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HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI   
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) 
 
 

Hankkeen nimi: TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT - Elinvoimakunnat ja resurssiviisas 
yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa 

Hankkeen toteutusaika: 21.6.2016 - 30.4.2019 

Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

Yhteyshenkilö: MAL-verkoston projektipäällikkö Tero Piippo 

Puhelin: 0400-388735 Sähköposti: tero.piippo@tampereenseutu.fi 

Raportointijakso: 1.1.-30.6.2018 

 

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA: 

Henkilö: Tehtävänimike ja vastuualue projektissa: 

Tero Piippo  Projektipäällikkö.  Kokonaisvastuu toteutuksesta = > hallinto ja 
toimenpiteiden valmistelu, toimeksiantojen kilpailutukset.  

Kati-Jasmin Kosonen Erikoissuunnittelija: Osavastuu toteutuksesta= > toimenpiteiden 
valmistelu ja viestintä.  

Heli Suuronen (18.9.2017 lähtien) Projektisuunnittelija: Hankevalmistelu, seminaarien ja muiden 
tapahtumien valmistelu, sidosryhmäviestintä, nettisivujen päivitys , 
rekisterien ja yhteystietojen ylläpito ja päivitys, muut juoksevat asiat 

            

            

            

            

            

 

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO HANKKEEN AIKANA (täytetään loppuraportoinnin 
yhteydessä): 

Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri Organisaatio 
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HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT: 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Verkostoalueet 
kokonaisuudessaan ovat: Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Kotkan-Haminan seutu, 
Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki, Oulun seutu, Porin seutu, Salon seutu, 
Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Helsingin seutu 
(yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) sekä Länsi-
Uudenmaan kuntien koalitio (Raasepori, Lohja, Hanko, Siuntio ja Inkoo). Vuoden 2017 alusta saatiin uudeksi 
jäseneksi mukaan Kuopion seutu ja vuoden 2018 alusta Hämeenlinnan kaupunki. Lisäksi jäsenalueita 
edustaa Suomen Kuntaliitto. 
 
Verkoston vastuuministeriönä toimii Työvoima ja elinkeinoministeriö. Muita valtiojäseniä ovat 
Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Valtiovarainiministeriö, Liikennevirasto 
(LVM), aluehallintoa edustavat ELY-keskukset ja Tekes.  
 
Lisäksi kumppaneina toiminnassa ovat BEMINE hankkeen osapuolet ja yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ 
YTK, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja 
VTT sekä Suomen ympäristökeskus SYKE, Manchesterin yliopisto, Newcastlen yliopisto, sekä Oslon ja 
Uumajan yliopistot. Muina yhteistyökumppaneina ovat mm. Helsingin seudun vetovoimaiset asemanseudut 
hanketyöryhmä Smart MR, Smart and Celan säätiö, ja kehittämishankkeisiin valikoidut konsultit.  

 

HANKKEEN  KESKEISET TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS (VRT. 
HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTAMISESTA: 

MAL-verkoston tavoitteena on tukea kaupunkiseutujen MAL-muutosprosessien läpivientiä, tuottaa uusia 
ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä testata niitä käytännössä erilaisin pilotoinnein ja kokeiluin. Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut hankkeeseen on lisätty työpaketit, jotka suuntaavat ja ohjaavat strategisia painotuksia 
käytännön toimiksi vuosille 2016 - 2018.  
 
Työpaketit sisältävät hankkeita, (esi)selvityksiä, kokeiluja ja pilotointeja, sparrauksia, seminaareja ja 
työpajoja sekä hyvien käytäntöjen jalkauttamista verkoston muille kaupunkiseuduille. Työpaketit, tulokset ja 
vaikuttavuus toteutuivat raportointikaudella pääsääntöisesti suunnitelman mukaisest. 
 
Työpaketti 1. Asemanseuduille lisäarvoa = > Hankesuunnitelmassa vuosille 2016 - 2018 todetaan:  
"HANKE/PILOTOINNIT: Asemanseudut kansainvälisen liiketoiminnan kehitysalustoina" 
 
= >  Raportointikaudella toteutettiin "Asemanseutujen asemaviikot -konseptin suunnittelu, brändäys ja 
toteutus" -hanke yhteistyössä Ympäristöministeriön, Liikenneviraston, HSYn ja Smart & Clean säätiön sekä 
yhteistyökaupunkien kanssa. Kilpailutettuna vastuukonsulttina on WittMill Oy alihankkijanaan Trust Creative 
Society Oy. Tavoitteena oli kaupunkikehittämisen työvälineiden testaaminen ja jalostaminen vastaamaan 
nykyistä paremmin kaupunkipolitiikan tarpeita ja systemaattisten markkinakokeilujen käynnistäminen uusien 
palvelujen aikaansaamiseksi.  
 
Asemaviikko Fiksu Assa kuluttajatapahtuma toteutettiin 18 .–21.4.2018. Fiksu Assa oli itsessään 
ensimmäinen kokeilu ja uudenlainen toimintamalli yhteistyöhön yritysten, kaupunkien ja julkishallinnon 
toimijoiden välillä. Se tarjosi mahdollisuuden ajatella asemat ja julkisen tilan käyttö uudelleen, asemanseudut 
urbaanin arjen toimintoina, matkustajien tarpeiden täyttäjinä sekä uuden liiketoiminnan ja pop-up kokeilujen 
kohtaamispaikkoina. Yritykset ja toimijat saivat arvokasta kokemusta oman liiketoiminnan kehittämiseen. 
Arkea parantavien tuotteiden ja ratkaisuihin liittyviä kokeiluja toteutettiin 6 kaupungissa ja 7 asemanseudulla: 
Helsingin Oulunkylä, Espoon Leppävaara, Vantaan Tikkurila ja Aviapolis, Tampereen rautatieasema, Lahden 
matkakeskus sekä Lempäälän rautatieasema.  
 
Fiksu Assa -tapahtumassa testattiin uusia ratkaisuja tai kokeiltiin, millaisella ympäristöystävällisillä 
konseptilla voidaan tehdä  tuloksellista liiketoimintaa asemilla ja matkakeskuksissa. Kokeilut liittyivät 
liikkumiseen, kuluttamiseen, asumiseen, ruokaan sekä asemanseudun kehittämiseen  vuorovaikutteisena 
alustana ja toimintaympäristönä. 
 
Esimerkkejä toimijoista olivat mm. 
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Eegon sähköpotkulautojen vuokrauspiste 
Liiteri.net-palvelupiste 
Yeply Oy:n liikkuva pyörähuoltopiste 
Eco-Chef Oy Ilmastokokki 
BikeBox Finland osuuskunna n pyöräparkki 
Skog Studio Oy:n älyikkuna 
Delfiini-sähköauto 
Kultaiset Pojat Oy:n taittopyörä 
Mandeli Cateringin hävikkiruokapalvelu 
Clarion Hotel Helsinki Airport 
Lempäälän lähituotteet 
Fair.fin verkkokaupan esittely- ja myyntipiste 
Tampereen Raitiotie Allianssin esittelypiste 
Texmaacarin tekstiilituotteiden pop up-piste 
Turvatecin pyöräparkki  
Kasviportaat Oy:n viherseinä 
HSL-sovelluksen esittely 
Kaupungin oma esittelypiste 
Kahvila Asemapäällikkö 
ResQ Clubin hävikkiruokakioski 
Lahden seudun liikenteen palvelupiste 
  
Fiksu Assa toimintakonseptia ja kokeilua on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa uuden kehittämishankkeen 
kautta. Sen suuntaamiseksi saatiin arvokasta palautetta Fiksu Assa käyttäjäkyselystä, jossa selvitettiin 
onnistumisten ohella parannus- ja kehittämiskohteita, palvelujen ja uusien kokeiluratkaisujen tarvetta 
jatkossa. Neljännes vastaajista antoi 1-5 asteikolla täydet viisi pistettä. Keskimäärin kävijät antoivat Fiksu 
Assa-tapahtumalle neljä pistettä, mikä osaltaan kuvaa myös kokeilun onnistumista ja jatkomahdollisuuksia. 
Kokeilulla luotiin yhteinen sateenvarjobrändi uusille tapahtumille. Jatkossa tarvitaan keskitettyjä 
promootiotapahtumia, maksuttomia, helposti varattavissa olevia kokeilutiloja alan yrittäjille ja toimijoille, 
henkistä ja aineellista tukea yritystoiminnalle, pilottiasemakäytäntöä sekä suoraa kokeilurahoitusta.  
 
Fiksu Assa toteutukseen liittyi myös Yritysfoorumi joka toi yhteen Fiksulle Assalle ilmoittautuneet yritykset ja 
tapahtumaa järjestävät kaupungit asemakohtaiseen yhteissuunnitteluun. 
 
Fiksu Assa prosesia varten tuotettiin viestintä- ja markkinointimateriaalia ja se sai hyvin näkyvyyttä 
lehdistössä ja somessa. Yritysten ja sidosryhmien oma aktiivinen markkinointi oli myös tärkeässä roolissa 
kävijöiden houkuttelussa.  
 
Fiksu Assa prosessi tuki osaltaan MAL-verkoston AIKO-hankesuunnitelmassa v. 2016 - 2018 mainittuja 
"Asemanseutu-verkoston kokoaminen ja ylläpito, yhteistyöalustan ja verkkosivujen muodostaminen" -
kehittämiskokonaisuuksia.  
 
 
Työpaketti 2. Tulevaisuuden asuntotuotanto = > Hankesuunnitelmassa vuosille 2016 - 2018 todetaan 
seuraavaa: "Asumisen digitaaliset palvelut. Asumispalveluihin uutta otetta Digitalisaatiolla, asuinalue- ja 
lähiökehittämisen mallien päivittäminen digiaikaan ja uusiin monipuoliseen asumisyhteisö- ja 
palvelumalleihin, digitaalisuudesta yhteisöllisyyttä. Sparraus ja hyvien käytäntöjen jako. Koko verkosto, 
toteutus 2017-2018".  
 
= > HANKE: Toteutettiin raportointijaksolla em. tavoitteeseen liittyen "Asuinympäristön digitaalisuus" -
hanketta (jatkuu elokuun loppuun asti). Hankkeen tavoitteena on asukkaiden osallisuuden ja sidosryhmien 
vuorovaikutuksen edistäminen oman asuinympäristön suunnitteluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen.  
Hankkeen ideana on tukea lähiöiden kehitystyötä ja edistää vuorovaikutteisten digitaalisten välineiden 
hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa.  
 
 
Hankkeen tarkempia tavoitteita ovat: 
- Tuottaa ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vision 
laadintaan ja alueiden kehitystyön tueksi.  
- Lähiön/keskustaajaman kehitystä tukevien digitaalisten palvelujen/digitaalisuutta tukevien toimintatapojen 
ideoiminen ja kehittäminen palvelumuotoilun avulla. 
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- Kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntäminen asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalisten palvelujen 
suunnittelussa.  
- Tuottaa kehitysehdotuksia ja suosituksia asukaslähtöisestä asuinympäristön kehittämisestä ja digitaalisten 
palvelujen suunnittelusta. 
  
Hankkeiden piloteiksi ja kehittämiskohteiksi valittiin Oulun Rajakylä, Tutun Pansio-Pernon kaupunginosa, 
Kouvola-Kuusankosken Rekola sekä Kuopion Neulamäki. Kaikissa ko. pilottikohteissa pidettiin 
raportointijaksolla työpajat.  
 
Kohdealueet ovat hyvin erilaisia, mutta myös jotain yhteistä alueiden kehittämisessä löytyy. Yhteistä case-
alueille on tyypillinen lähiön kehittämisen historia; alueet ovat alun perin olleet alueen keskuksesta erillisiä 
saarekkeita, jotka ovat nyt sulautumassa toiminnallisesti ja fyysisesti alueen keskukseen. Hankkeen neljä 
case kohdetta muodostavat toisiaan sparraavia ja tukevia pareja omine ominaispiirteineen ja kehittämisen 
kysymyksineen. Pansio-Pernoa ja Kuusankoskea yhdistävät vahva teollisuusperintö, teollisuuden toimintojen 
ja asumisen sekoittuminen alueella ja teollisuuden tuomat mahdollisuudet ja rajaukset alueen 
kehittämisessä. Oulun Rajakylä ja Kuopion Neulamäki edustavat taas perinteistä asumiseen keskittyvää -70 
luvun lähiötä ongelmineen, mutta jotka nyt ovat saamassa uutta kehittämisen tuulta alleen kaupungin 
laajentuessa. Kaikkien case-kohteiden kehittämisessä korostuivat lähiöiden kehittämisen sosiaaliset aspektit 
ja segrekaation ehkäiseminen. Työpajojen yhtenä implisiittisenä tavoitteena olikin ennaltaehkäistä ja 
katkaista alueiden eriytymiskehitys alueen toimijoiden osallisuutta edistämällä. Samalla hankkeessa 
kehitettiin ja kokeiltiin osallisuutta edistäviä digitaalisia välineitä ja hahmotettiin miten digitaaliset välineet 
voisivat tukea eri ryhmittymien osallisuutta asuinympäristön ja palvelujen suunnittelussa.  
  
Työpajoissa keskityttiin mm. seuraaviin kehittämisteemoihin: 
 
Oulun Rajakylä 
- Kysely- ja työpaja aineiston tuottaminen Rajakylän yleissuunnittelun pohjaksi. 
- Alueen toimijoiden aktivointi alueen kehittämisessä 
- Rajakylän kehittämisen näkyväksi tekeminen ja imagon parantaminen 
 
Turun Pansio-Perno 
- "Kerro kantasi" -osallisuuspalvelun kehittäminen palvelupolku-menetelmän avulla 
- Eri ryhmittymien tunnistaminen ja osallistumismenetelmien räätälöinti heikoimmassa asemassa oleville 
- Heikoimmassa asemassa olevien aktivointi asuinympäristönsä kehittämiseen, alueen järjestyksen 
palauttaminen ja sosiaalinen sopimus 
 
Kuopio Neulamäki 
- Neulamäen tulevaisuuden yhteisideointi ja -kehittäminen alueen SWOT-kartoitukseen perustuen 
- Savilahden kampusalueen kehittämiskokeilu sovellettavaksi ja toteutettavaksi Neulamäessä 
(www.savilahti.com) 
 
Kouvola-Kuusankoski Rekola 
-Alueen kehittämisen ja vuoropuhelun ensimmäisten askeleiden ottaminen  
-Kehittämisehdotusten saaminen Rekolan ajankohtaisiin kehittämisen kysymyksiin  
-Alueen viihtyvyyden, turvallisuuden ja tarvittavien palvelujen kartoittaminen 
 
 
Kaikissa työpajoissa hyödynnettiin vielä kehitysvaiheessa olevaa Collaplanin Astuplan kehittämisalustaa 
https://astuplan.fi/. 
 
Astuplan on Googlemapsiin pohjautuva uudenlainen, alueen toimijoiden vuorovaikutukseen ja visuaaliseen 
esittämiseen erikoistunut osallistamisen alusta. Collaplan tarjoaa eri tasoille zoomailtavan ja klikkailtavan 
virtuaalisen kävely- ja osallistumistilan asukkaille ja alueen muille toimijoille. Alustaa voidaan käyttää myös 
mobiilisti maastossa (kävelyosallistaminen).  
 
Alustan erikoisuutena voidaan pitää sen konfigurointimahdollisuutta käyttäjän tarpeiden perusteella. Näin 
alusta on muuntautumiskykyinen ja vastaa paremmin eri käyttäjien tarpeita erityyppisissä hankkeissa ja 
osallistumisprosesseissa. Alustan käyttö ei myöskään ole sidoksissa hallinnollisiin rajoihin tai tiettyyn 
alueeseen, vaan osallistumisen kohteena voi olla esim. rata- tai tieosuus. Kolmantena erikoisuutena alusta 
on avoin; kaikki kehittämisprojektit ovat kaikkien nähtävissä Suomen kartalla, mikä mahdollistaa 
vertaisoppimisen. Alustalle viety alueen kehittämishistoria, tulevaisuuden suunnitelmat ja asukkaiden 
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kehitysehdotukset muodostavat yhdessä käsityksen alueen kehittämisestä ja tulevaisuuden suuntaviivoista.  
 
Työpajoissa testattiin alustan toimivuutta ja kerättiin käyttökokemuksia ja kehittämisehdotuksia alustan 
jatkokehittämiseksi. Hankkeen tuloksena työpajojen materiaalit koottiin Astuplaniin ja palautteiden 
perusteella käyttäjien konfigurointimahdollisuuksia laajennetaan syksyn uuteen versioon. Hankkeen 
tuloksena käyttäjien kiinnostus Astuplaniin on varovaisen myönteistä ja alustaa esitellään MAL-verkoston 
jäsenkaupungeissa halukkaille hankkeen päättymisen jälkeenkin. Alustan kehittäjä tarjoaa MAL-verkoston 
jäsenkaupunkien käyttöön yhteensä 50 projektia, jotka on käytettävä 17.4.2019 mennessä. 
 
HANKE: Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit -hanke. 
Käynnistys ja valmistelevat työkokoukset keväällä 2018. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa 
kaupunkiseuduilla asuvien henkilöiden/kotitalouksien asumispreferensseistä ja -valinnoista sekä tunnistaa 
erilaisia asukasprofiileita näiden arvostusten perusteella. Preferenssien tutkimuksessa otetaan huomioon 
asumiseen liittyvät toiveet sekä niitä rajoittavat tekijät. Tuloksia hyödynnetääna asumisen ja 
yhdyskuntarakenteen suunnittelussa maanlaajuisesti. 
 
Asumispreferenssihankkeen työvaiheet etenevät seuraavasti: 
 
Hankkeen käynnistys, kirjallisuuskatsaus ja mallin kehittäminen (5-10/2018) 
Kyselylomakkeen testaaminen ja aineiston keruu (9-12/2018) 
Aineiston ekonometrinen analyysi (12/2018 - 3/2019) 
Raportin kirjoittaminen, tiedotus ja hankkeen julkistus ja päätös (1-5/2019) 
 
Hankkeen toteuttaa Pellervon taloustutkimus PTT ja sen rahoittajatahoina ovat RAKLI, YM, HSY, Helsingin 
kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Espoon kaupunki, MAL-verkosto ja SATO.  
 
 
Työpaketti 3. Liikennejärjestelmien digiloikka. Hankesuunnitelmassa todetaan: "Resurssiviisaan liikenteen 
suunnittelun tukeminen: kaupunkialueen harvaan asutun reuna-alueen kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely ja 
logistiikka, julkisten ja yksityisten palveluiden yhdistely, kuljetustarpeen vähentäminen digitalisaatiolla. 
Yhteydet joustavan maankäytön suunnittelun työpakettiin. Hyvät käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, 
pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2016-2018.  
 
MaaS (liikkuminen palveluna) ja LaaS- (logistiikan älykkäät palvelut elinkeinoelämän toiminnan tueksi) 
sovellusten kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla. Joukkoliikennejärjestelmän älykkyyttä lisäävät 
sovellukset seututasolla. Yhteydet asemanseutujen ja joustavan maankäytön suunnittelun työpakettiin. Hyvät 
käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2017-2018" 
 
= > Käynnistettiin MAL-verkoston, VTTn ja Cursor Oyn kanssa Seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen 
kehittäminen -työpajan suunnittelu (toteutus seuraavalla raportointikaudella). Tarkoituksena on saada 
ajankohtaista tietoa eri seudulta matkaketjujen kehittämiseen liittyen sekä ideoida ja työstää seutujen 
yhteistyössä tehtäviä kehittämispolkuja, yhteishankkeita ja kokeiluja. 
 
Tilaisuus on suunnattu MAL-verkoston jäsenseutujen sekä muille julkisen sektorin edustajille, jotka ovat 
tekemisissä seutujen välisen liikenteen kanssa. 
 
 
Työpaketti 4. Joustava maankäytön suunnittelu = > Toteutettiin seuraavat hankesuunnitelmaan kuuluvat 
kehittämiskokonaisuudet: 
 
HANKE: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen hankkeen kilpailutus ja 
hankkeen toteutus käynnistyivät huhtikuussa.  
 
Hankkeen päätavoitteena on hakea ratkaisuja valtion liikenne- ja väyläratkaisujen ja kaupunkien 
kehittämisen yhteensovittamiseen. Työn keskiössä ovat ennalta valitut suunnittelukohteet (4 kpl) ja niiden 
puitteissa 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. 
− Arvioidaan miten lainsäädäntö tukee nyt ja jatkossa liikenteen ja maankäytön suunnittelua ja tehdään 
ehdotus perusteluineen casekohteiden pohjalta miten yhteissuunnittelua ja sopimuskäytäntöjä tulisi uudistaa 
ja kehittää.  
 
Suunnittelualueet/pilottikohteet: 
 
Jyväskylä Casekohde: VT 4-Kangas-Seppälä-Tourula, tavoitteena monimuotoinen liikenne ja keskeisen 
kaupunkirakenteen kehittäminen. 
 
Turku Casekohde: VT 10 rooli, uusi sijainti sekä maankäytön mahdollisuudet Liedon, Kaarinan ja Turun 
kaupunkien alueella.  
 
Lahti Casekohde: VT 12 uusi linjaus mahdollistaa uuden maankäytön seudulla ja liikennejärjestelmän 
tehokkaan hyödyntämisen.  
 
Tampere Casekohde: Sisääntuloteiden toiminnallisen luokituksen tarkastelu ja luokitusten muutosten 
vaikutustarkastelua maankäyttöön. 
 
Hanke on edennyt vaiheeseen jossa ensimmäinen kahdesta yhteiskehittely työpajasta on pidetty. Proseesiin 
liittyy myös Ideatehdas. Se on vuorovaikutteiseen kehittämiseen tarkoitettu menetelmä, jolla 
vuorovaikutukseen saadaan kattavuutta ja määrällistä tietoa. Ideatehdasta käytetään tilannekuvan 
muodostamisvaiheessa ja alustavien tulosten valmistuttua. Sitä voidaan käyttää myös koko prosessin ajan 
tiedotuskanavana. Casekohteille tarjottava sparraus/ konsultatiivinen apu tulee perustumaan konsultin expert 
panelin kiteytyksiin kunkin kohteen näkökulmasta olennaisista asioista. Hanke päättyy ja tuloksista 
tiedotetaan seuraavalla raportointikaudella lokakuun alkuun mennessä. 
 
HANKE: Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen. Hanke kilpailutettiin ja käynnistetiin 
maaliskuussa 2018. Keskiössä on maankäytön suunnittelun ja seudun elinkeinopolitiikan yhteyden 
vahvistaminen eli yhdistää maankäytön tavoitteet ja hallinnonalat integroiva suunnittelu uusien elinkeino- ja 
yritysalueiden perustamiseen sekä olemassa olevien kehittämiseen, uudistamiseen ja profilointiin. Tällöin 
huomioidaan elinkeinotoiminnan, liikenteen ja liikennejärjestelmien yhteissuunnittelun sekä 
saavutettavuuden näkökulmatja tarkastellaan mitä edellytyksiä ja tarpeita elinkeinotoiminta asettaa 
liikennejärjestelmän kehittämiselle.  
 
Työvaiheet: 
 
1. Selvitetään nykyisiä toimintatapoja ja nykyisen toimintavan pullonkauloja, yritysten sijaintipaikan valinnan 
logiikkaa sekä yritysten kasautumiseen vaikuttavia drai-vereita ja muutostekijöitä. Lisätä informaatiota ja 
käsitystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneen, toimivan ja kiinnostavan alueen taustalla (työvaihe 
tehty). 
  
2. Läpileikkaus ja arviointi MAL-verkoston jäsenseutujen eri kehitysvaiheessa olevien yritysalueiden 
nykytilanteeseen, tavoitteisiin, sidosryhmäyhteistyöhön, menestystekijöihin ja toimintatapoihin (työvaihe 
tehty). 
 
3. MAL-verkoston jäsenseutujen neljän yritysalueen tarkempi analyysi ja sparraus  
Tarkoituksena on arvioida kaupunkirakenteellisia tekijöitä ja niiden kytkeytymistä kunta- ja seututason sekä 
maakunnalliseen strategiseen maankäytön ja liikenteen 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.  
 
 
 



 

 

   

 7 

Casekohteet ovat:  
Vaasan ja Mustasaaren yhteinen suurteollisuuskohde 
Lahden asemanseudun radanvarren alue ja Kujala-Pippon alue   
Porin seudun  Metallikylä – Mikkola – Honkaluoto 
Hämeenlinnan seutu Moreeni-Rastikankaan elinkeinoalue Hämeenlinnan ja Janakkalan alueilla 
 
Kaikissa cas-kohteissa on pidetty työpajat. Hankkeen 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. 
Erityisenä lisäarvona on tuki nykyiselle yleiskaavatyölle sekä MRLn uudistuksessa huomioitavalle uudelle 
kaupunkiseutusuunnitelmalle tai kaupunkiseutukaavalle. Tulokset ja johtopäätökset kootaan loppuraporttiin, 
joka valmistuu seuraavalla raportointikaudella syyskuun alkuun mennessä. 
 
HANKE: Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus -hanke. Tehtyjen ja 
valmisteilla olevien selvitysten kartoitus- ja biotalousalueiden profilointi, yhteiset suunnitteluperiaatteet- ja 
ohjeet. MAL-verkoston koordinaatio, Ympäristöministeriö, TEM, Tampereenseudun, Porin, Lahden ja Kotka-
Hamina pilottiseudut. Loppuraportti julkaistiin huhtikuussa 2018 http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1708-Bio-
ja-kiertotalouden-maankayttoulottuvuudet_Loppuraportti_FINAL_03_04_18.pdf 
 
HANKE: 3 DYKS Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut. 
Teemakohtaiset kaavat ja seudulliset strategiset visiot (SAFAn AdHoc-kehittämisryhmä, Jyväskylän 
kaupunki, Tampereen kaupunkiseutu, Lahden seutu sekä Turku. Toteutus syyskausi 2017- 2018 tammikuu. 
3DYKS on SAFA:n ja MAL-verkoston käynnistämä projekti, jonka tavoitteena oli muodostaa suunnittelijoiden 
kiteytynyt kehitysnäkemys ja visio digitalisaation tuomista mahdollisuuksista tehdä hyvää suunnittelua. 
Aihetta käsiteltiin case-esimerkkien avulla täydennysrakentamishankkeiden, uusaluesuunnittelun ja 
aluekehittämisen näkökulmista.Työtapana olivat  aineistokoosteet, web-pohjaiset kyselyt, case-esimerkkejä 
käsittelevä ajatushautoma sekä SAFA:n ammattipäivä. Projektin tulokset koottiin tälle web-sivulle 
http://www.wspdesignworks.com/3dyks/ 
 
  
  

 

HANKKEESSA TOTEUTETUT KESKEISET TOIMENPITEET: 

 
Valmisteltiin ja käynnistettiin strategisiin painotusten ja työpakettien mukaisesti seuraavat kehittämishankkeet 
ja tapahtumat:  
 
Työpaketti 1. Asemanseuduille lisäarvoa työpaketti 
- Asemanseutujen asemaviikot -konseptin suunnittelu, brändäys ja toteutus sekä yritysfoorumi  
- Asemanseutujen kansallinen yhteistyöalusta ja www.asemanseutu.fi portaalin sisältötuotanto ja päivitys  
 
 
Työpaketti 2. Tulevaisuuden asuntotuotanto työpaketti 
- Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeen kilpailutus, käynnistys ja työpajojen toteutus 
- Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssihankkeen valmistelu ja käynnistys 
- Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen -seminaarin valmistelu yhteistyössä ympäristöministeriön ja 
Ikäinstituutin kanssa (ennakkokutsu kesäkuussa). 
 
Työpaketti 3. Liikennejärjestelmien digiloikka työpaketti 
 - MAL-verkoston, VTTn ja Cursor Oyn  Seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen työpajan 
suunnittelu (ennakkokutsu kesäkuussa). 
 
Työpaketti 4. Joustava maankäytön suunnittelu työpaketti 
- Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen -hankkeen käynnistys. 
- Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen -hankkeen käynnistys ja työpajojen toteutus. 
- Seudullisesti merkittävien Bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus hankkeen loppuraportti. 
 
Olemme panostaneet tuntuvasti viestintään ja visualisointiin. Verkostokirjeet kattaa yli 500 asiantuntijaa. Niitä 
tuotetaan vuosittain 4-5 kappaletta (raportointiperiodilla maalis- ja toukokuussa). http://www.mal-
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verkosto.fi/julkaisut/verkostokirjeet. Verkostokirjeiden ohella tuotetaan ohjausryhmän ja hankkeiden 
tiedotteet. 
 

 

HANKKEEN INDIKAATTORITIEDOT 

Indikaattori Hakemuksen 
mukainen 

tavoite 

Toteuma 
raportointivaiheessa 

(so. kumulatiivinen 
toteutuma hankkeen 

alusta lähtien) 
Käynnistyvät kehitysprosessit 
 
 

9 kpl 10 kpl 
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Lyhyt kuvaus hankkeen aikana käynnistyneistä kehitysprosesseista: 
 
Kehitysprosessit kuvattu AIKO-hankkeen kumulatiivisina toimintoina varhaisemmasta myöhempään. 
 
Asemanseutujen kehittäminen = > web-portaali www.asemanseutu.fi toimii valtakunnallisena 
tiedonjakamisen foorumina ja asemanseutujen kehittämistoiminnan alustana. Vastaavaa ei Suomessa ole. 
Sivustolle kerätään informaatiota asemanseutujen kehittämistoiminnasta (asemanseuduittain), palveluista, 
piloteista sekä tutkimuksista ja selvityksistä. Käyttäjät voivat soveltaa informaatiota oman asemanseutunsa 
kehittämiseen.   
 
Asunto-osuuskuntamalli http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1384-PTT-raportti-
254_AsOsk_LOPPURAPORTTI.pdf => luotu osuuskuntapohjainen yhteisöllinen rakentamisen- ja asumisen 
malli. Selvityksellä luotiin edellytykset tuottaa eri kaupunkiseuduille uusi tapa tuottaa kohtuuhintaista 
asumista.  
 
MAL-GIS Paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli => asumisen ilmiöiden ja seudullisten parhaiden 
käytäntöjen tarkastelu ja yhteiskehittelytyöpaja joiden tuotoksena laadittiin paikkatietopohjainen 
asumiskatsausmalli. Malli luo edellytykset käynnistää ja toteuttaa MAL-verkoston jäsenseuduilla oma 
kehittämisprosessi, jonka lopputuotoksena syntyy uusi tapa jäsentää asumiseen liityvää keskeistä 
tietotuotantoa.  
 
Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää = > liikenteen murros ja vaikuttavuus 
tulevaisuuden pysäköintiratkaisuihin ja skenaarioihin, suositukset uusiksi pysäköintiratkaisuiksi. 
Selvityksessä luotiin perusta käynnistää kaupunkikohtainen arvio omien pysäköintinormien ja pysäköinnin 
tarkastamiseksi, suuntaamiseksi ja kehittämiseksi. 
 
Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa => arvioitu kuntien kestävän liikkumisen 
suunnitelmia, niistä käytyä sidosryhmäkeskustelua ja tekijöitä jotka vaikuttavat kestävän liikkumisen 
suunnitelmien poliittiseen hyväksyttävyyteen. Prosessissa arvioitiin kestävän liikkumisen päätöksenteon 
pullonkauloja sekä luotiin edellytykset käynnistää kuntakohtaisesti kestävän liikkumisen edistämiseen 
tähtäävä päätöksenteko. Tuloksena aineistot ja uudenlainen toimintatapa, jota voidaan jatkossa toistaa 
muualla osana kestävän liikkumisen suunnitelman laadintaprosessia..  
 
Digitaalisten palveluiden litttäminen maankäytön suunnitteluun http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1386-
MAL-verkosto_Suuronen_palveluverkot_taitto_291116.pdf = > digitaalisen palveluverkon ja maankäytön 
suunnittelun kytkennät. Tässä kehittämisprosessissa tuotettiin polku, jolla eri toimijat ja kunnat voivat 
poikkihallinnollisesti edistää digitaalisten palvelverkkojen suunnittelua huomioiden samalla maankäytön 
suunnitteluun liittyvät keskeiset näkökulmat.  
 
Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus -hankkeen toteutus 
(loppuraportti huhtikuu 2018). Tavoitteena selvittää, miten kaavoitus liittyy bio- ja kiertotalousyksikköjen ja 
teollisuuspuistojen perustamiseen ja laajentamiseen, ja mitkä tekijät vaikuttavat kaavoituksen sujuvuuteen 
sekä sisältöön. Työssä tunnistettiin onnistuneita käytäntöjä ja haasteita, joita alueiden tai hankkeiden 
kehittämiseen on liittynyt. Arvioinnin pohjalta annettiin yleisiä johtopäätöksiä ja suosituksia siitä, miten bio- ja 
kiertotaloutta voidaan osaltaan edistää maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella.   
 
3 DYKS Digitalisaation mahdollisuudet alue- ja rakennussuunnittelussa hankkeen toteutus. Muodostettiin 
yhdyskunta- ja rakennussuunnittelijoiden kesken kiteytynyt kehitysnäkemys ja visio digitalisaation tuomista 
mahdollisuuksista tehdä hyvää suunnittelua. Aihetta käsiteltiin case-esimerkkien avulla 
täydennysrakentamishankkeiden, uusaluesuunnittelun ja aluekehittämisen näkökulmista. Työtapana olivat 
aineistokoosteet, web-pohjaiset kyselyt, case-esimerkkejä käsittelevä ajatushautomo sekä projektin tuloksia 
summaava SAFA:n ammattipäivä 22.11.2017. 
 
Asemanseutujen asemaviikot konseptin suunnittelu, brändäys ja toteutus (kts. edellä kohta Työpaketti 1). 
 
Asuinalueiden digitalisaatio hankkeessa käynnistettiin 4 casealueella kehitysprosesssi, jossa asukkaita 
sitoutetaan oman asuinalueensa suunnitteluun, ehkäistään segrekaatiota sekä luotiin sähköinen 
kehitysalusta kuntalaisten ja organisaatioiden työkaluksi.(kts. edellä kohta Työpaketti 2).  
 
 
 



 

 

   

 10 

Kansainvälisen tason referenssikohteet 
 

0 kpl     kpl 

Lyhyt kuvaus hankkeen aikana käynnistyneistä kansainvälisistä referenssikohteista: 
 
      
 

Käynnistyvät kokeilut 5 kpl 3 kpl 

Lyhyt kuvaus hankkeen aikana käynnistyneistä kokeiluista (kokeilut tulee luokitella alla olevan jaottelun 
mukaisesti): 
 
Tiedon tuotannon väline: 
 
MAL-GIS Seutujen asumiskatsausten parhaat käytännöt ja ehdotus seudullisen asumiskatsauksen mallista -
hankkeessa syntyi konsulttiselvityksen tuloksia hyödyntäneen kokeilun kautta Jyväskylän seudun 
asumiskatsauksen malli. Tulokset vaikuttivat suoraan Jyväskylän kaupungin tontinluovukseen, jonka 
tavoitteita peilattiin seudulliseen kehykseen. Katsauksen päivitys keskeisten sisältöjen osalta julkaistaan 
KymppiR-ohjelman vuosikellon mukaisesti uudelleen kevään 2018 aikana. Kokeilu edesauttoi seudullisten 
paikkatietojen paikkatietojen hyödyntämistä maankäyttöpolitiikan päätöksenteon tukena. Kokeilun kautta uusi 
käytäntö vakiintui seudulla.  
 
Linkki http://www2.jkl.fi/kaavakartat/KymppiR2017/jyvaskylan_seudun_asumiskatsaus.pdf 
 
 
3DYKS-hanke edisti kaupunkisuunnittelun digitalisaatiota eri kohteissa. Hankkeen työpajoissa syntynyt 
paikallinen kumppanuus on syventynyt ja digitaalisia menetelmiä sovelletaan ja kehitellään edelleen mm. 
keskustan täydennysrakentamushankkeissa eri seuduilla (pilottikohteina Jyväskylä, Pori, Tampere, Lahti). 
 
Linkki http://www.wspdesignworks.com/3dyks/ 
 
 
 
Vaikutuksen syventämisen väline: 
 
 
Asemanseutujen asemaviikot -konseptin suunnittelu, brändäys ja toteutus.  Toteutettiin kokeilu ja 
uudenlainen toimintamalli yritysten, kaupunkien ja julkishallinnon toimijoiden välisestä yhteistyöstä 6 
kaupungissa 7 eri asemanseudulla. Mukana yli 20 pienyritystä tai organisaatiota. Kokeilu kuuluu vaikutuksen 
syventämisen välineeseen koska prosessissa ei tuotettu pelkästään tietoa vaan vaikutettiin myös kestävän 
kehityksen ja ympäristöystävällisen kuluttajakäyttäytymisen asenteisiin ja toimintatapoihin. 
 
Vaikutuksen laajentamisen väline: 
 
  
 
Järjestelmien muuttamisen väline: 
 
      
 

AIKO-rahoituksen myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset 
(erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain AIKO-rahoituksen 
myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset) 

0 kpl 0 kpl 

AIKO-rahoituksen myötävaikutuksella syntyvät uudet 
työpaikat 
(erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain AIKO-rahoituksen 
myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat) 

0 kpl 0 kpl 

Edistääkö hanke hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta? 
 

 kyllä 

 

 ei 

 kyllä 

 

 ei 
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Jos hanke on edistänyt hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta, niin lyhyt kuvaus siitä miten se on niitä 
edistänyt: 
 
Asemanseutukokeilut ja kehittäminen hiilinetraaleina alueina, hiilineutraali kaupunki- ja 
yhdyskuntasuunnitelu, biotalouden ja kierrätystoiminnan uudet mahdollisudet 
 

Edistääkö hanke maahanmuuttajien työllistymistä ja 
yrittäjyyttä? 

 kyllä 

 

 ei 

 kyllä 

 

 ei 

Jos hanke on edistänyt maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä, niin lyhyt kuvaus siitä miten se on niitä 
edistänyt: 
 
      
 

Toteutetaanko hanketta useamman maakunnan yhteistyönä? 
 

 kyllä 

 

 ei 

 kyllä 

 

 ei 

Jos hanketta on toteutettu useamman maakunnan yhteistyönä, niin lyhyt kuvaus siitä millaista yhteistyötä on 
tehty: 
 
Hanke on perustaltaan kansallinen prosessi johon kuuluu 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua. 
 

 
 

LOPPURAPORTISSA SELVITYS SIITÄ, MITEN JA MILLÄ RESURSSEILLA HANKKEESSA TUETTUA/ 
ALKUUN SAATUA TOIMINTAA ON TARKOITUS JATKAA (eli miten hanketta hyödynnetään jatkossa – 
jatkotoimenpiteet ja toteutusvastuut) 
       

 

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 

Joidenkin kehittämishankkeiden aikajänne suunnittelusta toteutukseen on oletettua pidempi (esim. 
Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmät hanke). Samoin asumispreferenssihankkeen piti käynnistyä 
jo aiemmin vuodenvaihteessa jolloin sen lopetus siirtyy vastaavasti eteenpäin v. 2019 toukokuulle, mikä 
saattaa aiheuttaa hankkeen loppuraportoinnin ja -maksatuksen aikataulutukseen haasteita (koska AIKO 
toiminnan rahoittaminen päättyy viimeistään huhtikuussa 2019).  

 

OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (täytetään loppuraportoinnin 
yhteydessä mikäli hankkeella on ollut ohjausryhmä) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allekirjoitus/ allekirjoitukset* 
 
Tampere, 20.8.2018 
 
Paikka ja päiväys 
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Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö 
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
     
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
      
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

 
 

Liitteet: 
    kpl 
 

      

 
* Loppuraportti on toimitettava organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön/ henkilöiden allekirjoittamana. Yhteishankkeissa 
loppuraportti on oltava kaikkien osatoteuttajien allekirjoittama ellei toteuttajien keskinäisessä yhteishanketta koskevassa sopimuksessa 
toisin ole sovittu. 


