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PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ

MAL-verkosto käynnisti vuoden alussa Liikenteen ja 
maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja 
testaus -hankkeen tarjouskilpailun. Tarjouskilpailun 
voitti tiukassa kisassa Sitowise Oy. Hanke toteutetaan 
kevään 2018 aikana yhdessä MAL-verkoston, 
Kuntaliiton, ympäristö- ja liikenneministeriöiden, 
Liikenneviraston, Ely-keskusten ja maakuntien liittojen 
sekä suunnittelualueiden kaupunkiseutujen ja valitun 
konsultin tiiviinä yhteistyönä. 

Hankkeen tavoitteena on sovittaa paremmin yhteen 
liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmät ja 
suunnitteluprosessit valtion tieverkon ja kaupunkien 
kehäteiden suunnittelukohteissa Jyväskylässä, 
Lahdessa, Tampereella ja Turussa. Niiden puitteissa 
analysoidaan eri osapuolten tavoitteita, tunnistetaan 

LIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN YHTEISTYÖMENETELMIEN 
KEHITTÄMINEN JA TESTAUS

Alueiden välisen yhteistyön arvo lisääntyy, kun maa-
kuntauudistus myllertää toimintaympäristöä ja eri 
toimijat hakevat paikkaansa kehittämisen kentällä. 
Maakuntauudistus ohjaa väistämättä katsetta hallin-
nollisiin rajoihin. Uutta hallinnollista toimijaa raken-
netaan ja tarkastellaan suhteessa muihin. Uuden 
maakunnan ja kuntien tehtäviä lajitellaan koreihin, 
vaikka monin paikoin kori on yhteinen. Samalla hyvin 
laajasti tunnistetaan tarve nostaa katsetta näiden 
hallinnollisten rajojen yli. 

Alueet tahtovat verkottua ja eri toimijat tehdä 
yhteistyötä. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin varsin 

vähän työkaluja näiden tukemiseen. MAL-verkoston 
merkitys alueiden välisen yhteistyön ja yhteisen 
kehittämisen foorumina on tässä hetkessä erityisen 
tärkeä. Kaupunkiseutujen ohella verkosto tuo yhteen 
maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elin-
keinojen näkökulmat sekä edistää hyvin monialai-
suutta. Kun verkoston arvo on laajalle joukolle selkeä, 
löytyvät toimintaedellytykset työlle myös tulevaisuu-
dessa. Muistetaan jokainen nostaa katse säännölli-
sesti horisonttiin jatkossakin!  

MAL-verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja 2018: 
erityisasiantuntija Petra Stenfors, TEM

HANKKEET

MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Vuonna 2018 mukana on 
18 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, 
Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Aalto-yliopisto sekä 
Suomen Kuntaliitto. Lisätiedot verkostosta www.mal-verkosto.�  ja www.kaupunkiseutu.� 

kipupisteitä, kehitetään ja testataan ratkaisu- ja 
toimintamalleja. Lopputuloksena on malleja ja 
suositukset hyviksi käytännöiksi ja menettelyiksi, 
joiden avulla voidaan selkeyttää ja edistää 
keskeisten osapuolten ja toimijoiden yhteistyötä 
kaupunkiseuduilla. 

Sitowise on aloittanut suunnittelukohteiden analyysin, 
ja kevään 2018 aikana kuulemme lisää hankkeen 
tuloksista. Hanke on osa MAL-verkoston ”Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut -elinvoimakunnat ja resurssiviisas 
yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa” AIKO-
hankekokonaisuutta. Hanke kestää kuusi kuukautta. 

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



MAL-verkosto käynnisti helmikuun puolivälissä kaksi 
uutta ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -teemaverkos-
ton hanketta. Hankkeet ovat tarjouskilpailuvaiheessa, 
jotka päättyvät maaliskuun aikana. Hankkeiden kesto 
on kuusi kuukautta.

Kuntien elinkeinopoliittisen roolin korostuessa on tär-
keää tarkastella maankäytön, asumisen ja  liikenteen 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUTUJEN YRITYSALUEIDEN 
KEHITTÄMINEN SEKÄ ASUINYMPÄRISTÖN DIGITAALISUUS -HANKKEET

sekä palvelujen ja yritysten yhteistyötä yksittäistä 
kuntaa laajemmalla alueella. Tulevaisuuden kaupun-
kiseutujen yritysalueiden kehittäminen -hankkeen 
tavoitteena on vahvistaa seudun elinkeinopolitiikan 
yhteyttä maankäytön suunnitteluun, yritysalueiden 
kehittämiseen ja pro� lointiin. Hankkeessa yritysalu-
eiden kehittämistä tarkastellaan etenkin liikenteen 
ja liikennejärjestelmien yhteissuunnittelun sekä 
saavutettavuuden kannalta. Hankkeen tavoitteena on 
selvittää nykyisiä toimintatapoja ja hyvin toimivien 
yritysalueiden kehitysdynamiikkaa ja taustatekijöitä.

Lisätiedot: Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.� , 
0400 388735 

Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeen tavoit-
teena on asukkaiden osallisuuden ja sidosryhmien 
vuorovaikutuksen edistäminen oman asuinympä-
ristön ja digitaalisten palvelujen suunnitteluun. 
Hankkeessa tuotetaan ”Asuinympäristön tulevaisuus-
polku” -malli ja nettisivut asukkaiden, kaupungin 
ja sidosryhmien yhteisen kehitysnäkemyksen ja 
strategisen suunnittelun tueksi. Case-kohteissa tuo-
tetaan asuinympäristön tulevaisuuspolku yhdessä 
asukkaiden kanssa ja kehitetään kehitysnäkemystä 
tukevia digitaalisia palveluja.

Lisätiedot: Heli Suuronen, MAL-verkosto, 
heli.suuronen@tampereenseutu.� , 040 846 8127

HYMY - HYVINVOINTIYMPÄRISTÖN TIETOPOHJAN 
MALLINTAMINEN JA YMMÄRRYKSEN LAAJENTAMINEN

Hankkeen ideana on integroida hyvinvointipalvelujen 
kehittäminen osaksi maankäytön, asumisen, 
liikenteen ja elinkeinojen suunnittelua. Tavoitteena 
on tukea kuntia niiden hyvinvointityössä ja tuottaa, 
kerätä, hyödyntää ja jalostaa tietoa. Tietojohtamisella 
tuetaan kuntalaisten terveyttä ja alueen elinvoimaa. 
Nykyistä laaja-alaisempi tietopohja palvelee 
tulevaisuuden kuntien johtamista ja päätöksentekoa. 
Hanke toteutetaan verkostomallilla, jonka 
vastuuseutuna toimii Tampereen kaupunkiseutu. 

Hankkeen aloitusta varten MAL-verkostoon palkataan 
korkeakouluharjoittelija kesäksi 2018. Harjoittelijan 
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tehtävänä on selvittää, miten kuntien nykyiset 
hyvinvointikertomukset kuvaavat laaja-alaista 
hyvinvointia ja kuntien toimintaa hyvinvoinnin 
edistämiseksi, millaisia aineistoja ja tietolähteitä 
kertomuksissa on käytetty, miten kuntien rajat 
ylittävä yhteistyö näkyy ja miten nykyiset 
kertomukset ja aineistot ennakoivat kuntien roolin 
muutosta ja varautuvat kaupunkiseutujen kasvuun. 
Ks. hakuilmoitus www.mal-verkosto.� .  

Lisätiedot ja harjoitteluhakemukset 16.3.18 mennessä: 
Kati-Jasmin Kosonen, 
kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.� , 040 1952852



TEEMA
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MAL-verkosto edistää omalta osaltaan kestävää 
liikkumista hanke- ja verkostotoiminnan muodossa. 
MAL-verkosto järjestää yhdessä Itämeren Unionin 
eli UBC:n ja Tampereen kaupungin kanssa Kestävän 
liikkumisen suunnittelun (nk. SUMP) workshopin 
Museokeskus Vapriikissa Tampereella 15.3.2018. 
Workshop kokoaa edustajia Itämeren alueen kaupun-
geista ja kestävän liikkumisen toimijoista. Workshopin 
kieli on englanti. 

MAL-verkosto on mukana Euroopan Unionin 
Kaupunkiagendan Kaupunkiliikkuvuuden kumppa-
nuusryhmässä edistämässä suomalaista yhtey-
denpitoa ja tietoisuutta ehdotetuista tavoitteista 
ja toimenpiteistä. Kaupunkiliikkuvuuden kumppa-
nuusryhmän eli Partnership Urban Mobility (PUM) 
toimenpidesuunnitelman luonnos on nähtävillä ja 
kommentoitavana 16.3.2018 saakka EU:n Futurium/
Urban Agenda -sivustolla. PUM Kumppanuusryhmän 
tehtävänä on tunnistaa keskeisimmät kaupunki-
liikkuvuuden kehittämiseen liittyvät haasteet ja 
mahdollisuudet sekä laatia kestävän liikkumisen 
kaupunkiseututasoinen toimenpidesuunnitelma. 
Kumppanuusryhmässä Suomea edustaa LVM.  Lisäksi 
työssä on tukena asiantuntijaryhmä, jossa on mukana 
YM:n, TEM:n, MAL-verkoston, Kuntaliiton sekä LVM:n 
hallinnonalan edustajia.

Lisätiedot: 
Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM, puh 040 547 3565

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hank-
keen loppuraportti julkaistaan maaliskuun aikana 
Liikenneviraston julkaisusarjassa.  Vuonna 2017 
MAL-verkosto toteutti yhdessä Liikenneviraston ja 
neljän yhteistyökaupungin kanssa Polkuja kestä-
vän liikkumisen palveluihin -hankkeen. Hankkeessa 
etsittiin konkreettisia toimintamalleja, konsepteja 
ja kehittämispolkuja, joilla kuntiin ja kaupunkiseu-
duille saadaan syntymään kannattavaa liiketoi-
mintaa kestävän liikkumisen kuluttajapalveluihin. 
Kehittämispolkuja lähestyttiin neljän tutkimustapauk-
sen avulla: Jyväskylän yhteiskäyttöautojen, Lahden 
pyöräpysäköinnin, Tampereen jaetun henkilökulje-
tuksen ja Turun citylogistiikan kautta. Työn alku- ja 
loppuvaiheissa järjestettiin myös kaksi laajemmalle 
osallistujajoukolle suunnattua seminaaria. 

Hankkeen tulokset voidaan jakaa kaupunkien ja 
kaupunkiseutujen käytettävissä oleviin keinoihin ja 
muiden toimijoiden keinoihin. Palveluista hyöty-
vien tahojen joukko on moninainen ja on tärkeää 
osallistaa kaikki sidosryhmät palvelujen kehittämi-
seen, ylläpitoon ja rahoitukseen. Markkinaehtoisissa 
palveluissa kaupungilla on tärkeä rooli palveluista 
ja muusta liikennejärjestelmästä muodostuvan 
kokonaisuuden ohjaajana kohti yhteiskunnallisesti 
toivottua suuntaa. Tulosten mukaan kaupungeilla on 
käytössään useita keinoja edistää julkisen sektorin 
tavoitteita toteuttavia palveluja, mutta ei vielä ole 
nykytilanteessa edellytyksiä toimia täysin markkina-
ehtoisesti. Näiden palvelujen kohdalla konkreettisia 
edistämiskeinoja ovat kehitystoiminnan koordinointi, 
asiakastiedon/asiakastarvetiedon keruu, palvelujen 
pilottikumppanin tai -käyttäjän rooli sekä palvelu-
jen eriasteinen tukeminen. Pidemmällä aikavälillä 
toimintamallia tukevalla infran suunnittelulla sekä 
joukkoliikenteen ja pyöräilyinfran kehittämisellä voi 
olla merkittävä rooli. 

Lisätiedot: 
Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.� , 0400 388735,
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@
tampereenseutu.� , 040 1952852,
Marja Rosenberg, marja.rosenberg@liikennevirasto.� , 
029 534 3802.

KESTÄVÄN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN
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Tero Piippo, p. 0400 388 735
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Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, 
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www.mal-verkosto.fi 
www.kaupunkiseutu.fi 
www.bemine.fi 

TAPAHTUMAT

Fiksu Assa Ilmastopäivät muuttaa Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Lahden, Lempäälän ja Tampereen asemat 
kokeilualustoiksi ja maksuttomiksi markkinapai-
koiksi 18.-21.4.2018. Fiksu Assa toivottaa tervetulleeksi 
erilaiset kokeilut - oli kyse perinteisistä kuluttajapal-
veluista tai aivan uusista ratkaisuista. Mukaan onkin 
tulossa niin lähiruokatuottajia kuin esimerkiksi käytet-
tyjen merkkivaatteiden verkkokauppaa. Liikkumisen 
näkökulmasta Fiksu Assa tuo kaupunkilaisten ulottu-
ville vähähiilisiin matka- ja kuljetusketjuihin liittyviä 
kokeiluja. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköpyörien, 
yhteiskäyttöautojen ja muiden ilmasto� ksujen liikku-
misvälineiden tuominen asemille sekä citylogistiikan ja 
toimivan liityntäpysäköinnin kehittäminen. Lisää voit 
lukea täältä.

Uudenlainen tapahtuma on jo itsessään kokeilu, joka 
antaa käytännön tuntumaa kaupunkilaisten tarpeista. 
Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan: asemanseutu.� 

Lisätiedot: Suvi Anttila, Erityisasiantuntija, 
ympäristöministeriö, 050 573 0219, suvi.anttila@ym.�  

Fiksu Assa on Seinäjoen asemanseudun kehittämishank-
keen lanseeraama termi ja Fiksu Assa Ilmastopäivät jatkaa 
teemaa vähähiilisellä markkinapaikka-idealla. Fiksu Assa 
Ilmastopäivät-tapahtuma on osa ympäristöministeriön, 
Liikenneviraston, HSY:n, Smart & Clean -säätiön, MAL-
verkoston ja Sitran rahoittamaa sekä Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Tampereen, Lempäälän ja Lahden kaupunkien, 
VR:n, HSL:n ja Business Finlandin toteuttamaa, julkisrahoit-
teista Asemaseudut kokeilualustana -hanketta.englanti. 

FIKSU ASSA ILMASTOPÄIVÄT

Miten seudullinen MALPE-politiikka muotoutuu ja 
kenen ääni seudullisessa MALPE-työssä kuuluu? 
Entä millaiselta MALPE-työn ideaalimalli näyttää 
kansainvälisessä perspektiivissä? 

BEMINE hanke järjesti Kaupunkiseudut kartalle: 
MALPE-työn kehittäminen hallinto- ja lakiuudistus-
ten ohjenuorana yhteiskehittämis- ja vuorovaiku-
tusfoorumin sidosryhmille, kaupunkisuunnittelun 
asiantuntijoille ja alan ammattilaisille tiistaina 
13.03.2018 Kellohallissa Helsingissä. Foorumi oli jat-
koa hankkeessa aikaisemmin pidetyille vuorovaiku-
tustapahtumille Tieteiden talolla 31.8.2016, Helsingin 
Musiikkitalolla 30.3.2017 ja Kellohallilla 1.-2.11.2017.

Foorumissa loimme katsauksen seutuyhteistyön 
kansainvälisiin malleihin ja vertasimme MALPE-työn 
ideaalimallia kansainvälisiin esimerkkeihin. Samalla 
hahmotimme MALPE-politiikan muotoutumista ja 

vuorovaikutusta eri toimijoiden perspektiivistä ja 
MALPE-työn kehittämistä osana ajankohtaisia hal-
linto- ja lakiuudistuksia. Päivän aikana oli tutkimus-
puheenvuoroja, työpajatyöskentelyä ja uusinta tietoa 
BEMINE-tutkimushankkeen tuloksista. Ohjelmasta 
vastasi BEMINE-tutkimuskonsortio. 

Lisätietoja BEMINE-hankkeesta:
Raine Mäntysalo, raine.mantysalo@aalto.� 
Vesa Kanninen, vesa.kanninen@aalto.� 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.� 
Johannes Mikkonen, johannes.mikkonen@demoshelsinki.� 

Strategisen tutkimuksen (STN) Kaupungistuva 
yhteiskunta -ohjelman MALPE- koordinaatiosta 
integroivaan visiointiin eli BEMINE- hankkeessa 
tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään työkaluja 
yhdyskuntasuunnitteluun.

BEMINE-YHTEISKEHITTÄMISFOORUMI


