenettelyn kanssa. MAL-verkoston laatiman AIKO hanke-
ehdotuksen nimi oli ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut -elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta 
kaupungistuvassa Suomessa”. Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto jakaantuu neljään eri 
työpakettiin, joista yksi on ”Tulevaisuuden asuntotuotanto” työpaketti. Sen yhtenä osana MAL-verkosto 
toteuttaa vuoden 2017-2018 aikana Asumisen digitaaliset palvelut- hankkeen, minkä tavoitteena on edistää 
asumisen ja rakentamisen digitaalisten palvelujen ja suunnitteluvälineiden käyttöönottoa ja siirtää asuinalue- 
ja lähiökehittäminen digiaikaan.  

Yksinkertaisimmillaan asumisen ja rakentamisen digitalisaatio voidaan tiivistää kolmeen osa-alueeseen; 
alueen suunnitteluvaiheeseen, rakentamisvaiheeseen ja asukkaiden arjen toimintoja tukeviin digitaalisiin 
palveluihin. Asumisen ja rakentamisen digitaalisuuden teemat näkyvät tällä hetkellä monissa käynnissä 
olevissa kansallisissa kehittämishankkeissa. Näistä on havaittavissa, että huomio on keskittynyt 
lainsäädännön kehittämiseen ja maankäytön suunnittelujärjestelmän uudistamiseen. Herää kuitenkin 
kysymys, onko asumisen ja rakentamisen teknologian kehitystä pystytty riittävästi huomioimaan 
suunnittelujärjestelmän uudistamisessa? Asuminen ja rakentaminen on perinteisesti nähty irrallaan 
maankäytön suunnittelusta, mutta asumisen ja rakentamisen teknologian kehitys tuo uusia välineitä myös 
maankäytön suunnitteluun, mikä tuo paineita uudistaa suunnitteluprosessia alhaalta ylöspäin. Kyse ei ole 
vain kansalaisten demokratiaa edistävien alustojen käytöstä, vaan hankehallinnan kehittämisestä, tiedon 
avoimuudesta ja ympäristöstä kerätyn tiedon hyödyntämisestä palvelujen kehittämisessä ja seuraavissa 
suunnittelukohteissa. Asumisen ja rakentamisen teknologian kehitys nivookin maankäytön suunnittelun, 
rakentamisen ja asumisen prosessit yhä tiukemmin yhteen kun suunnittelun, rakentamisen ja asumisen 
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aikaista tietoa voidaan hyödyntää seuraavissa suunnittelukohteissa. Toisaalta yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutusta edistävien alustojen merkitys on huomattava kansalaisdemokratian vahvistamisessa, tiedon 
välittäjinä ja alueen sosiaalisen toiminnan tukemisessa.  

Tämän hankkeen tarkoituksena on antaa eväitä sekä pienten- että suurten kaupunkien asumisen ja 
rakentamisen digitalisaation edistämiseen. Pienemmillä paikkakunnilla kehittäminen voi keskittyä 
yksittäisten sovellusten käyttöönottoon ja uusien ideoiden poimimiseen, kun taas suuremmissa 
kaupungeissa voi olla kiinnostusta kehittää asumisen ja rakentamisen digitaalisia palveluja 
kokonaisvaltaisemmin ja ottaa käyttöön uusia suunnitteluvälineitä, mitkä uudistavat koko 
suunnittelujärjestelmää.  

Tämän hankkeen tavoitteet ja tulokset voidaan tiivistää kolmeen osioon:  

1) Ensimmäisen osion tavoitteena on lisätä ymmärrystä asumisen ja rakentamisen digitalisaatiosta 
ilmiönä ja hahmottaa asumiseen ja rakentamiseen liittyvien teknologioiden kehitystä. 
Ensimmäisen osion tuloksena syntyy tietopaketti asumisen ja rakentamisen digitalisaatiosta, 
avataan asumiseen ja rakentamiseen liittyvää käsitteistöä, luodaan katsaus eri teknologioiden 
kehitykseen ja hahmotetaan asumisen ja rakentamisen digitalisaation tulevaisuuden kehityspolku. 
Työhön voi kuulua myös katsaus ulkomaisiin verrokkimaihin, missä asumisen ja rakentamisen 
digitaalisuus on jo pidemmällä ja tähän osioon voi kuulua myös kehittämistoimenpiteiden ja 
suositusten laadinta. Työpaketti palvelee sekä pienten, että suurten jäsenkuntien tiedontarpeita. 

 

2) Toisen osion fokus on ketterien ja kevyiden digitaalisten palvelujen käyttöönoton tukemisessa ja 
uusien innovaatioiden kehittämisessä. Osion tavoitteet on jaettavissa osioon a ja b, joista 
ensimmäinen keskittyy jo olemassa olevien digitaalisten palvelujen ja hyväksi todettujen 
käytäntöjen levittämiseen työpajoissa. Tämä osio palvelee etenkin pienempien kuntien tarpeita. 
Toisen osion tavoitteena on uusien, innovatiivisten yhteenliittymien muodostaminen ja palvelujen 
kehittäminen yhteisön tarpeisiin. Molempia osioita työstetään erillisissä työpajoissa 
asiantuntijakonsultin avulla ja työpajojen toimintaa pohjustaa ensimmäisessä vaiheessa tuotettu 
tietopaketti asumisen ja rakentamisen digitalisaatiosta. 

 
a) Ensimmäinen osio keskittyy alueen sosiaalisen toiminnan tukemiseen ja nopeasti käyttöön 

otettavien digitaalisten alustojen ja palvelujen käyttöönottoon. Osion tavoitteena on 
tietoisuuden lisääminen jo olemassa olevista tai kehitteillä olevista digitaalisista alustoista ja 
kartoitetaan mahdollinen palvelualustojen jatkokehittäminen ja skaalaaminen. Työpajojen 
tarkoituksena on välittää tietoa ja esitellä digitaalisuutta edistäviä toimintatapoja ja alustoja, 
kuten digilähettilästoimintaa, monipalvelupisteitä, Nappi Naapuria ja Homma Himaan 
palvelua. Työpajojen tarkoituksena on keskustella myös kaupallisten toimijoiden ja julkisen 
sektorin yhteistyömahdollisuuksista kaupallisten alustojen kehittämisessä, markkinoinnissa ja 
skaalaamisessa (esim. Tässä.fi, Care.com) ja yleishyödyllisten alustojen kuten Google mapsin ja 
some-kanavien hyödyntämisen mahdollisuuksista lähiökehittämisessä. Työpajoissa tuodaan 
esiin lähiöiden kehittämismahdollisuuksia myös ulkomaisten esimerkkien avulla. Yhteisen 
keskustelun tavoitteena on muodostaa toimijoille näkemys siitä mitä palveluja on jo nyt 
saatavilla ja mitä voidaan ottaa nopeasti käyttöön, mitä lähdetään kehittämään yhdessä 
edelleen ja kenen kanssa ja mihin kehitystyöhön tarvitaan yhteistyökumppaneita. 
Konkreettisena tuloksena otetaan käyttöön enemmän jo olemassa olevia digitaalisia palveluja, 
muodostetaan käsitys kehitettävistä palveluista ja potentiaalisista yhteistyökumppaneista.  

 

b) Toinen osio keskittyy suunnitteluvälineiden kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen. 
Osion tavoitteena on uusien, innovatiivisten yhteenliittymien muodostaminen digitaalisten 
alustojen avulla ja alueen kehittäminen asukaslähtöisesti. Työpajoissa hahmotetaan uusien 
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teknologioiden mahdollisuuksia osallistaa asukkaat ja muut sidosryhmät tiiviimmin 
suunnitteluun, uudistetaan suunnittelukäytäntöjä ja tuotetaan uusia palveluinnovaatioita. 
Palveluinnovaatio voi olla toisaalla käytössä olevan toimintatavan tai palvelun muokkaaminen 
sopivaksi itselle ja palvelun jatkokehittäminen. Se voi olla myös kokonaan uusi toimintatapa, 
yhteistyömalli, konkreettinen palvelu tai alusta, mitä toimijat haluavat alkaa kehittämään 
yhdessä.  

 

MAL-verkoston roolina on välittää tietoa ja sparrata yhteiskehittämistä ja tuoda yhteen julkisen,- yksityisen ja 

kolmannen sektorin toimijat. Työpajojen tuloksena syntyy parhaimmillaan konkreettisia tuotteita, palveluja 

tai uusia toimintamalleja ja edistetään jo olemassa olevien digitaalisten palvelujen kehittämistä ja 

skaalaamista. 

 
Osallistujat: YM, Kuntaliitto, MAL-verkoston teemasta kiinnostuneet jäsenseudut.   
 

Toteutus ja kustannus: 25.000 € 

 

(OPTIO) Hanke: Selvitys asumispreferensseistä 

Hankesuunnitelma esitellään MAL-verkoston ohryssä 7.2.2018 PTTn toimesta. 

 

(OPTIO) Hanke: Hyvinvointikunta 

Hankesuunnitelmaa valmistellaan helmikuun 2018 aikana. 

 

TP 3. LIIKENNEJÄRJESTELMIEN DIGILOIKKA  

 

Hanke: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus 
 

Tausta:  

 

”Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus” -hankkeen tarkoituksena on 
löytää kaupunkiseutujen, valtion ja muiden keskeisten sidosryhmien yhteinen tahtotila kun keskiössä ovat 
valittujen suunnittelukohteiden valtakunnallisten pääväylien, seudullisten reittien, kaupunkien 
joukkoliikenteen, pyöräily ja kävely-yhteyksien ja kaupunkirakenteen yhteensovitus ja kehittäminen 
seudullisessa MAL-työssä. Esimerkkeinä ovat mm. mahdollinen bulevardisoiminen, valtateiden liitokset, 
raideliikenteen solmukohdat sekä kuntien rajoilla olevat liikenteelliset solmut.  

Tavoitteet 

Hankkeen päätavoitteena on hakea ratkaisuja valtion liikenne- ja väyläratkaisujen ja 
kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen. Valituissa suunnittelukohteissa 
analysoidaan eri osapuolten tavoitteita, tunnistetaan kipupisteitä, kehitetään ja testataan 
ratkaisu- ja toimintamalleja. Lopputuloksena on malleja ja suositukset hyviksi käytännöiksi 
ja menettelyiksi, joiden avulla keskeisten osapuolten ja toimijoiden yhdessä tekemistä 
kaupunkiseuduilla voidaan selkeyttää ja edistää. 

Päätavoitteeseen kytkeytyen: 
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− Yhteensovitetaan valtion liikenne- ja väyläratkaisuja ja kaupunkien maankäytön 
kehittymistä. 

− Arvioidaan nykyisten suunnittelukäytäntöjen toimivuutta ja kehittämistarpeita 
erityyppisillä ja ennakkoon valituilla suunnittelu- ja kohdealueilla.  

− Testataan, arvioidaan ja kehitetään kaupunkiseutujen suunnitteluprosesseja ja -
ratkaisuja, työkaluja ja yhteistoimintamalleja.  

− Sparrataan valittuja suunnittelukohteita ja edistetään uusien 
suunnitteluinnovaatioiden toteutumista. 

− Tehdään ehdotus perusteluineen casekohteiden pohjalta miten yhteissuunnitelua ja 
sopimuskäytäntöjä tulisi uudistaa ja kehittää. 

 

Sisältö: Hankkeessa kartoitetaan liikenteessä ja maankäytössä käytetyt nykyiset yhteistyömenetelmät ja 

käytännöt sekä arvioidaan niiden ominaisuuksia ja hyödynnettävyyttä erikokoisilla ja 

yhdyskuntarakenteeltaan erilaisilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi arvioidaan uusien yhteistyömenetelmien 

tarvetta ja odotuksia muuttuvassa toimintaympäristössä ja esitetään suosituksia niiden toteuttamiseksi. 

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. 

 

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. 

 

Suunnittelualueiksi ja case-kohteiksi valitaan seuraavat: 

 

Jyväskylä VT 4-Kangas-Seppälä-Tourula, tavoitteena monimuotoinen liikenne ja keskeisen kaupunkirakenteen 
kehittäminen. 

Turku VT 10 rooli, uusi sijainti sekä maankäytön mahdollisuudet Liedon, Kaarinan ja Turun kaupunkien 
alueella.  

Lahti  VT 12 uuden linjauksen mahdollistama uusi maankäyttö seudulla ja liikennejärjestelmän tehokas 
hyödyntäminen. 

Tampere (Vaitinaron alue / sisääntuloväylät vaihtoehtona, kohteen tarkempi määrittely tekemättä). 
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Aikataulu:  MAL-verkoston ohjausryhmän linjaamana tehdään työsuunnitelma loppuvuodesta 2017. 

tarjouskilpailun käynnistys v. 2018 alkupuolella. Toteutus 6 kuukautta.  

 

Osallistujat: Kaupunkiseudut, Liikenne- ja viestintäministeriö/Liikennevirasto, Kuntaliitto. Mukana 

casekohteiden valmistelussa myös maakuntien liitot ja Ely-keskukset. 

 

Toteutus ja kustannus: Tarjouskilpailun kautta. MAL-verkoston AIKO-rahoitus 30.000 €, Liikennevirasto 

10.000 € ja Kuntaliiton rahoitus 5.000 €. 

 

TP 4. JOUSTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 

 

Hankeidea: Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen (alustava 

työnimi) 31.1.2018 
 

Tausta: Tulevaisuuden kunnassa korostuvat maankäytön, kaavoituksen ja elinkeinojen ja yritystoiminnan 

kehittämiskysymykset. Näitä osa-alueita ei tule tarkastella toisistaan irrallisina vaan entistä vahvemmin 

toisiinsa kytkeytyvänä MALPE-kokonaisuutena. Tulevaisuuden kunnan rooli onkin muuttumassa 

soteuudistuksen myötä palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, työllisyyden ja 

yrittäjyyden edistäjäksi.  

 

Kuntien elinkeinopoliittisen roolin korostuessa on olennaisen tärkeää se, miten siihen ratkaisevasti 

vaikuttavien maankäytön, asumisen, liikenteen sekä myös palvelujen yhteistyökysymykset ratkaistaan 

yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella. Kuntien toimialan painottuminen nykyistä enemmän elinvoimaan 

lisää tarvetta elinkeinojen mukaan ottamiselle MAL-ajatteluun. Monilla kaupunkiseuduilla MALPE-integrointi 

on yritetty toteuttaa kaupunkiseutusuunnitelmilla ja -rakennemalleilla, joihin on määritelty erilliset 

elinkeinoalueet. Niihin kytkeytyvät usein myös liikennejärjestelmäsuunnitelmat, asuntopoliittiset ohjelmat 

sekä palvelurakenteen kysymykset. 

 

Kuntien ja kaupunkiseutujen kilpailukyky riippuu ratkaisevasti siitä, miten ne onnistuvat luomaan yritysten 

sijaintitekijöiden näkökulmista vetovoimaisia ja yritysprofiililtaan mielenkiintoisia alueita. Jotkut 

kaupunkiseudut siinä onnistuvat mutta merkittävällä osalla kaupunkeja ja erityisesti kaupunkiseutuja 

resurssien ja osaamispääoman tehokas käyttö hukkuu osaoptimointiin ja epäselviin tavoitteisiin. Ongelmia on 

usein myös elinkeinotoimijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden vuorovaikutuksen puutteessa ja 

yhteistyössä. Näistä syistä yhteinen tahtotila jää muodostumatta, yhteistyöhön ei sitouduta eikä 

suunnitelmia viedä käytännön tasolle.  

 

Suomessa on toteutettu ja myös tällä hetkellä valmisteilla prosesseja jotka tähtäävät uusien 
elinkeino- ja yritysalueiden perustamiseen tai olemassa olevien uudistamiseen  ja profilointiin. 
Lähtökohtana kaikissa näissä eri kehitysvaiheen prosesseissa on houkutella yrityksiä, mahdollistaa ja 
tukea uutta elinkeino- ja yritystoimintaa  tai vahvistaa jo olemassa olevaa yrityskantaa.  Oleellista 
olisi kyky yhdistää eri elinkaarenvaiheessa olevien yritysten nykyiset ja tulevat tarpeet alueiden 
maankäytön tavoitteisiin. Maankäytön tavoitteiden tulisi vastata siihen, miten yritysalueita 
kehitetään, minkä verran tonttivarantoa tulisi olla ja missä niiden tulisi sijaita. Tilanteet ja 
suhdanteet vaihtelevat, mutta talouskasvun ja tällä hetkellä olevan myönteisen suhdannejakson 
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aikana  on oleellista että valmista kaavoitettua yritysaluetta on tarvittaessa monipuolisesti 
saatavissa. 

Yritysten sijoittumista voidaan ohjata ei-oikeusvaikutteisten, epäformaalien välineiden ohella kaavoituksen 

kautta. Tällä hetkellä kaavoitusjärjestelmä  ja maankäyttö- ja rakennuslaki ovat molemmat merkittävien 

muutospaineiden alla. Ympäristöministeriössä onkin paraikaa uudistamassa niitä. Digitaalisaatiolla on 

uudistamisessa vahva rooli, mutta se on jo nykyisessä kaavoituksessa vahvasti läsnä ja se on jo muuttanut 

yleiskaavoitusta. Digitalisaatio tuo uusia työvälineitä ja modernisoi koko suunnitteluprosessia ja -ajattelua.  

 

Maankäytöllä, kaavoituksella ja elinkeinoelämällä on oltava yhteiset tavoitteet. Se on edellytyksenä sille, että 

uudet ja uudistetut elinkeinoalueet ovat jatkossa entistäkin merkittävämpiä kaupunkikehityskohteita. 

Kaupunkiseutujen on tunnistettava omat alueelliset vahvuutensa, seudun kokonaisetu ja yhteinen tahtotila 

jotka integroidaan paikalliseen toimintakulttuuriin.  

 

Tavoitteet: Tämän hankkeen keskiössä on maankäytön suunnittelun ja seudun elinkeinopolitiikan yhteyden 

vahvistaminen toisin sanoen yhdistää  maankäytön tavoitteet ja hallinnonalat integroiva suunnittelu uusien 

elinkeino- ja yritysalueiden perustamiseen sekä olemassa olevien kehittämiseen, uudistamiseen ja 

profilointiin. Tähän perustuen hankkeen tavoitteina ovat: 

 

- Selvittää nykyisiä toimintatapoja ja nykyisen toimintavan pullonkauloja, yritysten sijaintipaikan valinnan 

logiikkaa sekä yritysten kasautumiseen vaikuttavia draivereita. Lisätä käsitystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat 

onnistuneen, toimivan, kiinnostavan alueen taustalla.  

 

Lisäksi 

 

- Tehdä läpileikkaus MAL-verkoston jäsenseutujen alueiden eri kehitysvaiheessa olevien yritysprofiilialueiden 

nykytilanteeseen, tavoitteisiin, sidosryhmäyhteistyöhön, menestystekijöihin ja  toimintatapoihin. 

 

- Valita MAL-verkoston jäsenseutujen alueelta 4 yritysaluetta tarkempaan analyysiin. Tarkoituksena on 

arvioida kaupunkirakenteellisia tekijöitä ja niiden kytkeytymistä kunta- ja seututason strategiseen 

maankäytön suunnitteluun ja toteutukseen. Samalla arvioidaan casekohteiden tulevaisuuden kehitystarvetta 

ja -potentiaalia sekä muutostekijöitä (mm. kaavavarantojen tarve ja kehitys, rakentaminen, työpaikkamäärät, 

yritykset, väestö,  liikenne ja logistiikka ja muut kilpailuedut) sekä annetaan niiden kehittämiseen 

konsultatiivista tukea. Oleellista on myös se, miten keskeiset sidosryhmät ja päättäjät saadaan osallistettua 

yhteistä tahtotilaa vaativaan kehittämisprosessiin. 

 

- Mallintaa maankäytön ja yritysalueiden suunnittelu-, päätöksenteko- ja kehittämisprosessin eri 

vaihtoehtoja ja huomioida siinä alueiden erilaisten lähtökohtien ja erityispiirteiden ohella paikkatiedon ja 

digitalisaation antamat mahdollisuudet. Elinkeinoelämän näkökulmasta ikuisuusongelma on myös 

kaavoituksen hitaus, mihin toimeksiannon toteuttajan tulisi löytää uusia ratkaisuja. 

 

Lopputuloksena on konsepti parempaan vuorovaikutukseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon jolla 
seudut ja kunnat voivat arvioida valmiuttaan yritysten vastaanottamiseksi ja yritysprofiilialueiden 
kehittämiseksi. Sillä voidaan vastata elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, yritysten 
sijaintitarpeisiin ja hyödyntää seudun kaavoituksessa ja aluemarkkinoinnissa.  



14 

Erityisenä lisäarvona on tuki nykyiselle yleiskaavatyölle sekä MRLn uudistuksessa huomioitavalle 
uudelle kaupunkiseutusuunnitelmalle tai kaupunkiseutukaavalle. 

 Aikataulu:  MAL-verkoston ohjausryhmän linjaamana tehdään työsuunnitelma loppuvuodesta 2017. 

tarjouskilpailun käynnistys v. 2018 alkupuolella. Toteutus 5 kuukautta.  

 

Osallistujat: Kaupunkiseudut, seudulliset elinkeinoyhtiöt ja valittu konsultti. 

 

Toteutus ja kustannus: Tarjouskilpailun kautta. 35.000 €. 
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Liite 3. Suunnitelma aikataulutuksesta (31.1.2018). 

 

 

 

Työvaihe vuosi 
kuukaudet 

2018 
1-2 

2018 
3-4 

2018 
5-6 

2018 
7-8 

2018 
9-10 

2018 
11-12 

TP 1. ”Asemanseuduille 
lisäarvoa”  -työpaketti 

      

Asemanseudut 
kokeilualustana -
kaupunkikehittäminen ja 
markkinakokeilut 

      

Yritysten kontaktointi ja 
Yritysfoorum tilaisuus 

      

Asemien digitaalinen 
hackathon 

      

Asemanseutuviikko        

Asemanseutuverkosto        

TP 2. ”Tulevaisuuden 
asuntotuotanto”  
-työpaketti 

      

Asumisen ja rakentamisen 
digitaalisuus osana 
tulevaisuuden 
asuntotuotantoa 

tarjouskilpail
u 

     

OPTIO: Selvitys 
asumispreferensseistä 

      

OPTIO: Hyvinvointikunta 
hanke 

      

Seminaarit      Ikäystäväll
iset 
asumisma
llit YMn 
kanssa 

 

TP 3. 
”Liikennejärjestelmien 
digiloikka” -työpaketti 

      

Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien 
kehittäminen ja testaus 

työsuunnitel
ma ja 
kilpailutus 

     

TP 4. ”Joustava 
maankäytön 
suunnittelu” -työpaketti 

      

Tulevaisuuden 
kaupunkiseutujen 
yritysalueiden kehittäminen 

tarjouskilpail
u 

     

Muut 
Teemaverkostotoiminnot 

      

Tulosseminaarit ja 
verkostotapaamiset 

    tulossem. joulu 

Viestintä (jatkuvaa)       

Sparraus, sovitaan 
tapauskohtaisesti  

      

AIKOn kansalliset 
tapahtumat  

      

Ohjausryhmän kokous 7.2 17.4 4.6  syys marras 

toteutus 

toteutus raportti ja jalkautus 

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

ohjausryhmänä (helmikuu 2018). 

 

jäsen      varajäsen 

  

Petra Stenfors, erityisasiantuntija, TEM (puheenjohtaja) Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Maija Stenvall, erityisasiantuntija, YM Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM 

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, LIVI Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM  

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi  

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Anne Jarva, kehittämispäällikkö Kuntaliitto   Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, 

 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki, 

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki 

Paula Korkala, yleiskaavainsinööri,  

Oulun kaupunki  

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö,  

Porin kaupunki  

 

Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö  

Turun kaupunki 

Andrei Panschin, kaavoitusinsinööri 

Turun kaupunki 

Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY (varapj.) 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 


