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TOIMINTARAPORTTI 1.1.-30.6.2018 

MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINNASTA JA TALOUDESTA  

Hankkeen nimi:  MAL-verkosto perustoiminta  

Toteuttaja: 

Rahoittajat: 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

  

Ympäristöministeriö 30.000 € 

Liikennevirasto 30.000 € 

ARA 10.000 € 

Kuntaliitto 6.000 € 

 

Yhteyshenkilö:  projektipäällikkö Tero Piippo  

Puhelin:                                  0400-388735 

Sähköposti:  tero.piippo@tampereenseutu.fi  

Raportointijakso:  1.1.-30.6.2018, aiemmat raportoinnit toteutettu 
kahdesti vuodessa 

HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2018) 

Henkilön nimi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa 

Tero Piippo  projektipäällikkö  kokonaisvastuu: hallinto ja 

 toimenpiteet 

Kati-Jasmin Kosonen erikoissuunnittelija  osavastuu: toimenpiteet ja 

viestintä, kestävä liikkuminen, päävastuu: BEMINE   

sidosryhmätoiminnasta 

Heli Suuronen (18.9.2017 alkaen) projektisuunnittelija: hankesuunnittelu ja 

 tapahtumissa avustaminen, BEMINE-

 tapahtumatuotanto 

Kaisu Sahamies (15.5.-14.9.2018)                   Korkeakouluharjoittelija, HYMY selvitys 
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VERKOSTON JÄSENALUEET JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2018: 

MAL-verkosto muodostui v. 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 18 kaupungista tai kaupunkiseudusta 

(Kuvio 1.). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Muut verkostoalueet 

olivat: Joensuun kaupunki, Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Oulun kaupunki, Porin 

seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Lappeenrannan ja Kajaanin 

kaupungit,  Jyväskylän seutu, Kuopion seutu sekä Helsingin seutu; yhteistyöorganisaatioina Helsingin seudun 

liikenne, Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Uudeksi jäseneksi v. 2018 tuli mukaan Hämeenlinnan kaupunki. 

 

Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit seuduittain vuonna 2018. 
 

 
 
Valtakunnallisia rahoittaja- ja ohjausryhmäjäseniä olivat valtio-osapuolen toimijoina Ympäristöministeriö, 

ARA ja Liikennevirasto sekä Suomen Kuntaliitto. Muut ministeriötoimijoita ohjausryhmässä olivat 

Valtiovarainministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Ohjausryhmässä oli 

myös Elyn edustus. 
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Lisäksi kumppaneina toiminnassa olivat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK-ryhmä, Tampereen yliopiston 

Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Uudenmaan 

Maapolitiikkaryhmä ja Kuntaliiton koordinoima suurten kaupunkien maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun 

vetovoimaiset asemanseudut hanketyöryhmä sekä valikoidut konsultit. 

 
TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET  

Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan, että MAL-verkoston  päätavoitteena on tukea 

jäsenseutuja maankäytön, asumisen, liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinojen suunnittelua ja 

yhteensovittamista sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää kestävää 

yhdyskuntarakennetta, jäsenseutujen MAL-ohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä 

sekä tukea hallitusohjelman ja sopimuspolitiikan (MAL-, Kasvu- sekä Kasvuvyöhykesopimukset) toteutumista. 

Tehtävänä on levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä, seurata lainsäädäntöä sekä jalkauttaa tutkimustietoa 

ja kansainvälisiä esimerkkejä kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen 

tueksi. Näkökulmina painottuvat alueiden sisäiset kehittämishaasteet ja yhteistyöratkaisut sekä kilpailukyvyn 

vahvistaminen kokonaisuutena. 

 

Toimintatapoina ovat kaupunkiseuduille sovitettu tukityöpajat ja sparraukset, asiantuntijaseminaarit, 

kokeilevat pilotoinnit ja yhteistyöhankkeet sekä aktiivinen viestintä. Esitetyt toimenpiteet toteutetaan sekä 

itsenäisesti verkoston toimesta että MAL-kehittämistyössä olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. MAL-

verkoston koordinaation vastuuhenkilöt yhteen sovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja 

yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita. 

 
STRATEGISTEN PAINOPISTEIDEN MUKAISET TOIMENPITEET  

Verkoston vuoden 2018 toimintasuunnitelman runkona ovat jäsenseutujen palautteen ohella ohjausryhmän 

näkökulmat toiminnallisista painotuksista, muilta sidosryhmiltä saadut näkemykset sekä omat 

kehittämisideat. Verkoston toiminta painottuu vuosina 2016 -2018 seuraaviin painopistealueisiin: Elinvoimaa 

MALPE-suunnittelulla, Elävät ja välityskykyiset asemanseudut, Monipuolinen tulevaisuuden 

asuntotuotanto. Nämä painopisteet osaltaan toteuttavat resurssiviisaan yhdyskunnan ja sen suunnittelun 

ideaa. Toimenpiteet kohdistuvat kaupunkeihin ja kasvaville kaupunkiseuduille, joten ne toteuttavat omalta 

osaltaan vaikuttavaa kaupunki(seutu)politiikkaa. Jokaiseen pääosioon on tarkoitus kohdistaa toimintavuoden 

aikana seminaari tai workshop. 
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Kuvio 2. MAL-verkoston painopisteet vuonna 2016 - 2018. 

Verkoston toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat aineistot, tapahtumien sisällöt ja työryhmien yhteenvedot 

on koottu verkoston nettisivuille www.mal-verkosto.fi, www.kaupunkiseutu.fi ja www.asemanseutu.fi. 

Painopisteitä tuetaan läpileikkaavilla teemoilla, joita ovat ohjausryhmän kannanottojen mukaan kestävä 

liikkuminen ja MaaS (Mobility as a Service), seutujen sisäisen yhteistyön ja suunnittelujärjestelmän 

kehittäminen sekä sopimusmenettelyjen ja uusien seudullisten yhteistyöprosessien tuki. 

 

TOIMENPITEET JA YHTEISTYÖTAPAAMISET PAINOPISTEITTÄIN 1.1 - 30.6.2018 

I ASEMANSEUDUT: 

Asemanseutujen verkostotyö 

Asemanseudut ovat liikkumisen, työnteon, palveluiden ja asumisen solmukohtia, joiden keskeinen sijainti 
tarjoaa kaupungeille uusia kehittämismahdollisuuksia. Asemanseudut ovat nousseet kehittämisen 
painopisteeksi Suomessa viime vuosina ja yhteistyötä eri organisaatioiden kesken on jo lisätty. MAL-verkosto 
on yhdessä muiden asemanseutujen kehittäjien, erityisesti Ympäristöministeriön, Liikenneviraston, HSY:n ja 
nk. asemanseutukaupunkien kanssa muodostanut Asemanseutujen kehittämisverkoston, jonka piirissä 
uudet asemanseutujen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet jalkautetaan ja testataan. Alla on lueteltu 
muutamia toimenpiteitä (osa on mainittu Tulevaisuuden kaupunkiseudut/ AIKO raportissa 2018) 

HANKE: FIKSU ASSA konseptointi 

Fiksu Assa ilmastopäivät ja Yritysfoorumi  

MAL-verkosto osallistui  "Asemanseutujen asemaviikot -konseptin suunnittelu, brändäys ja toteutus" -
hankkeen toteutukseen 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 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.kaupunkiseutu.fi/
http://www.asemanseutu.fi/
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vastaamaan nykyistä paremmin kaupunkipolitiikan tarpeita ja systemaattisten markkinakokeilujen 
käynnistäminen uusien palvelujen aikaansaamiseksi.  

Fiksu Assa asemaviikko 18.-21.4.2018 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.  

Asemaviikoilla testattiin uusia ratkaisuja tai kokeiltiin, millaisella ympäristöystävällisillä konseptilla voidaan 
tehdä  uloksellista liiketoimintaa asemilla ja matkakeskuksissa. Kokeilut liittyivät liikkumiseen, kuluttamiseen, 
asumiseen, ruokaan sekä asemanseudun kehittämiseen vuorovaikutteisena alustana ja toimintaympäristönä. 
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.  

Toteutukseen liittyi myös 7.3.2018 pidetty 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. Prosessi tuki osaltaan MAL-verkoston AIKO-hankesuunnitelmassa v. 2016 - 2018 
mainittuja "Asemanseutu-verkoston kokoaminen ja ylläpito, yhteistyöalustan ja verkkosivujen 
muodostaminen" -kehittämiskokonaisuuksia.  

Fiksu Assa kokeilut löytyvät asemanseutu.fi-sivuilta/ Fiksu Assa (maaliskuun Yritysfoorumi ja huhtikuun 2018 
Ilmastopäivät). 

Asemanseutu-portaali 

MAL-verkosto on toteutti yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän 
kanssa asemanseutu-portaalin; asemanseutu.fi - sivuston viime vuonna. Sivusto on tarkoitettu kehittäjille, 
asiantuntijoille, rakennuttajille, maanomistajille ja yrityselämälle infolähteeksi eri asemien 
kehittämisvaiheisiin ja potentiaaleihin koko Suomessa. MAL-verkoston jäsenet tuottavat osaltaan sivustolla 
esiteltävän materiaalin ja lähettävät ylläpitäjäverkostolle päivityslinkit. Halutessaan jäsenkaupungit saavat 
sivustolta vertailuaineistoa ja tietoa toisten kaupunkien asemanseutuhankkeiden vaiheista. Sivustoa 
päivitetään säännöllisesti. Myös Ympäristöministeriö osallistuu sivuston sisältöjen tuottamiseen. Sivustoa 
hyödynnetään myös ajankohtaisten, asemanseutukehittämiseen tähtäävien tempausten ja tilaisuuksien 
markkinoinnissa.   

 

 

 

https://www.asemanseutu.fi/wp-content/uploads/Kutsu_YritysFoorumi.pdf
https://www.asemanseutu.fi/
https://www.asemanseutu.fi/
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II MONIPUOLINEN TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANTO 

HANKE: Asuinympäristön digitaalisuus (AIKO) 

Raportointijaksolla kilpailutettiin, käynnistettiin ja toteutettiin "Asuinympäristön digitaalisuus" -hanke (jatkuu 
elokuun 2018 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. 

 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, Turun Pansio-Pernon kaupunginosa, 
Kouvolan Kuusankosken Rekola sekä Kuopion Neulamäki. Kaikissa ko. pilottikohteissa pidettiin 
raportointijaksolla työpajat, joissa oli läsnä sekä lähiökehittäminen-, että digitaalisten välineiden 
hyödyntäminen. Digitaalisten välineiden osalta Oulun, Kouvolan ja Kuopion työpajoissa hyödynnettiin vielä 
kehitysvaiheessa olevaa Collaplanin Astuplan kehittämisalustaa https://astuplan.fi/. Työpajoissa kokeiltiin ja 
testattiin alustan toimivuutta ja kerättiin käyttökokemuksia ja kehittämisehdotuksia alustan 
jatkokehittämiseksi. Turun työpajassa ideoitiin ja kehitettiin Turkuun kehitteillä olevaan Kerro Kantasi 
palvelun käyttöominaisuuksia.  

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 käyttäjien tarpeiden mukaisesti. 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 kehitysehdotukset muodostavat yhdessä käsityksen alueen 
kehittämisestä ja tulevaisuuden suuntaviivoista.  

Hankkeessa koottiin työpajojen lähiökehittämisen materiaalit Astuplaniin ja palautteiden perusteella 
käyttäjien konfigurointimahdollisuuksia laajennetaan syksyn uuteen versioon. Hankkeen tuloksena käyttäjien 
kiinnostus Astuplaniin kasvoi ja hankkeen jäsenkaupungit Turku poislukien haluavat jatkaa syksyllä 2018 
keskustelua alustan jatkokäytöstä muissa lähiöprojekteissa, vaikka varsinainen Asuinympäristön digitaalisuus- 
hanke on päättynyt. Alustan kehittäjä tarjoaa ilmaisen lisäkoulutuksen ja tutustumistilaisuuden hankkeen 
jäsenkaupungeille syksyn 2018 aikana ja tarjoaa kaikille MAL-verkoston jäsenkaupungeille alustan 
kokeilukäyttöön yhteensä 50 projektin verran. Tarjous päättyy 17.4.2019.  

Hankkeessa toteutettiin asukaskyselyt Kouvolan Rekolan ja Oulun Rajakylän alueille, missä yhteensä 233 
asukasta antoi mielipiteensä ja ehdotuksensa alueiden kehittämiseksi. Työpajojen osallistujamäärät 

https://astuplan.fi/
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vaihtelivat tapahtuman aikana noin 15-40 hengen välillä. Case-alueiden kehittämisestä ja asukkaiden 
osallistamisesta uutisoitiin mm. Kalevassa ks. täältä (levikki n. 58 000 lukijaa) sekä kaupunkien internet-
sivuilla. Hankkeen tuloksena syntyi mm. ajatus asukkaiden todellisiin tarpeisiin perustuvista, alueille 
yksilöidyistä joustavista palvelukokonaisuuksista ja lähiöiden imagotyön kehittämisestä. Työpajat toivat esiin 
ristiriitoja kaupungin ja alueen asukkaiden etujen välillä, joita ei muuten olisi pystytty havaitsemaan ja 
käsittelemään rakentavasti. Hankkeessa kokeiltiin kohdennettua osallistamista erityisen heikossa asemassa 
oleville ja tuotettiin kolmiosainen, asukkaiden omiin kykyihin ja aktiivisuuteen perustuva osallistumisen malli.  

Työpajassa saavutetun sosiaalisen sopimuksen kautta kaupunki tehostaa erityisryhmien kuulemista ja 
järjestää erityisryhmille heitä palvelevat osallistumisen käytännöt. Samalla kehityksen kohteena olevalle 
alueelle laadittiin sosiaaliset säännöt ja kaupunki toteuttaa erityisryhmälle tärkeän toiveen alueen 
kehittämisessä. Astuplanin ja Kerro Kantasi palvelun kehittämisessä keskeisiksi kysymyksiksi nousivat 
digitaalisten välineiden konfigurointimahdollisuuksien säilyttäminen käyttäjillä ja sovellusten mobiilisuus, 
monipuolisuus ja helppokäyttöisyys. Kaupunkien omien arvioiden mukaan jokaisella työpajalla oli tarvetta ja 
työpajat toimivat tulevien jatkotyöpajojen ja kehitystyön alustoina. Samalla hankkeessa on tuettu hallituksen 
digitalisaation kärkitavoitetta ja tuettu kasvua ja yrittäjyyttä kuntien toimiessa start-up yrityksen 
kehittämisalustoina.  

HANKE: KAUPUNKISEUTUJEN ASUKKAIDEN ASUMISPREFERENSSIT  

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. Tutkimuksen kannalta on oleellista saada tietoa 
siitä, minkälaisia uudentyylisiä asumisratkaisuja ihmiset arvostavat nyt ja mitä ihmiset haluavat asumiselta 
tulevaisuudessa. Preferenssien tutkimuksessa otetaan huomioon asumiseen liittyvät toiveet sekä niitä 
rajoittavat tekijät.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

• Miten asukkaat arvottavat asumiseen ja asumisympäristöön liittyviä eri tekijöitä (esim. liikenne, asunto, 
työ) ja millä perusteella asunto ja asumisympäristö valitaan?  

• Mitä valitaan, jos tulot nousevat, asuminen halpenee, elämäntilanne muuttuu tai instituutiorajoitteet 
(kuten perintö- ja varallisuusverot) muuttuvat?  

• Mitkä ovat kotitalouksille mieluisimmat asumisen muodot ja tavat?  

• Minkälaisia asukasprofiileita arvostusten ja valintojen perusteella voidaan tunnistaa?  

• Mikä olisi asumisen tuote tai malli, jolla tiivistetään asumista kaupunkiseuduilla, mutta joka vastaa 
asumispreferenssejä?  

Tuloksia hyödynnetään 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.  

 

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/rajakylassa-kysytaan-millaiseksi-kaupunginosan-keskus-pitaisi-kehittaa/794973/
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III ELINVOIMAA MALPE-SUUNNITTELULLA 

”HYMY” - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen- 
selvitys korkeakouluharjoittelijan työnä 

 
HYMY-selvityksen 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. HYMY hankkeen tavoitteena on tukea hyvinvointinäkökulman 
huomioimista kaikessa suunnittelussa, toteutuksessa, ylläpidossa ja päätöksenteossa. Vahvempi 
hyvinvointirooli vaatii systemaattista ja tietoon perustuvaa mallintamista ja tiedon analysointia. Tavoitteena 
on vahvistaa yhdyskuntasuunnittelun ja terveyden välistä yhteyttä seudullisella tietopohjalla. Nykyistä laaja-
alaisempi tietopohja palvelee tulevaisuuden kuntien johtamista ja päätöksentekoa.  

Teema koskettaa valtakunnallisesti useita kaupunkeja, kuntia ja seutuja. Varauduttaessa uuden kunnan 
toimintamalleihin on tarkoituksenmukaista tavoitella yhtä seutua suurempaa kehittämisverkostoa. 
Selvityshanke toteutettiin verkostomallilla, jonka vastuuseutuna toimi Tampereen kaupunkiseutu ja mukana 
olivat myös Tampereen ja Porin kaupungit, Kuntaliitto, THL ja yliopisto-osapuolia. Em. tahot muodostavat 
hankekokonaisuuden Sparrausryhmän, joka kokoontuu noin kahden kuukauden välein.  
 
MAL-verkoston roolina oli koota hankkeeseen sopivat seutukumppanit, koota hankkeelle valtakunnallinen 
asiantuntija- ja sparrausryhmä sekä tarjota nykytila-analyysiä korkeakouluharjoittelijan työstettäväksi 
kesäkaudella 2018.  Harjoittelijan tehtävänä HYMY:ssä 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. Yksinkertaisimmillaan selvityksessä kartoitetaan kahden kaupunkiseudun kuntien 
hyvinvointikertomuksissa nykyisin käytettävästä hyvinvoinnin edistämisen mittaristosta ja niiden 
kehittämisen suunnasta. Samalla korkeakouluharjoittelijan työ tukee hankkeen toisessa vaiheessa 
koostettavan kansallisen T&K verkostohankkeen toteutusta ja pilottikokeilun suuntaamista. MAL-verkosto 
koordinoi selvityshanketta vuoden 2018 ajan.  
 
Selvityksen tekijäksi palkattiin korkeakouluharjoittelija Kaisu Sahamies Tampereen yliopistosta ajalle 15.5.-
14.9.2018. Harjoittelijakuulutus oli esillä Tampereen yliopiston harjoittelija-, opiskelija- ja ainejärjestösivuilla 
ja -medioissa, sekä valtakunnallisessa Aarresaari-palvelussa. Hankkeen verkosto- ja tulosworkshop 
järjestetään pe 31.8.2018 Tampereella, Tulli Business Parkissa (menee raportointikauden ulkopuolelle). 
 

Korkeakouluharjoittelijan tutkimussuunnitelma  

Korkeakouluharjoittelijan selvityshankkeen tiivistys (PPT)  

 

RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA 

HANKE: Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin (Liikennevirasto ja MAL-verkosto) 

MAL-verkosto oli mukana rahoittamassa yhdessä Liikenneviraston kanssa verkoston perustoimintaan 
kuuluvaa Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hanketta (kesto 5/2017 - 3/2018). Hankkeen tavoitteena 
oli etsiä - yhteistoiminnallisin menetelmin - vaikuttavia ja konkreettisia kehittämispolkuja, joilla saadaan 
syntymään kuntiin ja kaupunkiseuduille kannattavaa liiketoimintaa kestävän liikkumisen kuluttajapalveluista 
ja sitä kautta integroitua kyseiset palvelut osaksi seudun kestävää liikennejärjestelmää. 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1722-Sahamies_tutkimussuunnitelma_ohry040618.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1723-Sahamies_tutkimussuunnitelma_PPT_ohry040618.pdf
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Projekti keskittyi alueellisesti kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille. Kyseessä oli T&K-projekti, joka toteutettiin 
konsulttityönä (SITOWISE) yhteistyössä 4 kaupungin kanssa (Turku, Lahti, Jyväskylä, Tampere). Kaupungit 
saivat projektin myötä tulokset käyttöönsä ja oppivat projektin aikana toisiltaan. Projekti mahdollisti tiedon 
ja hyvien käytäntöjen tehokkaan jakamisen jo projektin aikana. Kaupunkiseudut toivat projektiin 
konkreettisia esimerkkejä ja liityntäpintaa kaupungin omaan kehitystyöhön ja toteutukseen. 
Kaupunkikohtaiset teemat olivat: 

 Jyväskylä: käynnissä olevien työmatkaliikkumiseen liittyvien projektien seuranta ja arviointi, 
pysäköinnin maksullisuus ja mobiilimaksaminen ja paikan varaus  

 Lahti: yhteiskäyttöautot, kaupunkilogistiikan uudet ratkaisut, kevyt kaupunkipyöräjärjestelmä sekä 
pyöräpysäköintipalvelut 

 Tampere: Työpäivän aikaisen liikkumispalvelun kehittäminen Tampereella 
 

Turku: kaupunkipyörät, yhteiskäyttöautot, kaupunkilogistiikan uudet ratkaisutKaupungit osallistuivat 
hankkeeseen toteuttajina, tiedontuottajina sekä ohjausryhmän aktiivijäseninä. Hankkeen loppuseminaari ja 
tulosten esittely pidettiin 24.1.2018. Hankkeen loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2018 ja se löytyy tästä 
ja hankkeen muut aineistot täältä. Hankkeen tuloksia esiteltiin myös ECOMM 2018 foorumissa Uppsalassa 
30.5.2018, esittelijöinä konsultti Nina Frösen Sitowiseltä ja erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen MAL-
koordinaatiosta.  

 

KESTÄVÄN LIIKKUMISEN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ: PUM-verkostoyhteistyö ja SUMP-
verkostoyhteistyö 
 
MAL-verkosto jalkauttaa osaltaan EU:n Urban Agendaan kytkeytyvää Kaupunkiliikenteen 

kumppanuusryhmän PUM:n (Partnership Urban Mobility) kehittämisohjelmaa vuosille 2018-2019. PUM 

verkoston koordinaatiotehtävää vetää LVM (Eeva Linkama), mutta Ideapaperia, toimintasuunnitelmaa ja 

viestejä EU:n suuntaan kommentoivat LVM:n vetämä PUM sparrausryhmä, missä MAL-verkoston jäsenistöä 

on mukana. Tavoitteena on tunnistaa Urban Mobilityyn liittyviä kehittämistarpeita ja –asioita, joista on hyvä 

saavuttaa EUn kaupunkien ja jäsenvaltioiden välinen yhteisymmärrys sekä joukko toimenpiteitä, joiden 

sisällä kehittyvää älykästä kaupunkiliikennettä voidaan edistää eurooppalaisessa ja suomalaisessa 

kaupunkikontekstissa ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Sparrausryhmä on kokoontunut 2-4 kertaa 

vuodessa. Kaupunkiagendalla on myös yhteys valtioneuvoston Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman 

älykkäiden kaupunkien teeman toteutukseen. 

 

MAL-verkosto oli mukana järjestämässä Itämeren kaupunkien Unionin (UBC):n SUMPs-Up Baltic Sea Region 

SUMP työpajaa Tampereella 15.3.2018. Työpajaan kutsuttiin SUMP-työkalusta kiinnostuneita kaupunkeja 

Itämeren alueelta ja Suomesta. Tilaisuuden aineistot löytyvät tästä. SUMPS-Up on yksi Euroopan Unionin 

CIVITAS 2020 hankkeen osahankkeista, jossa tavoitteena on edistää kestävien ja älykkäiden 

liikenneratkaisujen käyttöönottoa. 

 
SUMP suunnittelu ja toiminta on Suomessa vahvasti integroitu kaupunkien ja kaupunkiseutujen 

päästötavoitteiden vähentämiseen ja sujuvan ja viihtyisän arjen mahdollistamiseen kaupunkilaisille. 

Tampereella, Lahdessa ja Pääkaupunkiseudulla SUMP:n elementtejä on integroitu uusiin vahvistettuihin 

yleiskaavoihin ja ensisijaisesti kehitettävien kaupunginosien ja keskusta-alueiden yleissuunnitteluun. Myös 

neljän suurimman kaupunkiseudun MAL-sopimukset sisältävät SUMP työn elementtejä.  

 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1696-lts_2018-24_polkuja_kestavan_web.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kestavien_liikkumispalvelujen_foorumi_25.9.2017_messukeskus
https://ecomm2018.com/programme/
http://www.ubc-sustainable.net/events/baltic-sea-region-sump-workshop-tampere
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Osittain SUMP työn sijaan on Suomen Ilmastotyön tieukkojen tavoitteiden saavuttamiseksi noussut erilaiset 

hiilineutraalius, päästövähennys, resurssiviisausmallit ja ohjelmat. Vähähiilisen arjen tavoitteet ja erilaisten 

projektien ja ohjelmien toimenpiteet tuottavat jo pääosin samankaltaista suunnitteluotetta ja tuloksia kuin 

SUMP-ohjelmointi. Tällä saavutetaan myös helposti parempia paikallisia tuloksia kuin joissakin maissa 

harjoitettu ”pakotettu SUMP-suunnittelu”, jolloin asiakirjojen laatiminen ja seuranta on sidottu valtion 

paikallistasolle antamiin määrärahojen jakoon. Malli on paikoin johtanut konsulttitoimistojen tehtailemaan 

asiakirjatuotantoon eikä varsinaista kehitystä tapahdu. 

 

Varsinaisen SUMP työskentelyn lisäarvona nyt käytössä oleviin malleihin verrattuna voidaan kuitenkin pitää 

asukkaiden ja kaupunkilaisten, matkailijoiden ja yrityselämän edustajien toimijuutta ja aktiivista osallisuutta, 

hyvien käytäntöjen siirtoa sekä jatkuvatoimista kehittämistä seuranta- ja palautemenetelmineen. Kyseessä 

on puhtaimmillaan itseohjautuva kehittämis- ja suunnittelumalli, missä oppiminen ja hyvien käytäntöjen 

integroinnin tulisi tapahtua joustavasti malliin integroidusti.  

 
 

VERKOSTON TULOKSET, VAIKUTTAVUUS JA TULEVAISUUS  

MAL-verkoston vaikuttavuus perustuu kolmen toisiaan täydentävän kehittämiskokonaisuuden synergiaan 

(perustoiminta, AIKO-toiminta ja BEMINE-hanke). Sen vuoksi myös tässä raportissa on nostettu esiin 

muutamia perustoimintaan keskeisesti liittyviä AIKO- ja BEMINE- kehittämiskokonaisuuksia. 3-kannan 

perustana on aiemmin määritellyt strategiset painotukset. 

MAL-verkoston tulevan toiminnan suuntaamiseksi järjestettiin 17.4.2018 Tulevaisuustyöpaja. Työpajassa 

arvioitiin verkoston rahoituskysymysten ohella perustehtävää, tavoitteita, toimintatapoja, nykyisiä 

strategiapainotuksia ja niiden päivittämistarvetta. Työpajassa ja sen jälkisessä ohjausryhmän kokouksessa 

(4.6.2018) linjattiin lähitulevaisuuden kehittämisteemoiksi kestävä kaupunkikehittäminen, yhteiset alustat 

sekä kansainvälinen yhteistyö ja eurooppalaiset mallit.  

Tulevaisuustyöpajan alustukset ja tarkempi kooste ryhmätöiden tuloksista löytyvät tästä. (kohta 

”Ohjausryhmän kokoukset 17.4.2018”). 

MAL-verkosto on ollut mukana järjestämässä MRLn uudistukseen liittyviä valtio-osapuolen ja keskeisten 

sidosryhmien välisiä neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sekä 

mahdollisten valtion ja kaupunkien/kaupunkiseutujen sopimuspolitiikan päivittäminen tarjoaisivat 

jatkossakin MAL-verkostolle em. prosesseja tukevia toimintoja (viestintä, tapahtumatuotanto, kehityshanke).       

 

VERKOSTOVIESTINTÄ 

MAL-verkostossa on panostettu tuntuvasti tiedon välittämiseen, viestintään ja visualisointiin. Uusin 

verkostokatsaus kattaa 600 asiantuntijaa. Niitä tuotetaan vuosittain 4-5 kappaletta (raportointiperiodilla 

maalis- ja touko). http://www.mal-verkosto.fi/julkaisut/verkostokirjeet. 

Verkoston viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen 

viestintään, www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, sekä muuhun tilannekohtaiseen 

tiedonvälitykseen. Tarvittaessa myös koordinaatiohenkilöiden ja Tampereen kaupunkiseudun 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/
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kuntayhtymän sähköiset viestintäkanavat (twitter, LinkedIn, www.tampereenseutu.fi, asemanseutu.fi ja 

bemine.fi) ovat käytössä. 

Tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen 

kokoussivuilta. Työpajoista ja seminaareista on toimitettu työpajamuistiinpanot tai -muistiot 

osallistujille. Pääsääntöisesti myös nämä muistiot ovat avoimesti verkossa luettavissa. Tämä koskee niin 

seutukohtaisia sparraustilaisuuksia että useamman seudun yhteisiä työpajoja kuin valtakunnallisia 

tilaisuuksia. Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja muu oheismateriaali on sijoitettu verkoston 

nettisivuille, kullekin tilaisuudesta kertovalle sivulle. Usein tilaisuudesta on myös suora linkki verkoston 

www-sivujen etusivulta.  

 

Tuotettu materiaali ajalla 1.1.-30.6.2018  Kustannus  

Verkostokatsaukset maalis- ja toukokuussa - 500 € /kpl yhteensä 1000 € (AIKO-kustannus) 
Verkostotilaisuuksien materiaalit, työryhmämuistiot,  sähköisenä  
www.mal-verkosto.fi   - sisältyy www-sivujen ylläpitosopimukseen 
    
Asemanseutu.fi -portaalin uusi sisältötuotanto ja päivitys - ei kust. 
kaupunkiseutu.fi-sivuston päivitys  - ei kust. 

Raportit     - ei erilliskustannuksia, sisältyy projekteihin. 

 Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin- hanke: Opas kestävien liikkumispalveluiden edistämiseen 
keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 24/2018. 

 Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus. Raportti 3.4.2018 

 3DYKS-hanke Kaupunkisuunnittelun digitalisaatio (Hankkeen lopputuote tästä) 

 

OHJAUSRYHMÄ 

Ohjausryhmä kokoontui raportointikauden aikana kolmesti (7.2, 17.4 Tulevaisuustyöpaja sekä 4.6). 

Puheenjohtajana toimi TEMin erityisasiantuntija Petra Stenfors ja varapuheenjohtajana Irma Karjalainen 

HSYa. Uuden puheenjohtajiston kanssa sovittiin alkuvuodesta että ohjausryhmän toimintaa tukemaan 

perustetaan strateginen pienryhmä. Se koostuu puheenjohtajiston ja MAL-koordinaation lisäksi myös 

YMn edustajasta.  

 

Pientyöryhmän ensisijaisena tehtävänä on ennen ohjausryhmän kokouksia käsitellä MAL-verkoston  

talouteen ja hallintoon liittyvät asiat. Ne tuodaan tiedoksi varsinaiseen kokouskäsittelyyn.  

Pienryhmä voi tarpeen mukaan valmistella myös muita ohjausryhmän käsittelyyn tulevia asioita.  

Tällaisia voivat olla esimerkiksi MAL-verkoston toimintaan liittyvät strategiset painotukset ja linjaukset,  

rahoitus sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyvät kysymykset. Linkki ohjausryhmän kokousaineistoihin on 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 

 
TALOUDEN TOTEUMA 
 

http://www.tampereenseutu.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.wspdesignworks.com/3dyks/
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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MAL-verkoston perustoiminnan ja ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -ehdotuksen rahoitus ja toiminta on 

eriytetty siten, että edellistä rahoittaa Ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Ara ja Kuntaliitto ja uutta 

”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -ehdotusta TEM ja vastinrahoittajina MAL-verkoston jäsenkunnat. 

 

 

MAL-verkoston perustoiminnan budjetti muodostui seuraavasti:  

 Liikennevirasto 30 000 

 YM 30 000 

 ARA 10 000 

 Kuntaliitto 6 000  

Yhteensä 76 000 

 

Taulukko 1. Talouden toteuma raportointijaksolta. 

 

 
 
 
 
Tampereella 20.8.2018 
 

Tero Piippo 
 
Tero Piippo 
 
Liitteet  1. MAL-verkoston ohjausryhmän kokoonpano 4.6.2018. 

 2. MAL-verkoston tapahtumakalenteri kevätkaudella 2018 löytyy verkkosivuilta ja tästä. 
 

http://www.mal-verkosto.fi/kalenteri
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LIITE 1.  MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 4.6.2018. 
 

Jäsenet:    Varalla: 

  

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.) 

 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 
Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 


