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MAL-VERKOSTON SIDOSRYHMIÄ, 
RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT

Kansallinen kaupunkipolitiikka, 
verkoston ohry ja sidosryhmät

•YM, LVM, VM, TEM
•ARA, Liikennevirasto 
•Kuntaliitto, ELY,
•Aalto-yliopisto
•Tekes, SYKE ja muita t&k-tahoja

OHJELMAT JA HANKKEET:
*TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT
kaupunkiseutu.fi 2016-2018
*STN TUTKIMUSHANKE BEMINE 
bemine.fi 2016-2019
*ASEMANSEUDUT (jatkuvaa)
asemanseutu.fi 

MAL-verkoston kaupunkiseudut ja
keskuskaupungit (AIKO-rahoittajia)

http://www.kaupunkiseutu.fi/
bemine.fi


MAL-verkoston strategiset painopisteet ja läpäisevät teemat 
vuonna 2015.

Asemanseutujen 
kehitystyö

Asuntopolitiikan 
seudullistaminen

Seudullinen 
maankäytön 
suunnittelu

Sopimusmenettelyn kehittäminen



Mallikasta verkostoitumista

Kansallisen MAL-verkoston arviointi



MAL-verkosto on erinomainen foorumi
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1 2 3 4 5

Verkosto on ollut vahva
kaupunkipoliittinen vaikuttaja/toimija

 Verkosto on helpottanut tiedon
vaihtoa kansallisten toimijoiden välillä

 Verkosto on helpottanut tiedon
vaihtoa alueiden ja kansallisen tason

välillä

 Verkoston toiminta on ollut
kustannustehokasta (huomioiden

perusrahoituksen rajallisuus)

 Verkoston viestintä on ollut
onnistunutta (huomioiden rajalliset

resurssit viestintään)

 Verkosto on helpottanut tiedon
vaihtoa alueiden välillä

keskiarvo

Arvioi seuraavia väittämiä

1= Täysin eri mieltä,  5 = Täysin samaa mieltä

• Verkosto on helpottanut erityisesti 
alueiden välistä tiedonvaihtoa. Myös 
alueiden ja kansallisen tason välinen 
sekä kansallisen tason sisäinen 
tiedonvaihto on lisääntynyt verkoston 
avulla.

• Valtakunnallisuus nähdään tärkeänä, 
jäsenistön koostumukseen ollaan 
pääosin tyytyväisiä

• Jäsenten heterogeenisyys on hyve – ja 
haaste

• Viestintä onnistunutta

• Ei vahva kaupunkipoliittinen vaikuttaja –
toiveita jatkoa varten



Toimintatavat onnistuneita
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1 2 3 4 5

Yhteinen hanketoiminta

Selvitykset, raportit

Koulutukset

Tietopankki (saitti)

Seutukohtainen sparraus

Seminaarit

Työpajat

keskiarvo

Arvioi hyödyllisyyttä

1= Ei lainkaan hyödyllisiä
5 = Erittäin hyödyllisiä

• Seminaarit ja työpajat ovat olleet hyviä, 
mutta muutamissa haastatteluissa 
heräsi pohdintaa, onko tapahtumia 
liikaa. Positiivisena pidettiin 
yhteistyötä/koordinointia muiden 
seminaarin järjestäjien kanssa.

• Seutukohtainen sparraus sai kiitosta 
osallistuneilta seuduilta. Osa näki 
tärkeämmäksi valtakunnalliset teemat.

• Koulutus tarpeellista.

• Nettisivu keräsi kehuja.



Teemavalinnat relevantteja
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Painopiste 1. Asemanseutujen kehitystyö, asemanseutujen 
kehittäminen kaupunkikehityshankkeina ja raideliikenteen 
vähähiilisinä solmupisteenä, Asemanseutukaupunkien verkosto.

Painopiste 2. Asuntopolitiikan seudullistaminen valtion, kuntien 
ja seutujen yhteistyönä; (vastuunjako, kohtuuhintaisuus, 
täydennysrakennusalueet, ensisijaiset asuntotuotannon kohteet 
kaupunkiseuduilla), seudullisen asuntopolitiikan toimintamallit 
sekä monipuolistamisen mallit ja skenaariot.

Painopiste 3. Seudullinen maankäytön suunnittelu; seudullisten 
rakennesuunnitelmien, rakennemallien, yhteisten tai yhteen 
sovitettujen yleiskaavojen tai maakuntakaavojen 
kaupunkiseututarkastelut, seudulliset maankäytön 
toteuttamisohjelmat, PE- ja vähähiilisyys suunnittelussa.

• Painopisteet kumpuavat ajankohtaisista alueiden ja kansallisen tason tarpeista
• Teemojen tärkeys vaihtelee seuduittain



Horisontaaliset tavoitteet erittäin relevantteja

• Uusia, ajankohtaisia, relevantteja 
teemoja

• Sopimusmenettelyjen painottaminen 
jakaa näkökulmia. Osa kokee teeman 
erittäin relevantiksi ja tärkeäksi, 
jotkut kritisoivat teeman 
painottumista suurimpiin 
kaupunkeihin.

1 2 3 4 5

Sopimusmenettelyn
kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen
yhdyskunnan
kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen ratkaisut

keskiarvo

Läpäisevien teemojen relevanssi

1= ei juurikaan
5 = erittäin
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Kompastuskivet eivät kovin kookkaita

• Suurin kompastuskivi: Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta, resurssit

• Kunnissa on rajalliset henkilöstö- ja aikaresurssit osallistua toimintaan. Paikoin 
vaikeuksia saada laajempaa joukkoa mukaan jäsenalueilta

• Etäisyydet vaikeuttavat osallistumista, mahdollisuuksia etäyhteyksiin tarvitaan 

• Heterogeenisyys on etu ja haitta

• Fokusoinnille tarvetta, ehkäpä liikaakin aktiviteetteja
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Verkostolle on kysyntää

• Seudullinen yhteistyö tarvitsee tukea

• MAL-kysymykset ovat tulevaisuudessa yhä 
merkittävämpiä kunnissa ja seuduilla

• Osa haastatelluista harmitteli kaupunkipolitiikan 
ja MAL-asioiden vähäisyyttä hallitusohjelmassa, 
osa löysi vahvaa tilausta verkostolle 
(sopimukset, asuminen, kokeilukulttuuri, 
digitalisaatio)

• MAL-asioihin vaikuttavia trendejä ovat mm. 
kaupungistuminen, kaupunkien 
polarisoituminen, työn luonteen muutos ja 
ikääntyminen.

• Hallinnon uudistuksista vaikuttavat mm. 
väliportaan hallinnon muodostaminen ja 
kaavoitusjärjestelmän uudistukset. 
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1 2 3 4 5

 MAL-kysymykset
ovat kunnassani

tulevaisuudessa yhä
merkittävämpiä

 MAL-kysymykset
ovat seudullani

tulevaisuudessa yhä
merkittävämpiä

keskiarvo

Arvioi seuraavia väittämiä

1= Täysin eri mieltä, 
5 = Täysin samaa mieltä



Kehitettäviä teemoja riittää

• Toiminnan sisältö ja muotoa ei tarvitse radikaalisti muuttaa.

• Kehitettäviä teemoiksi ideoitiin työpajassa Elinvoimaa MALPE-yhteistyöllä, 
Asuminen palveluna ja Vaikuttavan kaupunkipolitiikan toimeenpanon 
vahvistaminen.
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Asuntopolitiikan seudullistaminen

Sopimusmenettelyn kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen

Asemanseutujen kehittäminen

Seudullisen maankäytön suunnittelu

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut

vastaukset

Mihin painopisteisiin tai teemoihin verkoston pitäisi keskittyä 
hallituskaudella 2015-2019?



AIESOPIMUS MAL-VERKOSTON 

TOIMINNAN JATKAMISESTA 

VUOSINA 2016 – 2018 

Miksi ?

Mitä sovittiin ?



MAL-VERKOSTON TARKOITUS JA TAVOITTEET 

MAL-verkosto on 2010 toimintansa aloittanut valtakunnallinen 
maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Sen toiminta 
kytkeytyy kansalliseen kaupunkiseutupolitiikkaan ja seudullisen 
suunnittelun kehittymiseen.  

MAL-verkoston päätavoitteena on tukea jäsentensä maankäytön, 
asumisen, liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinojen suunnittelua ja 
yhteensovittamista sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. 
Tavoitteena on kehittää kestävää yhdyskuntarakennetta, jäsenten 
MAL-ohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä 
sekä tukea hallitusohjelma tavoitteita.

MAL-verkosto levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä, ideoi ja 
muodostaa hankkeita, seuraa lainsäädäntöä ja jalkauttaa 
tutkimustietoa ja kansainvälisiä esimerkkejä kaupunkiseuduille 
kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen tueksi. 
Näkökulmina painottuvat alueiden sisäiset kehittämishaasteet, 
yhteistyöratkaisut ja kilpailukyvyn vahvistaminen kokonaisuutena.

AIESOPIMUS MAL-VERKOSTON TOIMINNAN 

JATKAMISESTA VUOSINA 2016 – 2018 



AIESOPIMUS MAL-VERKOSTON TOIMINNAN 

JATKAMISESTA VUOSINA 2016 – 2018 

AIESOPIMUKSEN TARKOITUS 

Aiesopimuksen tarkoituksena on tukea MAL-
verkoston pitkäjänteistä työskentelyä toiminnan 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden 
parantamiseksi. 

Aiesopimuksen osapuolten tavoitteena on säilyttää 
MAL-verkoston toiminnan rahoitus vuoden 2016 
tasoisena. Tässä tarkoituksessa osapuolet pyrkivät 
huomioimaan MAL-verkoston toiminnan 
vuosittaisissa budjettivalmisteluissaan. 



AIESOPIMUS MAL-VERKOSTON TOIMINNAN 

JATKAMISESTA VUOSINA 2016 – 2018 

OSAPUOLET

Aiesopimuksen osapuolia ovat MAL-verkoston jäsenet. Sopimuksen 
allekirjoitusajankohtana jäseninä olivat Tampereen kaupunkiseutu, 
Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Kotkan-
Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Lappeenrannan 
kaupunki, Oulun seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen 
kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Helsingin seudun liikenne, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Länsi-Uusimaa kuntayhteistyö 
sekä Suomen Kuntaliitto.

Valtio-osapuolen sopimuskumppaneita ovat Ympäristöministeriö, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Liikennevirasto. 



AIESOPIMUS MAL-VERKOSTON TOIMINNAN 

JATKAMISESTA VUOSINA 2016 – 2018 

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Aiesopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun. 
Sopimuksesta on mahdollista irtisanoutua 
ilmoittamalla siitä MAL-verkoston ohjausryhmälle 
viimeistään kolme kuukautta ennen vuodenvaihdetta. 
Aiesopimukseen on mahdollista liittyä ilmoittamalla 
siitä MAL-verkostolle kirjallisesti. Liittyminen, kuten 
MAL-verkoston jäsenyys muutenkin, edellyttää myös 
MAL-verkoston ohjausryhmän hyväksynnän. 

Edellä mainitun sopimuksen ohella on rahoitussopimukset myös 
perustoiminnan päärahoittajien kanssa (ympäristöministeriö, Liikennevirasto)



MAL-VERKOSTON TOIMINNAN 
NYKYISET KULMAKIVET

JOUSTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA 
MUUNTUVA 

YHDYSKUNTARAKENNE 

PALVELUJEN DIGITALISAATIO

DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

Toiminnot jäsentyvät 
kolmen kokonaisuuden 
kautta:

1. MAL-verkoston 
perustoiminta 

2. TEMin Alueelliset 
innovaatiot ja 
kokeilut 
toteutukseen sekä

3. Aalto konsortion 
Bemine – hanke 
(STN 
Kaupungistumisen 
dynamiikkaohjelma)



TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT 
- Elinvoimakunnat ja resurssiviisas 

yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa 

Valtioneuvoston ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” [AIKO] instrumentin
Kaupunkien teemaverkosto osuus 

www.kaupunkiseutu.fi

http://www.kaupunkiseutu.fi/


DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto

• Asunto-osuuskunta – uusi 
rakentamisen ja asumisen malli 
- selvityshanke

• Seudullisen asumiskatsauksen 
malli, AsumisGIS, hanke

• 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

• Digitaalisten palveluverkkojen 
integrointi maankäytön 
suunnitteluun, 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. 

Työpaketit 2016 – 2018. 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT
ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS 

YHDYSKUNTA

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely 
Verkostoyhteistyö kansallisten & kansainvälisten kumppaneiden kanssa



MAL-VERKOSTON TOIMINNAN RAHOITUS 2018
 

1. MAL-verkoston perustoiminta (76.000 €) 
 
  

Liikennevirasto 30.000 

YM   30.000 

ARA   10.000 

Kuntaliitto                        6.000 

  76.000 
  
 

2. AIKO Tulevaisuuden kaupunkiseudut (198.000 €) 
 
TEM/Pirkanmaan liitto 99.000 

Kuntien vastinosuudet 99.000 

  198.000 
 
 
 

3. Aalto konsortion BeMIne -hanke (51.247 €) 
 
Suomen Akatemia          51.247 

ei tarvita omarahoitusta 

 
 
 

Tulot 1.-3. yhteensä 325.247 € 
 
 
  



KIITOS!
MAL-KOORDINAATIO

projektipäällikkö Tero Piippo
0400 388 735

etu.suku@tampereenseutu.fi

erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen
040 195 2852

etu.suku@tampereenseutu.fi

projektisuunnittelija Heli Suuronen
040 846 8127

heli.suuronen@tampereenseutu.fi

www.mal-verkosto.fi = > mal-verkoston perustoiminta
www.kaupunkiseutu.fi = > Tulevaisuuden kaupunkiseudut, AIKO instrumentti 

www.bemine.fi = > BEMINE hanke, STN

mailto:etu.suku@tampereenseutu.fi
mailto:etu.suku@tampereenseutu.fi
mailto:heli.suuronen@tampereenseutu.fi
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.kaupunkiseutu.fi/
http://www.bemine.fi/

