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YHTEENVETORAPORTTI MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINNASTA JA
TALOUDESTA 1.1 - 30.6.2019
Hankkeen nimi:

MAL-verkosto perustoiminta

Toteuttaja:

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä/MALverkoston koordinaatio

Rahoittajat:

Ympäristöministeriö 29.500 €
Väylävirasto 20.000 €
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 20.000 €
ARA 10.000 €
Kuntaliitto 6.000 €
HSL ja HSY yhteensä 9.000 €
Muut jäsenkunnat ja seudut (17 kpl a 6.000 €)
102.000 €
Yhteensä 196.500 €

Yhteyshenkilö:

projektipäällikkö Tero Piippo

Puhelin:

0400-388735

Sähköposti:

tero.piippo@tampereenseutu.fi

Raportointijakso:

1.1.-30.6.2019, aiemmat raportoinnit toteutettu
kahdesti vuodessa

HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2019)
Henkilön nimi

Tehtävänimike ja vastuualue projektissa

Tero Piippo

projektipäällikkö, kokonaisvastuu: hallinto ja
toimenpiteet

Kati-Jasmin Kosonen

erikoissuunnittelija, osavastuu: verkostotoimenpiteet
ja tapahtumat, kestävän liikkumisen edistäminen ja
liikkumisen ohjelmat ja verkostot, päävastuu: BEMINE
ja YhtäJalkaa hankkeiden sidosryhmätoiminta,
kansainvälinen yhteistyö

Heli Suuronen

projektisuunnittelija: Tavaralogistiikkahankkeen
valmistelu ja toteutus, BEMINE-hankkeen
tapahtumatuotanto, HYMY-hankkeen vetovastuu
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VERKOSTON JÄSENALUEET JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2019
MAL-verkoston toiminnalla tuetaan jäsenyhteisöjen MALPE-työtä ja integraatiota vertaisoppimisen ja
yhteisen sparrauksen kautta sekä keskustelua kaupungistumisen vaikutuksesta kaupunkiseutujen MALPEtyöhön (BEMINE hanke).
MAL-verkosto muodostui v. 2019 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, Hämeenlinnan kaupunki sekä Helsingin seutu;
yhteistyöorganisaatioina Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Uudeksi jäseneksi v.
2018 tuli mukaan Hämeenlinnan kaupunki.
Valtakunnallisia rahoittaja- ja ohjausryhmäjäseniä olivat valtio-osapuolen toimijoina ympäristöministeriö,
ARA, Väylävirasto, vuoden alusta uutena organisaationa mukaantullut Liikenne ja viestintävirasto Traficom
sekä Suomen Kuntaliitto. Muut ministeriötoimijat olivat valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö
sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Lisäksi kumppaneina toiminnassa olivat yliopistoedustajat; Aaltoyliopisto/ YTK-ryhmä, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, HYMY Sparrausryhmä, Helsingin
seudun vetovoimaiset asemanseudut hanketyöryhmä sekä valikoidut konsultit.
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Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit seuduittain vuonna 2019.

VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmä kokoontui raportointikauden aikana kahdesti (5.2 ja 20.5). Puheenjohtajana toimi
erityisasiantuntija Olli Voutilainen TEMistä ja varapuheenjohtajina Jyrki Lappi (Turun kaupunki) sekä Paula
Keskikastari (Turun kaupunki).
Linkki ohjausryhmän kokousaineistoihin on https://mal-verkosto.fi/verkosto/ohjausryhma-jakokoukset/ohjausryhman-kokoukset/
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TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET

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. MALverkoston koordinaation vastuuhenkilöt yhteen sovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja
yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita.

TOIMINTA PERUSTUU VUOSILLE 2019 - 2022 LUOTUUN STRATEGIAAN
Verkoston tulevien vuosien strategiset painotukset linjattiin v. 2018 sidosryhmien työpajassa, pienryhmässä
(puheenjohtajisto ja verkoston koordinaatio) ja ohjausryhmän kokouksissa. Tällöin esitettiin, että MALverkoston tulisi fokusoida toimintaansa myös Kaupunkiohjelman (TEM) ja Kestävän kaupunkikehityksen (YM)
ohjelmiin integroituen ja niiden toimintaa tukien.
Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2019 - 2022 seuraaviin toimintalinjoihin (kts. lisätietoja strategiasta
https://mal-verkosto.fi/strategia/)





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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Kuvio 2. Verkoston toimintalinjat ja niiden läpileikkaavat teemat 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.

TOIMENPITEET PAINOPISTEITTÄIN 1.1. - 30.6.2019
1. Elävät asemanseudut
a) Valmisteltiin ja toteutettiin Asema-alueiden hankesuunnittelun ja konseptoinnin toimintamalli -hanke.
Tilaajana oli Senaatti/ Senaatin Asema-alueet Oy. Projektikonsulttiryhmän muodostivat WSP, Sitowise ja
MAL-verkoston koordinaatio. Hankkeen osalllisina olivat pilottikunnat, Väylä-virasto, HSY,
Ympäristöministeriö ja Uudenmaanliitto.
Hankkeessa konkretisoitiin toiminta- ja sopimusmallit, joilla voidaan asemanseutuja kehittää vähähiilisinä
kaupunkien kehityskohteina niin liikkumisen, asumisen ja palveluiden osalta. Hankkeessa keskityttiin
hankesuunnittelu ja konseptikehitysvaiheeseen.
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Tarkoituksena on jatkaa toimintamallien kehittämistä Suomen kasvukäytävän eli pääradan Helsinki
Tampere Seinäjoki kasvukäytävän pilottikohteiden avulla niin, että uudella toimintamallilla voidaan
nopeasti saavuttaa ne edut, jotka Senaatin Asema-alueet Oy ja sen toiminta mahdollistaa yhdessä
liikenteen kehittämisestä vastaavan tulevan Väyläviraston ja kuntien kanssa.
Hankkeessa luotiin kolmen pilottikohteen (Espoon Kauklahti, Riihimäki sekä Seinäjoki) avulla
toimintamallit, joita voidaan käyttää asema-alueiden kehityskohteissa ja niitä tukevat eri
sopimusperiaatteet (sopimusmallit).
MAL-verkoston koordinaation tehtävänä oli kartoittaa ja analysoida olemassa oleva tieto Suomen
kasvukäytävän alueella olevien asemanseutujen kehittämistarpeista (em. pilottikohteet sekä muut
Suomen kasvukäytävän asemanseudut). MAL-verkosto toteutti kyselyn Suomen kasvukäytävän asemien
kehittämistarpeista rajatulle asiantuntijajoukolle ja case alueille. Tällöin tarkasteltiin asemanseutujen
kehittymis- ja käyttöpotentiaalia, asemanseutujen MALPE-kehittämiseen liittyvää suunnitteluvaihetta ja
välttämättömiä investointitarpeita, kehittämisvaiheen sopimustilannetta ja -tarvetta, maanomistusoloja
sekä aseman ja solmupisteen saavutettavuuteen liittyviä haasteita (liityntäpysäköinti, kevyt liikenne,
erilaisiin pysäköintiratkaisuihin ja liityntäyhteyksiin kuntaan ja seudulle ulottuviin matkaketjuihin
liittyen). Tarkastelun osana toteutettiin myös MAL-verkoston Asemanseutuverkoston
täydennysrakentamisen hyviin käytäntöihin ja esimerkkeihin pureutuva kartoitus.
Loppuraportti julkaistaan elokuussa ja löytyy Väylän julkaisusarjassa tästä linkistä XXX (ohryn kokoukseen
mennessä).
b) Osallistuttiin Suomen kasvukäytävän Fiksu Assa 2 -hankkeen ohjausryhmätoimintaan ja toteuttamiseen.
Hankkeeseen kuului toistamiseen Fiksu Assa tapahtuma (13.-18.5.2019), jossa yritykset esittelivät
tuotteitaan ja palveluitaan. Katso hankkeen lisätiedot https://www.asemanseutu.fi/fiksuassa/ ja info
Fiksu Assa tapahtumasta https://mal-verkosto.fi/2019/05/08/kaupungit-haluavat-arjen-palveluthelposti-ja-ilmastofiksusti-asukkaiden-matkan-varrelle-tapahtuma-paakaupunkiseudulla-riihimaella-jahameenlinnassa-13-18-5-2019/
c) MAL-verkoston koordinaatio oli mukana järjestämässä valtakunnallista Asemanseutufoorumia 21.3.2019.
Tapahtuma muodostui seminaariosiosta ja Yritysfoorumista työpajoineen. Tilaisuuden aineistot ja
videotallenne löytyvät täältä
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/tapahtumat/seminaarit/Sivut/asemanseutufoorumi.aspx
d) Käynnistettiin Asemapäällikkö-toiminnan valmistelu yhdessä Asemanseutujen kehittäjäverkoston kanssa.
Asemapäällikkö-toimintaa on pohjustettu sekä kohdan a) Asema-aleuiden toimintamallihankkeen
yhteistyökumppaneiden ja Suomen Kasvukäytävän kaupunkien kanssa sekä Ympäristöministeriön
Kestävä kaupunki-ohjelman Virtuaalikorttelin Asemanseudut -haastekimpun avoimella
yhteiskehittämisalustalla. Alustan toimintaa koordinoi ministeriön lisäksi Suomen ympäristökeskus
(Emma Terämä ja Henna Malinen). Asemapäällikkö-toiminnan hankkeistusta jatketaan vuoden 2019
toisella puoliskolla.
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2. Asuminen ja asuinympäristöt
MAL-verkosto osarahoitti ja osallistui Pellervon taloustutkimuksen toteuttamaan
tutkimushankkeeseen ”Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit - Miten ja missä
kaupunkilaiset haluavata asua”? Tutkimuksessa (PTT raportteja 260 ) tuotettiin uutta tietoa
kotitalouksien asumispreferensseistä. Preferenssien tutkimuksessa otettiin huomioon eri asumiseen
liittyvät toiveet sekä niitä rajoittavat tekijät. Tällöin etsittiin vastauksia kysymyksiin:
Millaista rakentamista ihmiset haluavat, miten paljon autopaikoille on tarvetta tai miten vastaajat
arvottavat eri tyyppistä vehreyttä?



Haluavatko asukkaat enemmän kokonaan uusia asuinalueita vai tiivistävää
uudisrakentamista keskusta-alueilla tai lähiöissä?
Minkälaisia asukasprofiileita arvostusten ja valintojen perusteella voidaan tunnistaa? Mikä
olisi asumisen tuote tai malli, jolla tiivistetään asumista kaupunkiseuduilla, mutta joka
vastaisi asumispreferenssejä?

Tutkimustulokset johtopäätöksineen löytyvät loppuraportista https://mal-verkosto.fi/wpcontent/uploads/2019/06/Asumispreferenssit-loppuraportti-4.6.2019-final.pdf
Tiedote tästä http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/julkaisut-ja-hankkeettutkimusryhmittain/kansantalouden-tutkimusryhma/asumispreferenssit.html

3. Liikenne ja kestävä liikkuminen
a) Toteutettiin (Heli Suuronen) Kaupunkiseutujen tavaralogistiikkasolmut Väylän rahoittamana
Esiselvitys logistiikkasolmuista kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden kehittämisessä.
Esiselvityksessä luotiin tilannekuva tavaralogistiikkasolmujen kehittämisestä ja liitynnästä ylikunnalliseen
ja valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun paikallisten toimijoiden näkökulmasta.
Tärkeimpinä asioina esiselvityksessä tunnistettiin satamien toimintaedellytysten varmistaminen ja
valtakunnalliset multimodaalikuljetukset mahdollistavan verkoston rakentaminen. Haastateltavat
suhtautuivat varovaisen myönteisesti valtionhallinnon esittämiin
ilmastotavoitteisiin ja yleisessä keskustelussa esillä olleisiin uusiin menetelmiin
logistiikkasolmujen ja väylien rahoittamisessa. Oleellista on se, millä tavoin tavoitteet
toteutetaan ja varmistetaan strategisesti tärkeimpien tavaraliikenteen solmujen
kehittäminen. Haastateltavat kiteyttivät viestin valtionhallinnon suuntaan neljän P:n
periaatteeseen; paikallisten erityispiirteiden huomioimiseen, profilointiin, priorisointiin
ja päätöksentekokykyyn. Tulokset ja johtopäätökset tarkemmin Väyläviraston julkaisuja 19/2019.
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_201919_kaupunkiseutujen_tavaralogistiikkasolmut_web.pdf
b) MAL-verkosto järjesti yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa Maas-keskustelutilaisuuden 21.5.2019
Helsingissä.
Tapaaminen oli jatkoa 1.11.2018 pidetylle seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminentyöpajalle, missä hahmotettiin nykytilaa ja kehittämistarpeita MaaS teemassa. Työpajassa keskityttiin
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etenkin niihin seutuihin, joilla markkinaehtoiselle liikenteelle ei ole kysyntää. Keväällä järjestettävän
työpajan tarkoitus oli konkretisoida tarkemmin tarpeita seutujen yhdessä tehtävän kehityshankkeen
teemoiksi.
Tapaaminen toimii samalla valmistelevana kokouksena syksyllä kaikille avoimeen työpajaan, jossa
työstetään eteenpäin hankeaihioita ja pohditaan mahdollisia yhteistyö- ja rahoitusvaihtoehtoja.
c) Kansainväliset mallit kestävän liikkumisen edistämiseksi kaupunkiseuduilla (Pohjoismaissa)
MAL-verkosto oli keväällä 2019 mukana pohjoismaisessa: “Nordic experience-sharing on support
and policy instruments for sustainable Nordic cities, focusing on climate-smart mobility”
Workhsopissa Lundissa Ruotsissa. Workshop tarjosi vertailtavaa tietoa niin kestävien
liikkumismuotojen rahoituksesta, kaupunkiseutujen sopimuspolitiikasta, kuin hyvistä
käytännöistäkin eri pohjoismaissa. tilaisuuden järjestivät Lundin yliopisto (K2 The Swedish
Knowledge Centre for Public Transport), Ruotsin Trafikverket, Swedish Energy Agency ja Pohjola
Nordenin ruotsin puheenjohtajisto. Tilaisuus oli suunnattu kaikkien pohjoismaiden kuntien ja
kaupunkien sekä liikkumisen verkostojen edustajille. Paikan päälle Lundin tilaisuuteen osallistuivat
Trafikomin, MAL-verkoston koordinaation, Suomen Kuntaliiton ja Lappeenrannan kaupungin
edustajat. Suomen näkökulmaa tuotiin esiin liikennesektorin ja MAL-yhteensovitustyön tiimoilta.
Erityisesti MAL-sopimuskäytäntöä avattiin muiden pohjoismaiden edustajille. Tilausuuden eri
maiden hyviä käytäntöjä välittävät diat löytyvät MAL-verkoston sivuilta https://malverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/04/Presentations-11-April-in-Lund-Nordic-exchange.pdf
Kestävän ja älykkään liikenteen toimenpiteiden ohjauksen ja kehittämisen teeman ympärillä
jatketaan syyskaudella 2019, joka on samalla Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Verkosto
osallistuu jäsentensä ja koordinaation kautta tarvittaviin ja perustyötä tukeviin tapaamisiin ja
verkko-kokouksiin. Tiedossa ovat mm.




The Digital Transport Days 2019, 7.-9.10.2019 Finlandia-talolla Helsingissä. Järjestäjinä the
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE),
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden toimijat. Konfernessin tarkoituksena on mahdollistaa
digitaalisuuden keinoin EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja alueiden liikenteen ja liikkumisen
hiilijalanjälkeä ja etsiä sopivia politiikkoja ja toimenpiteitä liikenteen digitalisaation ja
päästövähennysten tason nostamisemiseksi.
Sustainable Nordic cities with focus on experiences on climate-smart mobility- ohjelma
(Ruotsin Pohjoismaisen minsiterineuvoston puheenjohtajuus), 15.10.2019 Webinar
pohjoismaisesta vertailutiedosta ja kokemuksista ruuhkautumisen estämisestä ja kestävien
liikkumismuotojen priorisoinnista suuremmissa kaupungeissa, hyvien käytäntöjen
esilletuominen (välittäjä: Traficom).

4. Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu
a) Käynnistettiin raportointikaudella VN TEAS Hanke 5.3 ”Strategisuus ja transskalaarisuus
liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa” -hanke
(kesto 02/2019-6/2020).
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Hankkeessa pureudutaan liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseen muuttuvassa
toimintaympäristössä. Hanke vastaa maankäytön ja liikenteen yhteensovittavan suunnittelun
ymmärryksen ja toimintamallien kehittämisen sekä eri suunnittelutasojen yhteensovittamisen
tiedontarpeeseen.
Hankkeen toteuttajat ovat: Aalto-yliopisto, Sitowise Oy ja MAL-verkosto (Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymä). Hankkeen saama rahoitus Valtioneuvoton tutkimus- ja selvityshankkeiden määrärahoista
vuodelle 2019 on 150 000 €.
Hankkeen tavoitteena on selvittää miten maankäytön ja liikenteen integroinnin malleilla ja työkaluilla
vastataan hallinnolliseen ja alueelliseen transskalaarisuuden haasteeseen. Hanke pureutuu seuraaviin
valtioneuvoston esittämiin kysymyksiin:




Millä tavoin liikennejärjestelmää ja liikenteen infrastruktuuria on tarpeen käsitellä tulevassa
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä ja siinä määriteltävissä suunnittelu- ja
ohjausvälineissä, ottaen huomioon valtakunnalliset intressit, maakunnan alueidenkäytön
suunnitelman, kaupunkiseutujen yleispiirteisen suunnittelun ja kuntatason toteuttamista
ohjaavat kaavat ?
Mikä on tulevassa suunnittelujärjestelmässä MRL:n mukaisten suunnitelmien ja LVM:n
hallinnonalan erityislakien välinen suhde ?

Ympäristöministeriö, Aalto-yliopisto, Sitowise Oy sekä MAL-verkosto järjestävät 17.9.2019 hankkeen
1. työpajan ”Maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen: Suunnitteluinstrumenttien
valinta yhteiskunnalliset haasteet edellä”.
Hanke verkossa ja yhteystiedot https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely//asset_publisher/strategisuus-ja-transskalaarisuus-liikennejarjestelmasuunnittelun-jaalueidenkayton-suunnittelun-yhteensovittamisessa-yhtajalkaab) Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR-demo) hanke
YKR-demo-hanke edistää kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista kaupunkiseuduilla. 2-vuotinen
hanke valmistuu v. 2020 lopussa ja SYKE toteuttaa sitä yhteistyössä ympäristöministeriön, Väyläviraston
ARAn ja pilottikuntien ja maakuntaliittojen kanssa. Hankkeessa tunnistetaan kehysalueiden ja
väestöltään vähenevien alueiden suunnittelukysymyksiä, testataan yhdyskuntarakenteen kehityksen
ennakointimenetelmiä ja vaikutusten arviointia sekä välitetään tietoa hyvistä suunnitteluratkaisuista
meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistukseen. Maankäyttö- ja rakennuslain
uudistustyössä tarvitaan kaupunkiseututason näkökulmia suunnitteluun. YKR-demo-hanke tuo
paikalliset suunnitteluratkaisut yhteen lainsäädännön kehittämisen näkökulmien kanssa.
YKR-demossa ratkotaan kaupunkiseutujen suunnittelukysymyksiä kohdealueilla toteutettavissa
tapaustutkimuksissa. Hankkeen päätavoitteena on yhteiskehittämällä edistää kestävää kaupungistumista
Suomen kaupunkiseuduilla, kunnissa ja maakunnissa. Kohdekaupunkiseutuja ovat Tampere, Turku, Oulu,
Kuopio, Kajaani, Mikkeli ja Lappeenranta sekä Vihdin kunta. Hankkeen ensimmäinen kohdealuetutkimus
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tehtiin Helsingin seudun kaupunkikudoksista vuonna 2018. Tutkimusten tuloksia ja tietoa hyvistä
käytännöistä hyödynnetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistustyössä.
Kohdealueiden tapaustutkimuksissa yhdistyvät monet eri tavoitteet ja teemat. Hankkeessa tutkitaan
mm. ilmastonmuutoksen hillintää yhdyskuntarakenteen kehittämisen avulla, liikenteen ja maankäytön
yhteensovittamista sekä erityyppisten alueiden suunnittelukysymyksiä. Erityisesti panostetaan tiedon
hyödyntämiseen kaupunkiseutujen suunnittelussa liittyen laajasti työpaikkojen sijoittumiseen, asumisen
dynamiikkaan, kestävän liikkumiseen ja palveluverkkoon.
MAL-verkoston raportointikauden viimeisessä kokouksessa (20.5.2019, kohta 5.) päätettiin että hanketta
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä MAL-verkoston kanssa. Pääosa hankkeen pilottikunnista on myös MALverkoston jäseniä. Hanke-esittely verkossa https://www.syke.fi/hankkeet/YKR-demo.
c) HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen
kehittäminen- verkostohanke 2019-2021
HYMY-hankkeessa keskitytään hyvinvoinnin edistämiseen kaupunkisuunnittelun keinoin. Hankkeen
tavoitteena on väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen
kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja kuntien strategisia hyvinvointijohtamisen
valmiuksia. Hankkeessa kehitetään rakennetun ympäristön indikaattoreja laajaan hyvinvointikertomukseen,
parannetaan hyvinvointikertomuksen tietopohjaa vastaamaan paremmin eri toimialojen tarpeita ja kehitetään
tietojohtamisen prosesseja. Tavoitteena on hyvinvointitiedon integroiminen tiiviimmin osaksi kuntien talousja toimintasuunnitelman laadintaa ja ylikunnallista MALPE-suunnittelua. Verkostohankkeen kaupunkijäsenet
ovat Tampereen kaupunkiseutu, Kuopion, Jyväskylän ja Lahden kaupungit Tampereen kaupunkiseudun
toimiessa hallinnoivana tahona. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat MAL-verkosto ja THL:n edustaja. Hanke kestää
2,5 vuotta. Rahoituksesta vastaa STM terveyden edistämisen määrärahalla ja verkostohankkeen
kaupunkijäsenet. Hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa. Ensimmäisiä tuloksia hankkeesta odotetaan vuoden
vaihteessa.
d) Ympäristöministeriön MAL-verkoston määrärahan käyttö
MAL-verkoston koordinaatio kävi kesäkuussa ja elokuussa 2019 yhteistyöneuvottelut ympäristöministeriössä
ministeriön rahoitusosuuden kohdentumisesta MAL-verkostolle. Tällöin päätettiin, että koordinaatio laatii
ehdotuksen kaupunkiseutujen kestävyyttä ja seutujen välistä oppimista edistävästä kehittämishankkeesta.
MAL-verkoston koordinaatio ehdottaa ympäristöministeriölle ja ohjausryhmälle uuden kehittämishankkeen:
”KAUPUNKISEUTUJEN KESTÄVÄN MAL-TYÖN MALLIT POHJOISMAISSA - Pohjoismaiset parhaat käytännöt ja
kokemustenvaihto kaupunkiseutujen MAL-yhteensovitustyön syventämiseksi ja kaupunkiverkostojen
kehittämiseksi” käynnistämistä välittömästi ohjausryhmän kokouksen jälkeen.
Kaupunkiseutujen kestävän MAL-työn mallit Pohjoismaissa -hankkeessa kartoitetaan kaupunkiseutujen MALja päästövähennystavoitteita koskevat oppimisverkostot Pohjoismaissa ja tunnistetaan mahdollisuuksia
luoda kaupunkiseutujen vertaisoppimisen foorumi kaupunkiseutujen yhteistyölle Pohjoismaisten
kaupunkiseutujen ja kaupunkiverkostojen välille.
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e) Valtioneuvoston VN Teas 5.5 hanke Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalli
(VALUMA, toteutus 5/2019 - 2/2020)
MAL-verkoston koordinaatio oli mukana valmistelemassa Mdin hakemaa VALUMA-hanketta. Hanke sai
rahoituksen huhtikuussa 2019 ja operatiivinen toiminta käynnistyi toukokuussa. Hankkeen päätavoitteena
on:





Kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista ja
rahoitusvaihtoehdoista,
Alueiden omaehtoisen verkottumisen ja vertaisoppimisen tukeminen sekä kansallisten alueiden
kehittämisen painopisteiden ja muiden tavoitteiden toteutuksen tukeminen,
Tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan
yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi,
Tunnistaa ja arvioida, millaisia vaikutuksia ehdotetulla toimintamallilla tai malleilla voidaan
ennakoida olevan.

Mal-verkoston jäsenkunnat ja ohjausryhmä osallistetaan hankkeeseen mukaan. Hanketiedot
https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/verkostoyhteistyon-aluemalli-valumaf)

Kilpailutettiin ja toteutettiin Granlund Consulting Oyn toimesta ja MAL-verkoston rahoituksella
jäsenkaupunki Kajaanin älykortteli-hankkeen konsultatiivinen sparraus ja selvitys

Toimeksiannossa tarkasteltiin alueellisen energiaratkaisun mahdollisuuksia Kajaanin linja-autoaseman
alueelle nousevaan keskustakortteliin, nk. älykortteliin. Tuloksena esiteltiin alueelle soveltuvimpia eri
ratkaisuvaihtoehtoja, joita kannattaa lähteä tarkastelemaan sekä työohjelma (energiahankkeen kehittämisen
vaiheet), jolla alue-energiahanketta kannattaa lähteä kehittämään, ja jolla päästään kaikkia sidosryhmiä
tyydyttävään lopputulokseen. Kajaanin linja-autoaseman alue kokee rakennemuutoksen, kun alue vapautuu
asuinkäyttöön. Alueesta halutaan kehittää nykyaikainen keskustakortteli eri-ikäiseen ja -muotoiseen
asumiseen. Kehittämishankkeella halutaan vastata mm. vanhuspalvelujen kehittämiseen sekä ekologiseen
asumiseen uusien energiatehokkaiden menetelmien, kiertotalouden mahdollisuuksien sekä
asumispalveluiden kautta. Hankkeella halutaan edistää alueelle puurakentamista varsinkin
kerrostaloasumisen osalta. Keskustakorttelin kehittäminen vastaa osaltaan myös kaupungin tiivistymiseen ja
tätä kautta elinvoiman kasvattamiseen Kajaanissa.
Selvityksen pääteemat olivat: rakennusten energiatehokkuus, uudet ratkaisut rakennus-ja
kiinteistötekniikassa ja asumisessa, uusiutuvan energian hyödyntäminen, ekologisuus ja kiertotalous,
turvallisuus ja uudet innovaatiot rakennuksissa arjen toiminnan helpottamiseksi.
Tällä hetkellä hankkeessa on käynnissä vielä korttelialueen viitesuunnittelu, johon liittyen kysytään
vapaamuotoisia kommentteja toimijoilta. Viitesuunnitelmat valmistuvat syyskuun alussa. Työ jatkuu sen
jälkeen loppuvuodesta aiesopimusten solmimisella sekä tarkentavilla suunnittelutoimilla (asemakaavoitus ja
toimijoiden tarkentavat hankesuunnittelut).
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MAL-verkoston aiesopimus vuosille 2019 - 2022
MAL-verkoston toimintaa on haluttu edistää uusimalla raportointikaudella 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. Jäsenten
rahoitusosuudet pysyvät Aiesopimuksen voimassaoloaikana aiempien vuosien tasolla.

MAL-verkoston toiminnan kytkeytyminen muihin kehittämisohjelmiin ja hankkeisiin
MAL-verkoston perustoiminta integroitui verkoston muuhun kehittämistoimintaan eli vuosina 2016 -2019
toteutettuun Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -kehittämisohjelmaan (PÄÄTTYI 30.4.2019), jonka
tulokset löytyvät ohjausryhmän 20.5.2019 kokousaineistoista https://mal-verkosto.fi/verkosto/ohjausryhmaja-kokoukset/ohjausryhman-kokoukset/
MAL-verkoston mukanaolo Aalto konsortion Beyond MALPE Coordination towards Integrative Visioning hankkeessa 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. BEMINE hanke päättyy muiden STN Urbanisaatio-hankkeiden tapaan 30.8.2019. Hankkeen
päätösseminaarit Kaupunkiseutujen kestävyyden ja hallinnan visiot pidettiin Helsingissä 14.6.19 Valkoisessa
Salissa Helsingissä sekä tieteellinen päätöskeskustelu Tiedekulmassa 13.6.2019. BEMINE-hankkeen
loppuraportti Kaupunkiseudut: Ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä. Aalto-yliopiston julkaisusarja Crossover
3/2019, ladattavat tulosposterit ja Blogit sekä Päätösseminaarin aineistot löytyvät BEMINE-hankkeen sivuilta
bemine.fi
Kaupunkiseutujen MALPE-yhteensovitusta tutkitaan silti edelleen muissa hankkeissa, mm. mainitussa
YhtäJalkaa hankkeessa (VN TEAS 5.3) sekä Suomen Akatemian Justification for Agreement -based approaches
in Nordic spatial planning: towards situational direct democracy? eli JustDe-hankkeessa (Helsingin yliopisto,
Pia Bäcklund).
MAL-verkoston koordinaatio on osallistunut Kestävän kaupunkikehitysohjelman (YM) toteutukseen mm. sen
työpajoihin sekä Virtuaalikorttelin toimintaan https://virtuaalikortteli.kestavakaupunki.fi/

VERKOSTOVIESTINTÄ

MAL-verkostossa on panostettu tuntuvasti tiedon välittämiseen, viestintään ja visualisointiin.
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 kuntayhtymän sähköiset
viestintäkanavat (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.
Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja muu oheismateriaali on sijoitettu nettisivuille, kullekin
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tilaisuudesta kertovalle sivulle. Verkoston toiminnan jatko on koettu jäsenistön ja sidosryhmien kannalta
tarpeelliseksi. Verkkosivut uudistettiin kevään 2019 aikana.
Toimet:
MAL-verkoston nettisivut uudistuivat keväällä 2019. Uudet sivut mahdollistavat mm. kuvien ja videoiden
lisäämisen, raporttien, tutkimusten ja muiden materiaalien esittelemisen, blogien kirjoittamisen sekä
kaupunkijäsenten ja MAL-verkoston toiminnan esittelemisen entistä paremmin. Lisäksi MAL-verkostolle
luotiin yhteneväinen Power Point ilme esityksiä varten
Uusin kesäkuun verkostokatsaus kattoi 800 asiantuntijaa.
AIKO-hankkeesta luotiin tulosesite maaliskuussa 2019 sekä tiivistelmä tuloksista kiireisille, jossa
konkretisoidaan hankkeiden käytännön sovellettavuutta.
BEMINE-hankkeessa:
BEMINE tulosesite, 4 s. kesäkuu 2019, sisältyy Aallon hankebudjettiin, 40 painettua kpl verkostolle
BEMINE posterit, sähköisenä ja foorumeissa esitellyt Aallon hankebudjetissa
BEMINE loppuraportti, sähköinen, saatavilla bemine.fi-sivulla

Tuotettu materiaali ajalla 1.1. -30.6.2019
Verkostokirje /-tiedote, kesäkuu 2019
www.mal-verkosto.fi uudistus
Uusi verkoston PPT-pohja
Asemanseutu.fi -portaalin uusi sisältötuotanto ja päivitys
AIKO hankkeiden tulosesite maaliskuu 2019,
sis. kuvapankkikuvat, linkit taitto ja kielenhuolto
AIKO hankkeiden tuloskooste kesäkuu 2019

Kustannus
490 €
1500 €
420 €
- ei kust.
3925 € (AIKO budjetti)
500 € (MAL-perustoiminta)
Yhteensä 6535 €
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TALOUDEN TOTEUMA
Alueellisen innovatiot ja kokeilut (AIKO) kehittämisohjelma päättyi 30.4.2019. Sitä rahoitettiin edellisellä
raportointikaudella (1.7. - 31.12.2018) MAL-verkoston jäsenkuntien vastinosuuksilla. Tällä raportointikaudella
ko. jäsenosuudet siirtyivät verkoston perustoiminnan rahoittamiseen. MAL-verkoston perustoiminnan
rahoittavat kuntaosuuksien lisäksi Väylä, Traficom, YM, Suomen Kuntaliitto ja ARA Vuoden 2019
rahoitusosuudet ovat aiempien vuosien tasolla.
Taulukko 1. Verkoston vuoden 2019 tulot (€):

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
Taulukko 2. Talouden toteuma 1-6/2019, verkoston perustoiminta
1.1.-30.6.2019
TA
Myyntitulot

TOT

TOT %

196 500

80 500

41,0

0

0

0

196 500

80 500

41,0

Henkilöstökulut

92 000

36 400

39,6

Palvelujen ostot

89 000

1 920

2,2

Muut kustannukset

15 500

10 023

64,7

196 500

48 343

24,6

Muut tuet ja avust.
Tulot yht.

Menot yht.

16

LIITE MALVERKOSTON OHJAUSRYHMÄN NYKYINEN KOKOONPANO 2019

Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM (puheenjohtaja)
Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
YM Lotta Mattsson, erityisasiantuntija, VM
Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä
Kirsi Pulkamo, Traficom
(Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM tiedoksi)
Jarmo Lindén, johtaja, ARA
Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,
ELY-keskus Varsinais-Suomi
Anne Jarva, kehittämispäällikkö Kuntaliitto
Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö
Joensuun kaupunki,
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,
Oulun kaupunki
Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Porin kaupunki
Päivi Nurminen, seutujohtaja
Tampereen kaupunkiseutu
Jyrki Lappi, maankäyttöjohtaja (vp.)
Turun kaupunki
Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki
Raine Mäntysalo, professori, Aalto/RYL
Aarno Kononen, ryhmäpäällikkö, HSL

Verkoston koordinaatio
Tero Piippo, projektipäällikkö, siht.
Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija
Heli Suuronen, projektisuunnittelija

Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö
Anna Saarlo, johtaja, Väylä
Asta Tuominen, yksikön päällikkö, Traficom
Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA
Samuli Alppi, johtava asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus
Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija
Kalle Sivén, kaupungingeodeetti,
Joensuun kaupunki
Mikko Törmänen, asemakaavapäällikkö,
Oulun kaupunki
Janne Vartia, elinkeinopäällikkö,
Porin kaupunki
Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö,
Tampereen kaupunkiseutu
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö (vp.)
Turun kaupunki
Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylän
Vesa Kanninen, yliopistonlehtori, Aalto/RYL
Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY

