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MAL-VERKOSTON HAKEMUS
2016 -2018
TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT
- Elinvoimakunnat ja resurssiviisas
yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa
ARVIOINTIRAADIN NÄKEMYS MAL-VERKOSTON HAKEMUKSESTA
”Hakemukseen on sitoutunut merkittävä joukko kaupunkiseutuja ja se perustuu useamman vuoden
toiminnassa hioutuneelle yhteistyölle.
AIKO-rahoituksella toteutettava toiminta täydentää MAL-verkoston perustoimintaa ja on käynnistettävissä suunnitelm
an mukaisesti jo vuoden 2016 aikana.
Hakemuksessa esitettyjen työpakettien teemat ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmasta
relevantteja ja toimenpiteillä pyritään ratkaisemaan kaupunkiseuduilla tunnistettuja yhteisiä ongelmia.
Toiminta on kansallisesti merkittävää ja edistää kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä.
Verkoston hakemus täyttää hyvin haussa teemaverkostoille asetetut välttämättömät ehdot ja kriteerit”.

OMAA ARVIOINTIA AIKOSTA
+ Tarvelähtöisyys = > AIKOa ja MAL-verkostoa on tarvittu kaupunkiseutuyhteistyön
vahvistajana ja seudullisen vuoropuhelun edistäjänä
+ AIKOn toteuttamista edesauttanut paljon vakiintunut yhteistyöverkosto
+ MAL- verkoston ulkopuolinen arviointi auttoi suuntaamaan AIKO-toimintoja (”verkosto
on onnistunut tehtävässään, MDI-arviointi”)
+ Perustana perusteltuihin strategisiin painotuksiin perustuva ja systemaattisesti etenevä
rahoitushakemus v. 2016 -2018 (toteutus pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti)
+ Saavutettu resursseihin nähden hyviä tuloksia (mm. kehittämishankkeet,
tapahtumatuotanto, sparraustoiminta, aktiivisuus sidosryhmäverkostoissa ym.)
+ Vaikka AIKOn rahallinen resurssi on ollut pieni on se ollut MAL-verkoston toiminnan
kokonaisuuden ja vaikuttavuuden kannalta merkittävä boosteri
+ Aktiivinen viestintä ja hyvien käytäntöjen jako (= hyvä alusta oppimisprosesseihin)
+ Antanut valmiuksia tulevan hallituksen kaupunkipolitiikan toteutukseen = > Integrointi
mm. Edelläkävijyydestä kestävää kasvua kaupunkiohjelma 2018 – 2022 ja Kansallinen
kestävän kaupunkikehityksen ohjelman, muiden kehittämisprosessien ja mahdollisesti
uusien Kasvusopimusten toteutukseen
+ Luonut perustaa ja tukenut MAL-verkoston tulevaisuustyötä (vrt. esim. päivitetty
strategiatyö 2019 – 2022 sekä sitä tukeva Aie- verkostosopimus)

MAL-VERKOSTON STRATEGINEN VIITEKEHYS 2019 - 2022

ELÄVÄT ASEMANSEUDUT

Fiksu Assa
kehitysalusta
Asemanseutujen
digihack (palvelut)
Asemanseutujen
maankäyttö

ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖT

Kaupunkiympäristön laatu
Sosiaalinen
kestävyys

KAUPUNKISEUDUILLE
ELINVOIMAA JA
KILPAILUKYKYÄ

Monimuotoinen
asuminen

LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT: vähähiilisyys, digitalisaatio, sopimusmenettelyt, kv-mallit
LIIKENNE JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN

MALPEKOORDINAATIOLLA

IHMISLÄHTÖINEN JA ÄLYKÄS
YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Liikenne & maankäyttö
yhteiskehittäminen
Saavutettavuus ja
yhteydet
Liikkumispalvelut
Jakamistalous
Pysäköintiratkaisut

Arjen sujuvuus
Kuntalaisten
osallistuminen
Digitalisaation
hyödyntäminen

KEHITETTÄVÄÄ AIKOSSA
-

Vaikka strategiset valinnat ovatkin relevantteja tulisi pienten
resurssien kehittämisohjelmassa osumatarkkuutta edelleen parantaa
(”aktivoiduttiin aika moneen yhteistyöaloitteeseen ja kehittämistoimintaan”).

-

On ollut hyviä aikomuksia, mutta nopeita kokeiluja tarvittaisiin vieläkin
enemmän.

-

Yhteistyö ja koordinointi muiden kasvusopimushankkeiden kanssa olisi voinut olla
vireämpää

-

AIKO ollut hyvä instrumentti kehittämistoimintaan, mutta jatkossa tarvitaan selkeämpää ja pitkäjänteisempää valtion kaupunki- ja aluekehittämispolitiikkaa (vrt. VN Teas 5.
5 käynnistymässä)

…KEHITETTÄVÄÄ
- Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoina ”KAI” -hanke oli ohjelma-asiakirjassa määritelty asemanseutujen kehittämishanke, joka oli tarkoitus
toteuttaa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun kanssa. Hanketta ei saatu resurssoitua ulkopuolisella rahoituksella eikä se käynnistynyt Tayn
kanssa. Hankkeen sisällölliset tavoitteet huomioitiin kuitenkin yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavissa muissa hankkeissa
(mm. Asemanseutuverkoston Fiksu Assa konsepti, Smart MR-hanke ja yhteisseminaarit).
- Aikajänne tuotti ongelmia. MAL-tematiikassa aikajänne on pitkä ja todelliset muutosta tuovat prosessit ottavat aikaa. Poikkihallinnollisessa ja –
sektoraalisessa toiminnassa erityisesti käytetään aikaa yhteisen tilannekuvan ja ongelman tunnistamiseen ja ymmärrykseen laajentamiseen.
Koska hankkeet olivat resurssisyistä lyhyitä ja tuloksia oli tultava nopeasti, ei moni jäsen ehtinyt kunnolla edes miettiä tarpeitaan ja koota
asianomaisia viranhaltijoita ja vaikuttajia kokoon kun kulloinenkin yksittäinen hanke jo päättyi. Paikallistasolla tulisi varata enemmän aikaa
toimijoiden sitouttamiseen ja enemmän vastuuta tulosten prosessoimisessa ja viemisessä käytäntöön (resurssipulaa).
- Joissakin hankkeissa käynnistys viivästyi sen verran, että hankkeet jouduttiin lopettamaan eri raportointikausilla kuin alun perin oli tarkoitus, mm.
Asumispreferenssihankkeen piti käynnistyä jo aiemmin vuodenvaihteessa jolloin sen
lopetus siirtyy vastaavasti eteenpäin v. 2019 kesäkuulle (yli AIKO-toimintakauden).

Työpaketit 2016 – 2018.
TP: Asemanseuduille lisäarvoa
• Asemanseutuverkoston luominen
• HANKE: FIKSU ASSA Vähähiilistä
liiketoimintaa asemanseuduilla
• Asemanseutujen kehittäminen
liikkumisvyöhykkeiden solmupisteinä,
muuntojoustavat asemanseudut
• Kansallis-kansainvälinen
asemanseutuverkoston muodostaminen
ja ylläpito.

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT
ELINVOIMAKUNNAT, RESURSSIVIISAS
YHDYSKUNTA

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto
•
•

•
•
•

•
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.
• HANKE:Liikenteen ja maankäytön
yhteistyömenetelmien kehittäminen

HANKE: Asuinympäristön digitaalisuus
HANKE: Asunto-osuuskunta – uusi
rakentamisen ja asumisen malli selvityshanke
HANKE: Seudullisen asumiskatsauksen
malli AsumisGIS –hanke
Asumispreferenssi -hanke (julkistus
4.6.2019)
Seudulliset uudet käytännöt jakoon;
tonttipäivät,
asuntotuotantokatsaukset,
rakennuttajaneuvottelut ym.
Ikäystävällisten asuinympäristöjen ja –
kortteleiden mallit, sparraus ja hyvien
käytäntöjen jako.

TP: Joustava maankäytön suunnittelu
•
DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely
Verkostoyhteistyö kansallisten & kansainvälisten kumppaneiden kanssa

•
•
•

Digitaalisten palveluverkkojen
integrointi maankäytön suunnitteluun,
selvitys
HANKE: 3DYKS Kaupunkisuunnittelun
digitalisaatio -hanke
Biotalouden ja kiertotalouden
maankäyttöulottuvuudet, kartoitus ja
profilointi
HANKE: Tulevaisuuden yritysalueiden
kehittäminen.

TYÖPAKETTIEN YDINVIESTEJÄ
Työpaketti 1 Asemanseuduille lisäarvoa
Asemanseutuverkoston muodostaminen
Ydinviesti: Asemanseutuverkoston muodostaminen on tukenut osaltaan MAL-verkoston Tulevaisuuden
kaupunkiseudut- suunnitelmassa v. 2016 - 2018 mainittuja "Asemanseutu-verkoston kokoaminen ja
ylläpito, yhteistyöalustan ja verkkosivujen muodostaminen" -kehittämiskokonaisuuksia ja luonut
pohjaa uusille kehittämisaloitteille ja käytänteille kaupunkiseutujen, kasvukäytävien ja valtion
verkosto-ohjelmille asemanseutujen ja keskeisten liikennepaikkojen solmu-paikka- kehittämisessä.

Hanke & pilotoinnit: Fiksu Assa 1 ja Fiksu Assa2

Ydinviesti: Fiksu Assa prosessi on tukenut "Asemanseutu-verkoston kokoaminen ja ylläpito, yhteistyöalustan
ja verkkosivujen muodostaminen" -kehittämiskokonaisuutta sekä laajentanut ja syventänyt
verkoston yhteistyötä elinkeinoelämän ja kestävän liikkumisen operaattoreiden kanssa sekä tuonut
kehittämistoiminnan lähelle solmu-paikka-kohtaista konkretiaa. Hanke-yhteistyö on syventänyt yhteistyötä
Helsingin seudun toimijoiden kanssa ja tuonut kv- ulottuvuutta Asemanseutujen kehittämiseen kaupunkiseutujen kansainvälisten kehittämishankkeiden ja kilpailujen kautta. Helsingin seudun Fiksu Assa
hankkeista on tehty erilliset palautekyselyt koordinaattorin (HSY) toimesta.

TYÖPAKETTIEN YDINVIESTEJÄ
Työpaketti 2 Tulevaisuuden asuntotuotanto
”Asuinympäristön digitaalisuus” –hanke
Ydinviesti: Hankkeen myönteisiä vaikutuksia olivat uuden suunnittelutyökalun ohella asukasosallisuuden ja tuotekehityksen edistäminen, ti
etoisuuden lisäys uusista käyttömahdollisuuksista sekä jatkosopimukset ja MAL-verkoston
jäsenten uudet asiakkuudet. Hankkeella oli myös positiivisia työllisyysvaikutuksia (uusi yritys).

Muut työpaketin hankkeet
Ydinviesti:
Tulevaisuuden asuntotuotanto työpaketissa tuotettiin edellä kuvattujen hankkeiden ohella aiemmilla raportointikausilla esitetyt MAL-GIS
Paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli (2016/3), Asunto-osuuskunta - Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli (2016/11) sekä
valtakunnallinen ikäystävällisen asumisen seminaari (2018/9) yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Hankkeet ovat vastanneet hyvin
asetettuihin tavoitteisiin. Uusien digitaalisten työkalujen käyttöönotto vie aikaa ja vaatii perehdytystä erityisesti silloin kun niitä hyödyntää
oman asuinalueensa ja ympäristönsä suunnittelusta kiinnostunut kuntalainen.
MAL-verkosto oli osarahoittamassa Asunto-osuuskuntaselvitystä. Se oli perusta prosessille jonka tuloksena on perustettu uusia asuntoosuuskuntia. Kohtuuhintaisen asumisen ongelma on erityisen polttava suuremmissa kaupungeissa. Kehitelty asunto-osuuskuntamalli ja
muut ryhmärakennuttamisen muodot ovat yksi keino vastata ongelmaan. Asunto-osuuskunta-asumisen vaihtoehdot ovat tervetullut lisä
yksipuoliseksi muuttuneeseen asuntotuotantoon. Yhteistyökumppani ARA on tarttunut haasteeseen, ylijohtaja Rossilahti laati selvityksen a
sukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskunta-mallista. Uusi valtion tukema asunto-osuuskuntamalli lisää kohtuuhintaisen asumisen
tarjontaa pieni- ja keskituloisille kotitalouksille, ikääntyville ja nuorille ja edistää ihmisten omatoimista asumisen järjestämistä.
ARA lanseerasi hankkeemme jälkeen asunto-osuuskuntaa perustaville oman tukimuodon. Avustuksella ARA tukee asukaslähtöisten asuntoosuuskuntien perustamista ja asunto-osuuskuntamallin pilotointia. Nykylainsäädännöllä kehitettävät asunto-osuuskuntamallit ovat
vuokra- ja omistusasumisen välimuotoja. Esimerkiksi asunto-osuuskunta Kotihelmen hankkeessa on 20 vuoden vuokra-asumisen jälkeen m
ahdollisuus lunastaa asunto omaksi. Monet kaupungit ovat edistäneet osuuskuntamuotoista ja yhteisöllistä rakentamista mm. tontinluovu
tuksilla, kilpailuilla ja avustuksilla.

TYÖPAKETTIEN YDINVIESTEJÄ
Työpaketti 3 Liikennejärjestelmien digiloikka
Ydinviestit: Tulevaisuuden kaupunkien liikkumisjärjestelmä nojaa kestävään liikkumiseen ja joukkoistamisen,
joukkoliikenteen ja omin voimin (kävely ja pyöräily) liikkumiseen entistä vahvemmin. Kenttä on laaja ja
hajanainen. Verkoston teemassa tekemät aloitukset ovat vain kapea lähestymiskulma asiaan, mutta
sinällään tärkeä askel polulla kestävämpään (kaupunki)liikkumiseen ja sen mahdollistamiseen.
Toteutetut toimet ovat auttaneet jäsenkaupunkeja virittäytymään teemaan ja visioimaan omaa
tulevaisuuttaan kestävinä kaupunkeina sekä erityisesti luonut pohjaa uusille kaupunkiseutujen,
kasvukäytävien ja valtion toimenpiteille ja hankkeille uudentyyppisten matkaketjujen ja -palvelujen
järjestelijöinä. Matka on kuitenkin pitkä ja uusia avauksia tehdään jatkuvasti, mm. Lahden
henkilökohtainen kestävän liikkumisen päästökauppasovellus.

TYÖPAKETTIEN YDINVIESTEJÄ
Työpaketti 4 Joustava maankäytön suunnittelu
”Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmät” –hanke

Ydinviesti:
Maakunnallinen ja kaupunkiseudun sisäinen yhteistyö ja päätöksenteko tulee kytkeä sopivalla aikajänteellä valtakunnalliseen suunnitteluun. Yhteistyöhön ehdotetaan nelivuotista vaalikausiin kytkettyä sykliä. Se on maakunta- ja kaupunkiseututasolla ja myös valtionhallinnon näkökulmasta luonteva, koska se liittää suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon
aikajänteet toisiinsa. Alueellinen työ tuottaa tietoa valtakunnalliseen kaksitoistavuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toisaalta kansalliset valinnat ja painotukset voidaan ottaa huomioon alueellisessa suunnittelussa.
Erilaisten aie- ja yhteistyösopimusten tekeminen vahvistaa kaupunkiseudun toimintaa, kun suunnitellut toimet pitää
kiteyttää sopimuksen muotoon. Sopimus myös motivoi yhteistyöhön ja tavoittelemaan laadukasta maankäytön ja
liikennejärjestelmän suunnittelua, kun sen tulos johtaa konkreettisiin toimiin. Kaupunkiseudun ja valtion väliset
aiesopimukset lisäävät osapuolten sitoutumista ja luottamuspääomaa. Hyöty tulee myös kärkitoimien priorisoinnista.
Vyöhykkeille sekä eri vyöhykkeillä kulkeville väylille tulee löytää tasapaino. Vyöhykkeet auttavat tunnistamaan
liikenteellisiä taitekohtia, joissa liikenteen luonne ja koostumus muuttuvat. Muutos heijastuu toisaalta siihen, millaiset
väylän liikenteelliset ominaisuudet korostuvat ja toisaalta siihen, millaista maankäyttöä väylän tuntumaan on
mahdollista sijoittaa.

TYÖPAKETTIEN YDINVIESTEJÄ
Työpaketti 4 Joustava maankäytön suunnittelu
"Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen" -hanke.
Ydinviesti:
Tulevaisuuden yritysalueiden suunnittelun ja kehittämisen tulee olla ennen kaikkea joustavaa, jotta
yritysten tarpeiden ja seudun laajempiin elinkeinorakenteen muutoksiin pystytään tarvittaessa reagoimaan
ja näin ollen turvaamaan ja lisäämään alueen elinvoimaisuutta. Joustavuus aluesuunnittelussa voidaan
edistää kaavan, suunnitteluratkaisun tai toimintamallin avulla, joka tarjoaa totuttuja ratkaisuja enemmän
muutoksen mahdollisuuksia ja valinnanvapautta toiminnan ja tilankäytön suhteen

TYÖPAKETTIEN YDINVIESTEJÄ
Työpaketti 4 Joustava maankäytön suunnittelu
Muut työpaketin –hankkeet: ”3DYKS Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun
menetelmäkokeilut- ja Bio- ja kiertotalous -hanke”
Ydinviesti:
Digitaalisaatiolla on kaavoitusjärjestelmän ja MRLn uudistamisessa vahva rooli, mutta se on jo nykyisessä
kaavoituksessa vahvasti läsnä ja se on jo muuttanut yleiskaavoitusta. Digitalisaatio tuo uusia työvälineitä ja
modernisoi koko suunnitteluprosessia ja -ajattelua sekä mahdollistaa koko prosessin aikaisen vuoropuhelun
kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.

AIKON KESKEISET TOIMENPITEET
1. Kehittämishankkeet (14 kpl AIKO-kautena)
Yhteenveto kehittämishankkeiden tuloksista ja vinkeistä löytyy verkosta: https://mal-verkosto.fi/wp-content/uploads/201
9/05/AIKO-hankkeet_mal_raportti.pdf
Hankkeiden tulosten levittämiseksi järjestettiin sidosryhmille kaksi erillistä tulostyöpajaa
14.6.2017 ja
31.10.2018 = > Tulostyöpajojen tarkoituksena oli edistää jäsenistön vertaisoppimista. Keskeisenä sisältönä oli
toteutettujen hankkeiden ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen.
2. Seminaarit ja työpajat
Työpakettien kehittämishankkeiden toteutukseen liittyvät seminaarit ja työpajat löytyvät verkosta http://arkisto.mal-verk
osto.fi/tilaisuudet.html ja www.mal-verkosto.fi

AIKON KESKEISET TOIMENPITEET
3. Sparraustoiminta
Sparrauksen tavoitteena oli tukea sekä tulevaisuuden elinvoimakuntien, valtio-osapuolen, itsehallintoalueiden että kaupunkiseutujen välistä vuoropuhelua,
jäsenten välistä vertaisoppimista ja yhteistyötä sekä seutujen sisäistä tasapuolista kohtelua. Sparrauksessa hyödynnettiin jäsenseutujen teemakohtaista
edelläkävijyyttä valituissa hankeaihioissa ja teemoissa. Sparraus liittyi myös tulostyöpajojen ja kehittämishankkeiden tavoitteisiin. Määritellyt edelläkävijäseudut olivat usein kehittämishankkeisiin valittuja pilottikohteita. Hankkeiden kehittämistyöpajoja organisoitiin siten, että pilottikaupungin asiantuntijat sparrasivat
ja ottivat kantaa toisen pilottikaupungin kehittämistavoitteisiin ja päinvastoin. Tämä toteutui mm. Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmät, Bio- ja
kiertotalous-, 3DYKS- ja Mal-Gis -hankkeissa. Sparrausta voidaan kokemusten perusteella hyvin suositelta "best practise" -käytäntönä.
4. MAL-verkoston strategian ja Aiesopimuksen päivitys 2019 - 2022
5. Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö
Teemaverkoston viestinnän tavoite toteutui eli viestintä oli mahdollisimman laajaa ja avointa sekä valtio-osapuolen, itsehallintoaluiden että kuntatason verkostojäsenten välistä vuoropuhelua, jäsenten välistä vertaisoppimista ja seutujen välistä yhteistyötä sekä seutujen sisäistä kumppanuutta tukeva.
- sähköisen tiedonjako- ja keskustelualustan muodostaminen, Internet-sivut
- työpakettien kehittämishankkeiden Kick off - ja päätösseminaarit.
- workshoppien ja seminaarien; online ja/tai streamaus-palvelut oli käytössä yhteisissä tilaisuuksissa.
- suorat Verkosto- ja uutiskirjeet ja -alustat verkoston jäsenille ja yhteistyökumppaneille.
- yhteistyö TEM:n ja Valtioneuvoston viestintäosaamisen kanssa.
- toimivien käytäntöjen levitys asiantuntijaverkoston piirissä.
AIKOn toteutus perustuu sidosryhmätyön koordinaatioon ja toiminnan kannalta keskeisten verkostojen muodostamiseen ja johtamiseen. MAL-verkoston
koordinaatio on itse osallistunut moniin kaupunkipolitiikan ja aluekehittämisen työryhmiin (mm. YM ilmastotyöryhmä, liikenteen työryhmät, kaupunkiohjelmat,
KV- SUMP yhteistyö jne.). MAL-verkoston ohjausryhmä linjasi AIKOn toimintaa ja sen koostumus on osaltaan vahvistanut sidosryhmäyhteistyötä.

10 NÄKÖKULMAA AIKON HYÖDYNTÄMISESTÄ JATKOSSA
1. AIKO-hankkeen strategisia painotuksia jatketaan MAL-verkoston perustoimintana vuosittaisten
toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti. Uusi AIKOn toteutukseen päivittyvä strategiaratkaisu ja sen toteutusta tukeva jäsenten kesken laadittu
verkostosopimus vuosille 2019 - 2022 luovat perustan toiminnan jatkolle ja vaikuttavuudelle.
2. AIKOn aikana luotua sparrauskäytäntöä jatketaan MAL-verkoston perustoiminnan kautta
(rahoitus tulee MAL-verkoston jäsenkunnilta/-organisaatioilta).
3. Asuinympäristön digitalisaatiohankkeen tuotoksena Collaplan yritys jatkaa yhteistyössä
kaupunkien yhdyskuntasuunnittelijoiden ja osallisuusvastaavien kanssa digitaalisten palveluiden
yhteensovittamista paikallistason tarpeisiin.
4. Uudet digitaaliset työkalut tuovat uusia välineitä yhdyskunta- ja kaavasuunnitteluun sekä MRL uudistukseen (Asuinympäristön digitaalisuus- ja 3DYKS ja Yritysalueiden kehittäminen –hankkeet).

5. Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen -hankkeen toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää valtakunnallisen 12 vuotisen liikennejärjestelmäsuunnittelun
valmistelussa.
6. Mahdollistetaan uusien yritysalueiden kehittäminen ja profilointi (Yritysalueiden kehittäminen -hanke).
7. Bio- ja kiertotalousalueita ja yksikköjä saadaan sijoitettua tehokkaammin ja järkevämmin osaksi muuta yhdyskunta- ja palvelurakennetta
8. Valtakunnallinen asemanseutuverkosto jatkaa toimintaansa, levittää hyviä käytäntöjä ja toteuttaa asemanseutujen seminaareja ja hankkeita (mm. Fiksu Assa 2 konsepti).
9. Asunto-osuuskunta selvityksen jälkeen valtio edistää avustuksin ja kunnat tontinluovutuksin uusien osuuskuntien perustamista.
10. Monet kehittämishankkeiden toimenpidesuosituksista ja työkalujen hyödyntämisestä on kuntien ja sidosryhmien omalla vastuulla.

