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AJANKOHTAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA 

MAL-verkoston jäsenistölle tarkoitetussa tulevai-
suustyöpajassa 17.4.2018 kartoitettiin verkoston 
tulevaisuuden strategisia painopisteitä, nykyisiä 
toimintatapoja sekä rahoituskysymyksiä. Odotetusti 
maakuntauudistus, ajankohtaiset lakiuudistukset, 
kestävän kaupunkikehityksen teemat ja kaupunkien 
vetovoimatekijät nousivat MAL-verkoston jäsenkau-
punkeja kiinnostaviksi teemoiksi. Työpajan tuloksia 
jalostetaan eteenpäin strategisiksi painopisteiksi 
ohjausryhmän puheenjohtajistosta, ympäristö-
ministeriön edustajasta ja MAL-koordinaatiosta 

MAL-VERKOSTON TULEVAISUUSTYÖPAJA 

Kaupunkipolitiikka on ollut näyttävästi esillä viime 
aikoina. Se on kansallista politiikkaa, jolla vastataan 
kaupunkien erityistarpeisiin. Tavoitteena on kau-
punkien ja kaupunkiseutujen kestävän kehityksen ja 
elinvoimaisuuden edistäminen ja siten koko Suomen 
hyvinvoinnin turvaaminen.  Mutta miksi juuri nyt 
kaupunkipolitiikkaa? Suurissa ja keskisuurissa 
kaupungeissa asuu yli puolet väestöstämme. Suurin 
osa työpaikoista sijaitsee kaupungeissa ja niissä 
tuotetaan myös suurin osa bruttokansantuottees-
tamme. Tulevaisuudessa kaupunkiseudut kasvavat. 
Kaupunkien ykköstavoite on usein elinvoimaisuuden 
ja kilpailukyvyn edistäminen. Kilpailukyvyn perustana 
on kuitenkin taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 
sekä ympäristönäkökohdat huomioiva kaupunkisuun-
nittelu, myös yli kuntarajojen.

Näihin vaatimuksiin pyrkivät omalta osaltaan vastaa-
maan ympäristöministeriön Kestävän kaupunkike-
hityksen ohjelma sekä tänä vuonna aloittanut työ- ja 
elinkeinoministeriön kaupunkiohjelma(valmistelu). 

Kestävän kasvun teemat nousivat esiin myös MAL-
verkoston tulevaisuustyöpajassa huhtikuussa. 
Valtakunnallisena verkostona MAL-verkosto on 
edistänyt jäsenkaupunkiensa elinvoimaisuutta ja kes-
tävää kaupunkipolitiikkaa vuodesta 2010.  Edistämme 
myös tänä vuonna kaupunkipolitiikan ajankohtaisia 
teemoja yhteistyössä jäsenkaupunkiemme kanssa 
ja varmistamme toimintamme ajanmukaisuuden 
uudistamalla toimintamme painopisteitä. Kestävän 
kaupunkikehityksen ohjelman ensivaiheen pilotti-
alueet Jyväskylä, Kuopio ja Tampereen kaupunkiseutu 
ovat myös MAL-verkoston jäsenseutuja. Lue lisää 
hankkeistamme ja tulevaisuuden suunnitelmista 
verkostokatsauksestamme!

Ympäristöministeriö: Kestävä kaupunkikehitys –  
uusi ohjelma rakentaa tulevaisuuden kaupunkeja 

Työ- ja elinkeinoministeriö: kaupunkiohjelman  
valmistelun vuosille 2018–2022 

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-yliopiston 
koordinoima Bemine tutkimushanke sekä Suomen Kuntaliitto. Lisätiedot verkostosta www.mal-verkosto.fi ja  
www.kaupunkiseutu.fi

muodostetussa pienryhmässä kesän ja syksyn aikana. 
Tavoitteenamme on, että MAL-verkoston toiminnot 
palvelevat jäsenkaupunkiemme tarpeita ja edistävät 
omalta osaltaan kestävää kaupunkikehittämistä. Näin 
luomme perustan MAL-verkoston tulevien vuosien 
toiminnalle ja jäsenistömme palvelemiselle.

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


HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan 
mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen 
-kokonaisuuteen on palkattu korkeakouluharjoittelija 
Kaisu Sahamies TaY:n Johtamiskorkeakoulun kunta-ja 
aluejohtamisen maisterisuunnasta. Sahamiehen 
tehtävänä on selvittää, miten kuntien nykyiset 
hyvinvointikertomukset kuvaavat laaja-alaista 
hyvinvointia ja kuntien toimintaa hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Lisäksi arvioidaan 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. Työ kestää 4 kk, toukokuun puolivälistä 
syyskuun puoliväliin. HYMY:n valtakunnallinen 
asiantuntijaryhmä eli nk. Sparrausryhmä tukee työtä.

Hankkeen ideana on integroida hyvinvointipalvelujen 
kehittäminen osaksi maankäytön, asumisen, 

TAMPEREEN YLIOPISTON HARJOITTELIJA KAISU SAHAMIES  
HYMY-KOKONAISUUTEEN

liikenteen ja elinkeinojen suunnittelua. Nykyistä 
laaja-alaisempi tietopohja palvelee tulevaisuuden 
kuntien johtamista ja päätöksentekoa. Hanke 
toteutetaan verkostomallilla, jonka vastuuseutuna 
toimii Tampereen kaupunkiseutu ja mukana ovat 
myös Tampereen ja Porin kaupungit, Suomen 
Kuntaliitto, THL sekä yliopistoyhteisön jäseniä. 
Alkusyksystä hankkeessa pidetään kutsupohjainen 
workshop ja haetaan suuntaa ja resurssipohjaa 
laajemmalle kokonaisuudelle. Tavoitteena on laaja, 
useampivuotinen kehittämisohjelma. 

Lisätiedot: kaisu.sahamies@tampereenseutu.fi, 044 486 
3016, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 1952852

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien 
kehittäminen ja testaus -hankkeen tavoitteena 
on parempi liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien ja suunnitteluprosessien 
yhteensovittaminen valtion tieverkon ja kaupunkien 
kehäteiden suunnittelukohteissa. Hankkeessa 
on mukana suunnittelukohteita Jyväskylästä 
(VT 4 Kangas-Seppälä-Tourula), Lahdesta (VT-12 
liikennejärjestelmän kehittämisessä), Tampereelta 
(sisääntuloteiden toiminnallisen luokituksen 
tarkastelu) ja Turusta (VT-10 rooli ja maankäytön 
mahdollisuudet). Suunnittelukohteiden kehittämisen 
kysymyksiä arvioidaan ja pohditaan kahdessa 
erillisessä työpajassa toukokuussa ja syyskuussa 
2018. Lopputuloksena on malleja ja suositukset 
hyviksi käytännöiksi ja menettelyiksi. Niiden avulla 
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voidaan selkeyttää ja edistää keskeisten osapuolten 
ja toimijoiden yhteistyötä kaupunkiseuduilla. 
Hankkeen 1. työpaja järjestettiin 7.5.2018 ja 
jälkimmäinen pidetään 14.9.2018, molemmat 
Liikennevirastossa.   

Lisätiedot: tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400 388 735 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT TEEMAVERKOSTON KEVÄÄLLÄ KÄYNNISTETYT HANKKEET
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Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeen tavoitteena 
on edistää asukkaiden osallisuutta ja sidosryhmien 
vuorovaikutusta oman asuinympäristön ja digitaa-
listen palvelujen suunnittelussa. Hanke tukee lähiöi-
den kehitystyötä ja edistää digitaalisten välineiden 
hyödyntämistä asuinympäristön kehittämisessä. 
Hankkeen case-alueina ovat Turun Pansio-Perno, 
Oulun Rajakylä, Kuopion Neulamäki ja Kouvolan 
Kuusankosken Rekola. Case-alueiden tulevaisuutta 
hahmotetaan asukaslähtöisesti erillisissä työpajoissa 

KEVÄÄN 2018 AIKANA PÄÄTTYNEET HANKKEET

Vuonna 2017 MAL-verkosto toteutti yhdessä 
Liikenneviraston ja neljän yhteistyökaupungin kanssa 
Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hank-
keen. Hankkeessa etsittiin konkreettisia toimintamal-
leja, konsepteja ja kehittämispolkuja, joilla kuntiin ja 
kaupunkiseuduille saadaan kannattavaa liiketoi-
mintaa kestävän liikkumisen kuluttajapalveluihin. 
Kehittämispolkuja lähestyttiin hankkeessa neljän 
tutkimustapauksen avulla; Jyväskylän yhteiskäyttö-
autojen, Lahden pyöräpysäköinnin, Tampereen jaetun 
henkilökuljetuksen ja Turun citylogistiikan kautta. 
Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hankkeen 
loppuraportti on julkaistu Liikenneviraston julkaisus-
arjassa LTS 24/2018. Katso raportti täältä.

Polkuja-hanke on esittelyssä ECOMM2018 “Mobility 
in disruption – Fast forward to smart and sustainable 
societies” konferenssissa Uppsalassa 30.5.-1.6.2018, 
sekä ”Tuoreita selvityksiä uusista liikenteen palve-
luista” -webinaarissa (Liikennevirasto ja Motiva) maa-
nantaina 28.5.2018 klo 12.-14.40. Webinaarissa esitel-
lään laajasti kestävän liikkumisen kuluttajapalveluja 
ja Liikenneviraston kumppaneineen teettämien hank-
keiden tuloksia. Kutsu löytyy tästä. Ilmoittautumiset 
webinaariin viimeistään pe 25.5.2018 tästä linkistä.

Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousaluei-
den kehittäminen ja kaavoitus -hankkeen tulokset 

on koottu yksiin kansiin. Hankkeessa kytkettiin bio- ja 
kiertotaloushankkeiden ja yrityspuistojen kehittä-
minen maankäytön- ja liikenteen suunnitteluun 
sekä alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Case-
kohteina olivat Porin Peittoon kierrätyspuisto, Lahden 
kaupunkiseudun kierrätyspuisto hanke, Tampereen 
kaupunkiseudun Kolmenkulman Eco-Industrial Park ja 
Kotkan Heinsuon alue. Katso raportti kokonaisuudes-
saan täältä. 
 
3DYKS kaupunkisuunnittelun digitalisaatio -hank-
keen tavoitteena oli muodostaa yhdyskunta- ja raken-
nussuunnittelijoiden kesken kiteytynyt kehitysnäke-
mys ja visio digitalisaation tuomista mahdollisuuksista 
kaupunkisuunnittelussa ja luoda edellytyksiä hyvälle 
suunnittelulle. Aihetta käsiteltiin case-esimerkkien 
avulla täydennysrakentamishankkeiden, uusaluesuun-
nittelun ja aluekehittämisen näkökulmista. Työtapana 
olivat aineistokoosteet, web-pohjaiset kyselyt, case-esi-
merkkejä käsittelevä ajatushautomo sekä projektin 
tuloksia summaava SAFA:n ammattipäivä 22.11.2017. 
SAFA:n ammattipäivän tallenne katsottavissa https://
www.safa.fi/fin/ajankohtaista/ammattipaiva/.

ja samalla kokeillaan Collaplan-alustaa myös vai-
keasti tavoitettavien asukkaiden osallistamisessa. 
Hankkeessa tuotetaan kehitysehdotuksia ja suosituk-
sia asukaslähtöisestä asuinympäristön ja palvelujen 
kehittämisestä. Hankkeen asukastyöpajat järjestetään: 
7.6. Kuopio, 11.6. Kouvola (Rekola), 13.6. Oulu, 18.6. 
Turku. 

Lisätiedot: heli.suuronen@tampereenseutu.fi, 040 846 8127

Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden 
kehittäminen -hankkeen tavoitteena on vahvistaa 
seudun elinkeinopolitiikan yhteyttä maankäytön 
suunnitteluun, yritysalueiden kehittämiseen ja pro-
filointiin. Hankkeessa yritysalueiden kehittämistä 
tarkastellaan etenkin liikenteen ja liikennejärjes-
telmien yhteissuunnittelun sekä saavutettavuuden 
kannalta. Case-kohteina hankkeessa ovat Vaasan ja 
Mustasaaren yhteinen suurteollisuuskohde, Lahden 
asemanseudun radanvarren alue ja Kujala-Pippon 

alue, Porin Metallikylä-Mikkola-Honkaluoto sekä 
Hämeenlinnan Moreeni-Rastikankaan alue, joka 
sijaitsee puoliksi Janakkalassa. Jokaisessa kohteessa 
pidetään oma työpaja, jossa perehdytään case-alueen 
kehittämisen kysymyksiin. Hankkeen kaupunki-
kohtaiset työpajat järjestetään: 5.6. Porissa, 6.6. 
Hämeenlinnassa, 12.6. Lahdessa ja 15.6. Vaasassa. 

Lisätiedot: tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400 388735 

http://www.kaupunkiseutu.fi/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/lts_raportti_2018-24_polkuja_kestavan_web.pdf
https://ecomm2018.com/about/
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tuoreita_selvityksia_uusista_liikenteen_palveluista_-webinaari.873.html
https://www.lyyti.fi/reg/Tuoreita_selvityksia_uusista_liikenteen_palveluista_webinaari_4156
http://www.kaupunkiseutu.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Bio-ja-kiertotaloushanke_Loppuraportti_FINAL_03_04_18.pdf
https://www.safa.fi/fin/ajankohtaista/ammattipaiva/
https://www.safa.fi/fin/ajankohtaista/ammattipaiva/


VERKOSTOKATSAUS 
TOUKOKUU 2018

BEMINE-hankkeen neljäs yhteiskehittämisfoorumi: 
Kaupunkiseudut kartalle: MALPE-työn kehittäminen 
hallinto- ja lakiuudistusten ohjenuorana järjestet-
tiin sidosryhmille, kaupunkisuunnittelun asiantun-
tijoille ja alan ammattilaisille 13.03.2018 Helsingin 
Kalasatamassa. Foorumissa esiteltiin mm. uusi ehdotus 
seututasoisen strategisen kehittämisen toimintamal-
lista. Päivän materiaalit löytyvät BEMINE-sivuilta täältä. 
Seuraa myös hankkeen tutkimustiimien blogeja, mm. 
kaupunkikudoksen laadusta ja auton omistuksesta 
suhteesta: http://bemine.fi/kynnysarvot-auttavat-ym-
martamaan-kaupunkikudoksia-autonomistuksen-ja-ti-
heyden-valilla-selkea-yhteys/

BEMINE vahvistaa omalta osaltaan ympäristöministe-
riön alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudista-
misen tietopohjaa. Osana uudistusprosessia keskustel-
laan kaupunkiseututasoisen suunnittelun mekanis-
meista ja roolista. Tampereen yliopiston SPARG tiimi eli 
tutkijat Olli Ruokolainen, Pia Bäcklund, Kirsi Pauliina 
Kallio ja Jouni Häkli ovat kansalaisosallistumisen näkö-
kulmasta tuottaneet Versus-lehden Tiededebattiin kes-
kustelun avauksen tekstistään: Kaupunkiseututasoinen 
suunnittelu ja kadonnut kansalainen: Strategisesti 

tehokkaampaa, mutta ulossulkevampaa kaupunki-
suunnittelua? Tiededebatissa artikkelia ovat kommen-
toineet neljä seututasoisen suunnittelun ja kaupun-
gistumisen asiantuntijaa ja päättäjää. Artikkeli ja 
kommentit ovat luettavissa: https://www.versuslehti.fi/
tiededebatti/kaupunkiseututasoinen-suunnittelu-ja-ka-
donnut-kansalainen/

Lue alueidenkäytön uudistamisesta ja MRL-
uudistuksesta ympäristöministeriön sivuilta http://
www.ym.fi/mrluudistus.

Kesäkuussa hankekonsortio vetäytyy kolmen päivän 
workshopiin sitomaan tutkimuskysymyksiin saatuja 
tähnastisia tuloksia yhteen. Myös muiden MAL-
teemaisten alueiden käyttöön liittyvien lainsäädäntö-
hankkeiden ja BEMINEn kanssa käydään vuoropuhelua. 
BEMINEn viides yhteiskehittämisfoorumi järjestetään 
marraskuussa 2018.

Lisätietoja BEMINE-hankkeesta: raine.mäntysalo@aalto.fi; 
vesa.kanninen@aalto.fi, kati-jasmin.kosonen@tampereen-
seutu.fi; johannes.mikkonen@demoshelsinki.fi

BEMINE-YHTEISKEHITTÄMISHANKE

Fiksu Assa ilmastopäivät järjestettiin 7 asemalla 
Espoossa, Helsingissä, Lahdessa, Lempäälässä, 
Tampereella ja Vantaalla 18.-21.4 välisenä aikana. 
Fiksu Assa -kuluttajatapahtuman tarkoituksena oli 
tuoda näkyvyyttä arkea parantaville tuotteille ja rat-
kaisuille. Tapahtumaan osallistuminen oli yrityksille 
ja organisaatioille maksutonta ja toteutustapa yhteis-
toiminnallinen. Tapahtumalle kaavaillaan jatkoa 
vuonna 2019. Fiksu Assa -ilmastopäivien palauteta-
paaminen järjestetään pe 25.5.2018 HSY:llä, Ilmalassa. 
Tunnelmia, kuvia ja palautetta voi antaa ja hakea 
jatkossa asemanseutu.fi-sivuston kautta. 

FIKSU ASSA ILMASTOPÄIVÄT KOKEILU ASEMILLA (ASEMAVIIKKO)

http://bemine.fi/8921-2/
http://bemine.fi/kynnysarvot-auttavat-ymmartamaan-kaupunkikudoksia-autonomistuksen-ja-tiheyden-valilla-selkea-yhteys/
http://bemine.fi/kynnysarvot-auttavat-ymmartamaan-kaupunkikudoksia-autonomistuksen-ja-tiheyden-valilla-selkea-yhteys/
http://bemine.fi/kynnysarvot-auttavat-ymmartamaan-kaupunkikudoksia-autonomistuksen-ja-tiheyden-valilla-selkea-yhteys/
https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/kaupunkiseututasoinen-suunnittelu-ja-kadonnut-kansalainen/
https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/kaupunkiseututasoinen-suunnittelu-ja-kadonnut-kansalainen/
https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/kaupunkiseututasoinen-suunnittelu-ja-kadonnut-kansalainen/
http://www.ym.fi/mrluudistus
http://www.ym.fi/mrluudistus
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TULEVAT TAPAHTUMAT

TUOREITA SELVITYKSIÄ UUSISTA  
LIIKENTEEN PALVELUISTA  
-WEBINAARI 28.5.2018 KLO 12.–14.40.  
Ilmoittautumiset webinaariin viimeistään pe 25.5.2018 

tästä linkistä .

IKÄYSTÄVÄLLISTEN ASUINYMPÄRISTÖJEN 
KEHITTÄMINEN - SEMINAARI TO 27.9.2018,  
KLO 9.30–16.
Ympäristöministeriö, Ikäinstituutti, MAL-verkosto ja 
kaupungit. Kokouskeskus Paasitorni, Helsinki. 

SEUTUJEN VÄLISEN LIIKENTEEN JA MATKA-
KETJUJEN KEHITTÄMINEN, SEUTUTYÖPAJA 
TYÖPAJA 1.11.2018, KLO 12–15.
Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö Cursor, VTT, 
MAL-verkosto.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 
alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tämän johdosta 
muistutamme, että teillä on oikeus poistaa sähköpos-
titietonne MAL-verkoston yhteystietorekisteristä. 

Käytämme sähköpostiosoitettanne vain MAL-
verkoston uutiskirjeen lähettämiseen sekä viesteihin 
ajankohtaisista hankkeista ja tapahtumista.

Käyttämämme tietosuojaseloste on katsottavissa 
kaupunkiseutu.fi-sivustolla pe 25.5.2018 lähtien.

Suostumuksen poistaminen onnistuu ilmoittamalla 
tästä osoitteeseen heli.suuronen@tampereenseutu.
fi. Mikäli haluatte jatkossa vain MAL-verkoston uutis-
kirjeen, mutta ette muita MAL-verkoston tiedotteita, 
ilmoittakaa myös tästä edellä mainittuun osoittee-
seen. Pyydämme teitä myös ilmoittamaan, mikäli 
sähköpostiosoitteenne muuttuu. 

SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN TIETOSUOJALAIT OVAT UUDISTUMASSA

mailto:tero.piippo@tampereenseutu.fi
mailto:kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi
https://www.lyyti.fi/reg/Tuoreita_selvityksia_uusista_liikenteen_palveluista_webinaari_4156

