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KÄSITELTÄVÄ ASIA 

 

1. EHDOTUS PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN  

KEHITTÄMINEN  –HANKKEEN OSARAHOITTAMISESTA MAL-VERKOSTOSTA 

 

MAL-verkosto piti ohjausryhmän kokouksen 12.3.2014 Helsingissä Kuntatalolla. Tampereen kaupunkiseudun 

kuntayhtymän seutujohtaja Päivi Nurminen esitteli asialistan kohtaan 8. liittyen ”Paikkatietopohjaisen 

yhdyskuntarakenteen suunnittelumenetelmän kehittäminen”  –hanketta. 

 

Ohjausryhmässä todettiin, että hanke on toiminnaltaan MAL-verkoston rahoitettavissa olevaa toimintaa,  

mutta hanketietoja tulee täydentää mm. pyydettävän rahoitusosuuden osalta. Päätettiin, että hankkeen  

osalta pidetään erillinen sähköpostikokous, jossa on esitetty hankesuunnitelman osana budjetti ja  

summa, jolla hanketta rahoitettaisiin MAL-verkostosta.  

 

Hankkeen tavoitteet ja sisältö 

 

Tampereen kaupunkiseudulla toteutetaan seudullinen paikkatiedon hyödyntämishanke, jossa  

lähtökohtana on sekä olemassa olevan tiedon tehokkaampi hyödyntäminen että uuden tiedon tuottaminen. 

Toimintamallin lähtökohtana on luoda seututasolle yhteiset periaatteet tiedontuottamiseen ja  

hyödyntämiseen. Lopputuloksena hanke tarjoaa seudulle helposti kerättävää ja analysoitavaa tietoa  

ja edistää avoimen datan toteutumista kunnissa (inspire).  

 

Tiedon keräämisen lisäksi hankkeessa keskitytään tiedon esittämisen kehittämiseen. Seudullinen tarkastelu 

nykytilasta ja ennusteet tulevasta, ns. (”tulevaisuuden ykr”- aineiston tuottaminen), seudun strategisten 

päätösten seuranta ja seudullisen tiedon avaaminen sidosryhmille ja kuntalaisille kuuluvat hankkeen 

toteutukseen. 

 

Toimintamallin toteuttamisen lähtökohtana on ns. kevyt verkostomainen toiminta, jolloin lähtökohtana on 

kustannustehokkuus ja nykyisen hyödyntäminen. Hankkeessa hyödynnetään avoimen lähdekoodin  

ohjelmistoja ja avointa dataa. 

 

Seudullinen paikkatieto tarkoittaa: 

- Päivitetään, yhdenmukaistetaan ja ajantasaistetaan kuntien paikkatiedot 

- Luodaan seurantamittaristo, joka vastaa mm. mal-seurantaan 

- Avataan aineistoa kaikille 

- Seurataan yhdenmukaistetun ja ajantasaistetun kuntatiedon avulla seudun kehitystä 

- Hyödynnetään avointa lähdekoodia ja avointa dataa,  luodaan seutukartta osaksi seutusuunnittelua  

- Tuodaan paikkatieto lähelle päätöksentekoa, elinkeinosektoria ja kuntalaisia kevyellä  

verkostomaisella   otteella 

- Mahdollistetaan seutujen välinen aineistovertailu, vahvistetaan kuntien välistä vuoropuhelua 

paikkatiedossa 

 

Mitä toimintamalli tarkoittaa käytännössä ? 

 



 
 

- Luodaan mittaristo, johon kunnat vastaavat vuosittain (asuntotuotanto, rakennustuotanto, 

kaavatuotanto, palvelutuotanto) 

- Kehitetään rajapintapalvelut kaikille seudun kunnille, jolloin tieto liikkuu sähköisesti ja on annettavissa 

myös muille tahoille 

- Luodaan esim. seutuyksikön kotisivuille seutukartta – nettikarttasovellus, joka raportoi seurannan 

tuloksia, luo analyysejä toteutuneesta/tavoitteista (MALLIKAS) 

- Kehitetään kuntaosallistumista/elinkeinosektorin roolia, jolloin saadaan kuntasuunnittelun päälle uusia 

”layereita” ->esitetään seutukartassa (esim. miten täsmää seudun palveluverkkokartta vs. kuntalaisten 

palveluverkkokartta päällekkäin, kunnan tarjoamat yritysalueet vs. elinkeinosektorin näkökulmasta 

mielenkiintoiset alueet yritystoiminnalle). 

Hankkeen hyödyt MAL-verkoston näkökulmasta:  

Tavoitteena on edellä kuvatun Tampereen kaupunkiseudulla luodun paikkatietopohjaisen toimintamallin 

jalkauttaminen MAL-verkoston jäsenseutujen tarpeisiin, jolloin jäsenalueet voivat  

1) Parantaa oman alueensa palveluverkkojen ja yritysalueiden suunnittelua ja toimeenpanoa. 

2) Saada hyviä käytäntöjä paikkatiedon avaamiseen (inspire-direktiivin toteutumiseen) 

3) Saada vaihtoehtoja mal-seurannan toteuttamiseen seututasolla 

4) Hankkeen jatkuessa osallistamisen uudet toteuttamismallit, elinkeinosektorin huomioiminen 

5) Avoin data ja avoimet paikkatieto-ohjelmat osana kunta/seutusuunnittelua  

6) Avoimen datan hyödyntäminen voi tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

 

MAL-verkoston ohjausryhmä valitsee/ ehdottaa  keskuudestaan tai muutoin sovittavalla tavalla verkoston 

näkökulmaa ylläpitävän edustuksen hankkeen varsinaiseen ohjausryhmään. 

 

Liitteenä on hankkeen työsuunnitelma, josta ilmenee myös hankkeen talousarvio vuosina 2014 ja 2015.  

Kokonaisbudjetti on 42.000 € v. 2014 ja se ehdotetaan jakaantuvan eri osapuolille seuraavasti: 

 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat  23.000 € 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä  10.000 €  

Kansallinen MAL-verkosto    9.000 €                                

 

Lisätiedot hankkeesta:  

seutujohtaja Päivi Nurminen, 040 754 3692,Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja 

projektipäällikkö Tero Piippo, 0400 388735, MAL-verkosto 

 
Sähköpostikokouksen päätösehdotus:  

 

Ohjausryhmä päättää, että MAL-verkosto osallistuu ehdollisena, mikäli hanke saa myönteisen 

rahoituspäätöksen muilta rahoittajatahoilta eli Tampereen kaupunkiseudun kunnilta ja kuntayhtymältä,  

”Paikkatietopohjaisen yhdyskuntarakenteen suunnittelumenetelmän kehittäminen”  –hankkeen 

osarahoittamiseen enintään 9.000 eurolla vuonna 2014. 

 
Päätös: 

 


