MAL-VERKOSTO TTS 2019 JA STRATEGISET
TOIMINTALINJAT V. 2019-2022
Ohjausryhmän kokous
21.11.2018 (päivitetty 5.2.2019 ohryn
kokouksen jälkeen kun Traficom tuli
uutena jäsenenä mukaan verkostoon)

Taustaa

MAL-verkosto aloitti toimintansa v. 2010 TEMin Koheesio- ja kilpailukykyohjelman
teemaverkostona. Verkosto on osoittanut 10 vuoden aikana tarpeellisuutensa valtion ja
kaupunkiseutujen MALPE-integraation kehittäjänä sekä seudullisen strategisen suunnittelun ja
jäsenseutujen vertaisoppimisen edistäjänä.
Verkoston ulkopuolinen arviointi antoi vuonna 2015 hyvän perustan toiminnan strategisten
painotusten toteutukselle ja toiminnan kehittämiselle aina tähän päivään asti. Tulevaisuuden
kunnan roolin muuttuminen yhä enemmän elinvoimapainotteiseksi sekä yhdyskuntasuunnittelun
vähähiilisyyden vaatimukset luovat kuitenkin tarpeen uudistaa ja päivittää MAL-verkoston
toimintaa. MAL-verkosto onkin ottanut jo etunojaa toteuttamalla edellä mainituista lähtökohdista
Alueellista innovaatiot ja kokeilut (AIKO) ohjelmaa. AIKOn aikana toteutettujen
kehittämishankkeiden tuloksia kannattaa skaalata laajemmin jäsenseutujen ja sidosryhmien
käyttöön.
MAL-verkoston mukanaolo Aalto konsortion Beyond MALPE Coordination towards Integrative
Visioning -hankkeessa (www.bemine.fi) on luonut syvällistä ymmärrystä yhdyskuntasuunnittelun
tulevista tarpeista, sopimuspolitiikan kehittämisestä ja suunnittelun uusista instrumenteista. Nämä
kaikki ovat MAL-verkoston kannalta oleellisia oppimisprosesseja, joita voidaan jatkossa hyödyntää
entistä paremman malpe-suunnittelun ja integraation lähtökohtina.

Kumppanit
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäorganisaationa. Kaupunkiseutuun
kuuluu 8 kuntaa. 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), Kuopion kaupunkiseutu sekä Hämeenlinnan kaupunki joka liittyi verkoston jäseneksi
v. 2018 alusta. Lisäksi jäsenalueita edustaa Suomen Kuntaliitto. Verkostoalueet kuvataan kartalla (Kuva
1).
Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA, (VM ja TEM), Väylävirasto (LVM) sekä aluehallintoa edustavat ELY-keskukset. Traficom tuli mukaan
uutena jäsenenä v. 2019 alusta MAL-verkoston toimintaan.
Lisäksi kumppaneina toiminnassa ovat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK, Tampereen yliopiston
Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto (Turun
kaupunkitutkimusohjelma), VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin seudun vetovoimaiset
asemanseudut hanketyöryhmä sekä valikoidut konsultit.
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KUVA 1. MAL-verkoston jäsenkunnat ja -seudut vuonna 2018.

Ohjausryhmä ja koordinointi
Ohjausryhmä jatkaa toimintaa kokoontumalla tarpeen mukaan viisi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän
roolina on ollut verkoston yleisten tavoitteiden määrittely, keskeisten sisältöjen linjaaminen sekä
koordinaation operatiivisen toiminnan tukeminen. Sen roolia keskustelevana, uuden ideoijana ja
luojana ja ajankohtaisiin haasteisiin vastaajana on pyritty vahvistamaan. Puheenjohtajana vuonna 2019
toimii Olli Voutilainen (TEM) ja varapuheenjohtajina Jyrki Lappi (Turun kaupunki) sekä Paula
Keskikastari (Turun kaupunki).
Verkostoa koordinoivat projektipäällikkö ja erikoissuunnittelija (yht. 2 henkilötyövuotta).
Projektipäälliköllä on toiminnan, talouden ja hallinnon kokonaisvastuu, osavastuu toimenpiteistä ja
erikoissuunnittelijalla osavastuu toimenpiteistä ja viestinnästä.
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Koordinointitehtäviin kuuluvat verkoston yleis- ja taloushallinto, toiminnan suunnittelu ja toteutus,
yhteydenpito verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, pienimuotoinen julkaisutoiminta
sekä jäsenaluekäynnit.

Verkoston toimintalinjat v. 2019 - 2022
MAL-verkoston tulevaisuustyöpajassa 17.4.2018 arvioitiin verkoston tulevia tavoitteita, nykyisiä
toimintatapoja, strategisia painotuksia sekä rahoituskysymyksiä. Tällöin tuotettiin alustava kehikko
strategisista painotuksista sekä linjattiin että, MAL-verkoston tulisi fokusoida toimintaansa
Kaupunkiohjelman ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmiin integroituen ja niiden toimintaa tukien.
Verkoston painotuksia tarkasteltiin sen jälkeen ohjausryhmän kokouksissa (4.6.2018 ja 28.8.2018) sekä
verkoston strategisen pienryhmän neuvottelussa (puheenjohtajisto ja verkoston koordinaatio).
Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2019 - 2022 seuraaviin toimintalinjoihin:
 Elävät asemanseudut (Fiksu Assa, asemanseutujen palvelut, asemanseutujen
maankäyttökysymykset)
 Asuminen ja asuinympäristöt (kaupunkiympäristön laatu, sosiaalinen kestävyys,
monimuotoinen asuminen)
 Liikenne- ja kestävä liikkuminen (liikenteen ja maankäytön yhteensovitus, saavutettavuus ja
yhteydet, liikkumispalvelut, jakamistalous, pysäköintiratkaisut)
 Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu (arjen sujuvuus, kuntalaisten osallistuminen,
digitalisaation hyödyntäminen)
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KUVA 2. Verkoston toimintalinjat vuosina 2019 - 2022.

Kaupunkiseuduille Elinvoimaa ja kilpailukykyä MALPE-koordinaatiolla tarkoittaa suunnittelun
kokonaisvaltaisuutta, jossa huomioidaan toimintalinjojen välinen synergia. Läpileikkaavina teemoina
kulkevat kaikessa MAL-verkoston toiminnassa vähähiilisyys (ilmastonäkökulma), digitaalisuuden
hyödyntäminen, strategisessa malpe-suunnittelun seututaso, sopimuksellisuuden edistäminen ja
kehittäminen sekä kansainvälisten hyvien käytäntöjen mallioppiminen. Sopimuksellisuudella
tarkoitetaan valtion ja kaupunkien/kaupunkiseutujen välisen vuoropuhelun ja kumppanuuden
edistämistä em. pääteemoissa sekä toimintatapojen ja sopimusmenettelyjen kehittämistä ja
testaamista. Siten näkökulma on laajempi kuin pelkästään MAL-sopimusmenettely tai
kaupunkisopimus- ja kasvuvyöhykesopimukset.
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Taulukko 1. Toimintalinjoittain verkoston tavoitteet vuosille 2019 - 2022 (tarkennetaan vuosittain):
TOIMINTALINJA
/PAINOTUS

Ratkaistavat
haasteet - mihin
tavoitellaan
muutosta

Tavoitteet minkälaista
muutosta
tavoitellaan

Ehdotettavat
toimenpiteet
verkostotasolla

Kumppanit
toimenpiteeseen

Tavoiteltu
aikataulu

ELÄVÄT ASEMANSEUDUT

Vähähiilisyyden
edistäminen,
pirstoutunut
maanomistus,
kulkumuotojen
sekamelska/
matkaketjujen
toimimattomuus,
irralliset sijainnit
kehittyvistä
keskustoista
Viittaus
Kaupunkiohjelmaan ja
Kestävä kaupunkiohjelmaan

Yhteinen näkemys
asemanseuduille,
yhteisten
menettelytapojen
muodostaminen,
tietoisuuden lisääminen
asemanseutujen
potentiaaleista.

MRL:n sekoittuneen
rakenteen tuki, uudet
liikkumispalvelut
asemille,
ympäristövyöhykkeiden
periaatteiden rukkaus
asemanseuduille
sopiviksi, UVAR-selvitys

Asemanseutuverkosto,
valtio ja kaupungit,
operaattorit ja
rataverkon omistajat

Jatkuva

Asemanseutusopimukset,
valtakunnalliset brändit ja
alustat ”asemanseuduille”

TEM, YM, LVM,
Senaatti, uudet
liikenne- ja
väylävirastot

Jatkuva

Suomessa tavoitteena
on vähentää
kasvihuonekaasuja
50%:lla vuoteen 2030
mennessä ja Suomen
tulisi olla hiilineutraali
2045. Painotus tällä
hetkellä rakentamisen
energiatehokkuudessa

Rakentamisen
energiatehokkuuden
ohella maankäytön
suunnittelu tulisi liittää
osaksi asumisen ja
asuinympäristöjen
ilmastotavoitteiden
keinovalikoimaa

Valtion yhteinen maanja
kiinteistönomistusyhtiö,
MAL-ja
kaupunkisopimuksiin
asemanseudut
Maankäytön liittäminen
asuinympäristöjen
suunnitteluun
ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi

Koko verkosto, ARA

Asuinympäristön
digitaalisuus
hankkeen jatko v.
2019 alku

Asuntoosuuskuntamallin
pilotoinnit

Koko verkosto, ARA

läpileikkaavat teemat

ASUMINEN JA
ASUINYMPÄRISTÖT

Suomalaiset käyttävät
OECD-maista toiseksi
eniten vuokraasumiseen. Vuokraasumisen kalleus
kasvavilla
kaupunkiseuduilla on
merkittävä
eriarvoistumisen ja
työvoiman
saatavuuden kysymys

läpileikkaavat teemat
LIIKENNE JA KESTÄVÄ
LIIKKUMINEN

Liikenteen päästöjä
vähennettävä 50% v.
2030 mennessä,
uusien
liikennepalveluiden
hidas eteneminen,
autojen määrän ja
liikennesuoritteen
kasvu ja hajaantunut
yhdyskuntarakenne,
ikääntyminen ja
kaupungistuminen,
muuttoliike, painotus
hlöliikenteessä.

Kohtuuhintainen
asuminen ja uudet
asumisen muodot

Liikenteen päästöjä
vähennettävä 50% v. 2030
mennessä, hiiletön
liikenne 2045 mennessä,
uudet liikennepalvelut
osaksi kaupunkiseutujen
matkaketjuja, tiivis
yhdyskuntarakenne ja
kestävät liikkumismuodot
pääosaan keskustoissa,
joukkoliikennevyöhykkeill
ä ja alakeskuksissa.
Valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti
merkittävien liikenteen
solmukohtien ja niihin
liittyvien väylien
infrastruktuurin
kehittäminen; matka- ja
tavaraketjujen sujuvuus
kilpailukyvyn edistäjänä

Kaupunkiohjelmatuki

Asumispreferenssihan
ke
v. 2019 alkupuolisko

Työpaikka ja
asuinalueiden sidokset
(ARA)

Hiiletön liikenne
työryhmän ehdotusten
siirtyminen toiminnaksi,
tuki työryhmälle
Autoriippuvuuden
vähentäminen seuduilla,
käpy ohjelmat ja
strategiat jakoon

Koko verkosto, valtion
liikennesektori,
Motiva, kaupungit,
6AIKA-ohjelma,
Kuntaliitto, HINKUkunnat ja VILI
verkosto,
kauppakamarit ja
maakunnat

Painotus v. 2019 ja
hallitusneuvotteluihin
, PUM v. 2019,
SUMPit jatkuvaa
Tavaralogistiikkaselvityksen
jatkohankkeistus
2019 - 2020

Best practice ratkaisut
jakoon, mobility
management,
Logistiikan
integroiminen tiiviimmin
(henkilö) liikenteen ja
maankäytön
suunnitteluun
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läpileikkaavat teemat

Kaupungistuminen,
resursseja vievä
liikennejärjestelmä.

IHMISLÄHTÖINEN ÄLYKÄS
YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Eri suunnittelutasojen
MALPEyhteensovittaminen

MAL-sopimukset,
Kaupunkiohjelma &
kestävä kaupunkiohjelma,
asemanseutujen
potentiaali
Eri tasojen päätöksenteon
yhdenmukaistaminen ja
virtaviivaistaminen

Investointien
kohdentuminen

Uudet ohjaus- ja
suunnitteluvälineet

Ihmisten arjen
sujuvuuden,
osallisuuden ja
toimintakyvyn
edistäminen

Erityyppisille
yhdyskuntarakenteille
eriytyvät ratkaisut

Kuntalaisten parempi
osallistaminen ja
valitusten
vähentäminen

Läpileikkaavat teemat, mm.
- vähähiilisyys
- digitaalisuus
- sopimusmenettelyt
- KV oppiminen

Kaupunkiympäristön
laadun kehittäminen
tukemaan ihmisten arjen
sujuvuutta, hyvinvointia ja
toimintakykyä

PUM aloite, SUMPien
edistäminen
Päästövähennyskeinot
MRL:ssa ja VATeissa,
uusi LJ laki
Tuki MAL-, Kasvu- ja
Siltasopimuksille sekä
MRLn valmistelulle ja
toimeenpanolle
Kuntien
hyvinvointiympäristöjen
ja tietojohtamisen
kehittäminen
Digitaaliset osallisuuden
pilotoinnit

UBC yhteistyö, kv
yhteistyö SUMPeissa
ja PUM:ssa

Jatkuva

Valtio, maakunnat,
kaupunkiseudut,
kaupungit

MAL-sopimusten
valmistelu v. 2019
syksyllä
MRL uudistus
valmistuu v. 2021
loppuun mennessä
HYMY jatkohanke
20192021 (kesäkuu)

Työpaikka- ja
asuinalueiden
sijoittuminen
yhdyskuntarakenteeseen

digitalisaation
hyödyntäminen ja
sopimuksellisuuden
päivitys

Verkoston toimintamuodot
Asiantuntijapaneelit
MAL-verkoston koordinaatio järjestää sidosryhmäpaneeleja (valtio-maakunnat
kaupunkiseudut) niin ohjausryhmien kokousten yhteyteen kuin muutoinkin. Tarkoituksena
on analysoida em. MAL-verkoston toimintalinjoihin liittyviä MALPE-kehittämisen
kysymyksiä ja etsiä ratkaisuja esiintuleviin ongelmiin.
Excursiot
MAL-verkoston koordinaation tavoitteena on järjestää jäsenistön kanssa yhteistyössä
verkoston toimintalinjaan liittyviä opinto- ja tutustumismatkoja kiinnostaviin malsuunnittelukohteeseen kotimaassa tai ulkomailla.

Hankkeet
Hankkeet toteutetaan yhteistyömallilla hanketoimijoiden kanssa. MAL-verkoston osuus
hankkeista muodostuu ostopalveluiden ohella viestinnästä, markkinoinnista, tiedotuksesta
sekä hanketyötä edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja
sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Vuosittain toteutetaan 1-3 kehittämishanketta
verkostotasolla.

7

Kokeilevat pilotoinnit
Toteutetaan jatkossa jäsenseuduilta ja sidosryhmiltä tulevien aloitteiden ja hankeehdotusten pohjalta. Verkoston roolina voi olla oman koko verkoston laajuisen kokeilun
sijaan linkittää sopivat tahot mal-aiheisiin kokeiluihin. Tämä koskee erityisesti
elinkeinoelämän tai korkeakoulusektorin osallistamista kokeiluihin.
Konsultoiva sparraus
MAL-verkoston toimintamuodoissa annetaan jälleen painoarvoa konsultoivalle
sparraukselle. Sillä tarkoitetaan 1-2 päivää kestävään asiantuntija-avun tai sparrauksen
tarjoamista jäsenseutujen aloitteesta tulevaan tiettyyn malpe-kehittämiskysymykseen /haasteeseen.

Seminaarit
Tärkeimmistä painopisteistä järjestetään seminaareja, jotka toteutetaan tarvittaessa
yhteisenä tapahtumana yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisesta painopisteestä
järjestetään toimintakaudella vähintään yksi (yhteistyö)seminaari.

Yhteiset työpajat
Asiantuntijatyöpajat ovat tarkemmin kohdennettuja perustoiminnan rahoittajien sekä
usean eri jäsenkaupungin tai -seudun ja yhteistyökumppanin yhteisiä tapaamisia.
Yhteistyökumppanit voivat olla julkisten toimijoiden lisäksi elinkeinoelämää tai
korkeakouluja. Työpajojen toimintamuoto on seminaareja keskustelevampi ja ohjatumpi.
Hanketyöpajoissa voidaan myös testata alustavia tutkimustuloksia (esim. Elinvoimaiset
asemanseudut).

Webinaarit hankejulkistuksiin
Hankkeiden käynnistykset ja tulosjulkaisut toteutetaan pääsääntöisesti
verkkoseminaareina ja live-videolähetyksinä, jotta koko laajan verkoston jäsenistö
pääsee niistä osallisiksi. Webinaareihin sisällytetään suora keskustelu- ja
kommentointimahdollisuus. Mallia otetaan webinaareja menestyksekkäästi
toteuttaneilta jäseniltä, mm. Liikennevirastolta. Samalla varmistetaan, että
hanketulokset leviävät laajasti koko verkoston tietoisuuteen.

Verkostoviestintä
Verkoston tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, vuorovaikutteista ja asiantuntevaa. Jäsenistöä
koskevissa asioissa mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen kokoussivuilta.
Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja muu oheismateriaali on sijoitettu verkoston nettisivuille,
kullekin tilaisuudesta kertovalle sivulle. Verkoston koordinaattorit voivat myös tuottaa verkoston
toimintaa ja tuloksia kuvaavia artikkeleita, kommentteja tai katsauksia myös muualla julkaistaviin
julkaisuihin ja ulkopuolisiin julkaisukanaviin.
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MAL-verkoston mal-verkosto.fi sivusto on ohjausryhmän ja jäsenasioihin liittyvän viestinnän
näkökulmasta tärkein viestintäkanava. Kaupunkiseutu.fi on ollut MAL-verkoston koordinoiman
Tulevaisuuden kaupunkiseudut-teemaverkoston (AIKO) keskeisin viestintäkanava. Nykyinen malverkosto.fi alusta ei sovellu nykyaikaiseksi viestintävälineeksi yksisuuntaisuuden ja some-viestintää
tukemattoman perusrakenteensa vuoksi (näyttää esim. Facebook-sivut ja livevideot tyhjinä sivuina).
Verkostotoiminnan jatkon kannalta oleellinen viestintäalusta on syytä uusia vuoden 2019 alkupuolella.
Kaupunkiseutu.fi-sivusto sekä bemine.fi sivustot ovat käytössä toistaiseksi, mutta niitä ei enää
päivitetä ko. rahoituskausien loppumisen jälkeen vuoden 2019 toisella puoliskolla. Jatkavista
sivustoista asemanseutu.fi- sivusto on kumppanuusalusta Asemanseutuverkoston kanssa ja sitä
päivitetään jatkossakin yhteisellä sopimuksella ja kaupunkien toiveesta.
Verkostokirjeet (3-4 vuosittain) sekä tarvittaessa myös Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
sähköiset viestintäkanavat (twitter, LinkedIn, www.tampereenseutu.fi, Rakennesuunnitelma2040-sivu)
ovat käytössä jatkokaudella. Uudella kaudella Verkostolla on käytössään oma Twitter ja LinkedIn osoite
sekä kuva- ja julkaisupankkipalvelu jo uudella yhteisellä alustalla tai osana jatkossa käytössä olevia
nettisivustoja.

Taloussuunnitelma vuodelle 2019
MAL-verkoston perustoiminnan rahoittavat Liikennevirasto, YM, Suomen Kuntaliitto ja ARA Vuoden
2019 rahoitusosuudet ovat aiempien vuosien tasolla.

Verkoston vuoden 2019 tulot (€):
Liikennesektori (Väylä
+Traficom)
40 000
YM
29 500
ARA
10 000
Kuntaliitto
6 000
HSL ja HSY yhteensä
9 000
Muut kunnat 17 * 6.000 102 000
Yhteensä
196 500
MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat koordinaatiohenkilöstön palkka- ja henkilösivukuluista
(vuoden 2019 alusta kaksi henkilöä). Siihen ei sisälly kuntayhtymän vakituisen henkilöstön
palkkamenoja. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon,
maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä
palveluista.
Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön matkustukseen liittyvät kulut sekä
erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut, tilavuokrat ja konsulttipalkkiot. Aine-, tarvike-,
tavara- ja muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista käyttökulutustavaroista.
Toimitilavuokra on budjetoitu työpisteiden lukumäärän mukaan eli kuntayhtymän toimistossa
käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa (v. 2019 kaksi työpistettä).
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Koordinaatiotoiminnan tulot ja menot vuodelle 2019 (*jyvitetty kustannukset BEMINE-hankkeen
kanssa):
Perusrahoituksen tulot yht.

196 500

Palkat ja sivukulut *

92 000

Palvelujen ostot (sisältää
hankerahoituksen, sparraavan
konsultoinnin, uudet
verkkosivut ja matkakulut)
Vuokrat

89 000

13 000

Tarv., yms.
Menot yht.

2 500
196 500

Ostopalvelut kohdentuvat hankkeiden rahoittamiseen, MAL-verkoston tapahtumien järjestämiseen
sekä uusiin verkkosivuihin ja matkakuluihin, joista suurin osa kertyy kotimaan junamatkoista.
Seminaarien keskimääräinen yksikkökustannus MAL-verkostolle on n. 4 000 €, yhteisten työpajojen n.
3 000 €, sparraavan konsultointityöpäivän hinta noin 1 500 €.

MAL-verkoston sidosryhmätyö Beyond MALPE Coordination towards Integrative Visioning
hankkeessa eli BEMINEssä päättyy elokuussa 2019. Tämän jälkeen Suomen akatemian rahoitus
lakkaa ja hankevelvoitteet päättyvät. Verkoston vuoden 2019 rahoitus Beminessä on 15 000 euroa
lisättynä siirtomäärärahoilla vuosilta 2016-2018 (yhteensä noin 15 000 euroa). (www.bemine.fi).
tämä on käytettävissä lähinnä palkkoihin ja sidosryhmäyhteistyöhön.

MAL-verkoston aiesopimus vuosille 2019 - 2022
MAL-verkoston toimintaa halutaan tukea uusimalla jäsenten välinen Aiesopimus vuosille 2019 -2022.
Sen keskeisenä tavoitteena on tukea MAL-verkoston pitkäjänteistä työskentelyä ja edellä kuvattujen
strategisten painotusten toimeenpanoa sekä parantaa toiminnan vaikuttavuutta. Ehdotuksessa
jäsenten rahoitusosuudet pysyisivät edelleen aiempien vuosien tasolla.

MAL-verkoston toiminnan kytkeytyminen muihin kehittämisohjelmiin ja hankkeisiin
MAL-verkosto tukee toiminnallaan kaupunkipoliitikan ja erityisesti ”Edelläkävijyydestä kestävää kasvua
- Kaupunkiohjelman 2018 - 2022” (linkki) sekä ”Suomen kansallinen kestävän kaupunkikehityksen
ohjelman 2017 – 2022” (linkki) toimeenpanoa koska edellä mainitut MAL-verkoston toimintalinjaukset
tukevat ohjelmien tavoitteita ja sisällöllisiä painotuksia.

Yhteistyöhön panostetaan jatkossa myös Suomen kasvukäytävän (linkki) ja Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen (linkki) kanssa (mm. Maas-palvelujen kehitystyö).
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MAL-verkoston kytkeytyy edellä kuvatuilla strategisilla painotuksillaan ja toimintamuodoilla Terve
Kunta verkoston (terveellinen asuinympäristö), Elinvoimaa resurssiviisaudesta Fisun (vähähiilisyys),
HINKU-kuntien (vähähiilisyys), LVM ilmastotyöryhmän (vähähiilisyys), Viisaan liikkumisen
verkoston (vähähiilisyys, terveellinen asuinympäristö), Pyöräilykuntien verkoston (vähähiilisyys,
terveellinen asuinympäristö) ja Kaupunkitutkimusverkoston (tietotuotanto, hyvät käytännöt)
toimintoihin.
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LIITE 1

Hankkeet
Hankkeet toteutetaan yhteistyömallilla hanketoimijoiden kanssa. MAL-verkoston osuus hankkeista
muodostuu ostopalveluiden ohella viestinnästä, markkinoinnista, tiedotuksesta sekä hanketyötä
edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Koska
käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ovat (tämänhetkisen tiedon mukaan) jatkossa oleellisesti
pienemmät kuin vuosina 2016 - 2018, tullaan vuonna 2019 toteuttamaan vain 1-2 kehittämishanketta
(vrt. 15 kpl vuosina 2016 -2018).
I Hanke: Tulevaisuuden tavaralogistiikkasolmut kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden kehittämisessä
MAL-verkosto toteuttaa parhaillaan Liikenneviraston toimeksiannosta ”Tulevaisuuden
tavaralogistiikkasolmut kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden kehittämisessä” -esiselvitystä. Toimeksianto
valmistuu tammikuun 2019 loppuun mennessä. Selvitystyön tarkoituksena on tuottaa taustatietoa valtion
ja kaupunkiseutujen tavaralogistiikkasolmuihin liittyvien yhteistyömenetelmien ja välineiden kehittämiselle
ja tunnistaa logistiikkasolmuihin liittyviä lisäselvitystarpeita. Ko. lisäselvitystarpeita, niiden kontekstista
riippuen, on mahdollista toteuttaa MAL-verkoston v. 2019 rahoituksella. Siitä neuvotellaan myöhemmin
päärahoittajien (Livi, YM) kanssa esiselvityksen valmistuttua v. 2019 alussa.
Esiselvitystyön ensimmäisenä tavoitteena on tunnistaa kaupunkiseutujen ydinrakenteeseen sijoittuvien
tavaralogistiikkasolmujen kehittämisen nykytilanne ja kytkeytyminen seudulliseen- ja ylimaakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Esiselvityksessä tarkastellaan tavaralogistiikkasolmujen kehittämistä
paikallisten toimijoiden näkökulmasta erityisesti seudun elinvoimaisuuden ja ilmastotavoitteiden
saavuttamisen kannalta. Kaupunkien, kaupunkiseutujen ja valtion intressien yhteensovittaminen edellyttää
paikallisten toimijoiden ja tavaralogistiikkasolmujen kehitysprosessien tunnistamista toimivimpien
yhteistyömenetelmien- ja välineiden tunnistamiseksi.
Esiselvityksessä tunnistetaan eri tyyppisten tavaralogistiikkasolmujen kehittämisprosesseja ja niiden
kehittämistarpeita. Työ selventää omalta osaltaan tavaralogistiikkasolmujen kehittämisen arkea seuduilla ja
tuottaa tietoa miten tavaralogistiikkasolmujen kehittämisessä on huomioitu seudullinen MALPE- työ ja
ylimaakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä tulevat säädökset ja politiikkasuositukset. Työn
implisiittisenä tavoitteena on tunnistaa toimivimpia yhteistyömenetelmiä- ja välineitä
tavaralogistiikkasolmujen kehittämiseen, mitkä voisivat hyödyttää niin seututoimijoita, kuin valtion- ja
seudun tahtotilankin yhteensovittamista.

II Hanke: Kaupunkilaisten asumispreferenssit ja -tarpeet (jatkuu vuodelta 2018 vuoden 2019
huhtikuuhun)
Tausta/perustelut/lisäarvo
Asuntoja ja asumisympäristöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa on tunnettava ja ymmärrettävä asukasta
sekä hänen toiveitaan ja tarpeitaan yhä paremmin. Tällä hetkellä monella kaupunkiseudulla asuntojen
suunnittelussa ja tuottamisessa tehdään massatuotantoa, mikä ei aina vastaa asukkaiden tarpeita ja
preferenssejä. Täten asukkaalla on vain vähän vaihtoehtoja asuntonsa ja asumisympäristönsä valinnassa.
Tunnistamalla ja ymmärtämällä asukkaiden preferenssejä voidaan kannustaa rakentamisen ja asumisen alan
toimijoita monipuolisempaan ja laadukkaampaan rakentamiseen (esim. luoden monimuotoisempaa
kerrostaloasumista ja tiivistä kaupunkirakentamista, joka kuitenkin vastaa asumispreferenssejä).
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On erityisesti tarpeen selvittää toiveita ja tarpeita syvällisemmin kuin esimerkiksi asunnon fyysisten
ominaisuuksien suhteen. Esimerkiksi asumisympäristön ja palveluiden merkityksen on huomattu kasvavan.
Lisäksi on tarpeen tunnistaa mahdollisten välimallin hallintamuotojen kohderyhmää, jotta voidaan luoda
uudenlaisia asumisen muotoja tulevaisuudessa. Näiden muuttuvien preferenssien tarkempi tunnistaminen
ja tarkastelu mahdollistavat osaltaan monimuotoisten ja elävien kaupunkiseutujen rakentamisen.

Tavoitteet
Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaupunkiseuduilla asuvien henkilöiden asumispreferensseistä ja valinnoista eli yksilön asunnon tai asuinalueen ominaisuuksiin liittämistä arvostuksista sekä tunnistaa
erilaisia asukasprofiileita näiden arvostusten perusteella.
Sisältö
Hankkeessa toteutetaan arvottamiskysely (Value Choice Experiment) kaupunkiseutujen asukkaille. Sen
avulla saadaan tietoa asukkaiden arvostusperusteisista valinnoista ja profiloidaan vastaajia heidän
arvostustensa ja valintojensa mukaan. Vastaajiksi valikoidaan niitä, jotka ovat tekemässä tai ovat viimeisen
kahden vuoden aikana tehneet asumiseen liittyviä valintoja. Kysely voidaan haluttaessa kohdistaa myös eri
ihmisryhmille (esim. alle 35-vuotiaat, seniorit).
Hanke toteutetaan tavalla, joka tuo aitoa lisäarvoa eli ei kerro, että kaikki haluavat kaikkea rajattomin
resurssein, vaan kiinnittää huomiota aidosti tärkeisiin tekijöihin ja tehtäviin valintoihin syvällisesti ja
monipuolisesti. Kyselyssä pystytään myös erittelemään esitetyt ja toteutuneet preferenssit (unelmat vs.
todelliset mahdollisuudet).
Osallistujat
Hankkeesta on keskusteltu tähän mennessä MAL-verkoston lisäksi RAKLIn, YM:n, ARAn, Helsingin, Vantaan,
Tampereen, Espoon, Pellervon, Osuuspankin sekä Firan kanssa. Hankkeen toteuttaa Pellervon
taloustutkimus PTT, jolla on vahvaa kokemusta asumisen tutkimuksesta ja Value Choice -metodista sekä
vakiintunut asema tutkimusmarkkinoilla.
Kustannusarvio
Value Choice Experiment -kyselyn toteuttamiseen on varattava aikaa minimissään yksi vuosi. Hankkeen
alustava kustannusarvio on 120 000 euroa, joka jaetaan osallistujien kesken ennalta sovitulla tavalla (MALverkoston AIKOsta 10.000 €).

III Hanke: Asuinympäristön digitaalisuus- jatkohanke (jatkuu vuodelta 2018 vuoden 2019 huhtikuuhun)
MAL-verkoston koordinaatio laati hanke-ehdotuksen tammikuussa 2016 TEMin ”Alueelliset innovaatiot ja
kokeilut” -kärkihankkeen (AIKO) Teemakohtaiset kaupunkiverkostot -osioon nimellä ”Tulevaisuuden
kaupunkiseudut -Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa”.
Asuinympäristön digitaalisuus -hanke on osa Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston tulevaisuuden asuntotuotanto -työpakettia. Asuinympäristön digitaalisuus- jatkohanke liittyy syksyllä
päättyneeseen Asuinympäristön digitaalisuus hankkeen alla toteutettuihin työpajoihin ja asukkaiden
osallistamisen kokeiluihin hankkeen aikana kehitetyllä Astuplan-alustalla.
Hankkeen jatko-osiossa kaikki MAL-verkoston jäsenkaupungit voivat vapaasti hyödyntää Astuplan-alustaa
lähiöidensä kehittämishankkeissa ilmaiseksi 17.4.2019 saakka. Yhteydenotot alustan hyödyntämiseen:
joakim@collaplan.com. Alustalla oleviin hankkeisiin voi osallistua osoitteessa: https://astuplan.fi/.
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Rahoitushaku menossa:
VN TEAS hankkeet
MAL-verkoston koordinaatio osallistuu yhteistyökumppaneiden kanssa Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan (TEAS) ”Kestävä alue- ja kaupunkikehitys” osion kohtiin 5.3 Liikenteen ja maankäytön
uudistuva suunnittelu ja 5.5 Alueiden välisen verkostoyhteistyön toimintamalli. Tarkemmat sisältökuvaukset
löytyvät tästä linkistä.

HYMY-verkostohanke
MAL-verkosto on hakenut yhdessä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän, Kuopion kaupungin ja
Jyväskylän kaupungin kanssa rahoitusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveyden edistämisen
määrärahahaussa rahoitusta HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja
hyvinvointijohtamisen kehittäminen -verkostohankkeelle. Verkostohankkeen hallinnoijana ja
koordinaattorina toimii Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Mikäli rahoitus saa myönteisen
päätöksen, HYMY-verkostohankkeen toteutus olisi 1.1.2019 - 30.6.2021 (rahoituspäätökset
vuodenvaihteessa, tällöin täsmentyy myös lopulliset muut verkostohankkeeseen osallistujatahot).
Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäiseviä ja kustannuksiltaan vaikuttavia uusia, sektori- ja kuntarajat
ylittäviä kuntien hyvinvointityötä indikoivia mittareita, vaikutusten ennakkoarviointia ja kuntien strategista
hyvinvointijohtamista. Tämä palvelee hyvinvointikertomusten tietopohjan laajentamista ja
hyvinvointijohtamisen kehittämistä kohti strategista, proaktiivista ja tulevaisuuteen katsovaa
tietojohtamisen mallia jolloin se voidaan integroida tiiviimmin osaksi tulevaisuuden elinvoimakuntien
johtamista, seudullista MALPE-suunnittelua sekä kuntien ja maakuntien tietojohtamista.

ARAn ehdotus yhteisestä kehittämishankkeesta:
-

-

Työpaikkakehitys suhteessa asuntomarkkinoihin
Kohtuuhintaiset kaupunkipientalokonseptit – mahdollisuudet
Muuttoliikkeen dynamiikkaa ja asukaspysyvyys. Millaista asuntokantaa vapautuu, keneltä
ja kuka niihin muuttaa?
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