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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

https://mal-verkosto.fi/verkosto/ohjausryhma-jakokoukset/ohjausryhman-kokoukset/ klikkaa ohry 20.5.2019
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VUONNA 2020 TOTEUTETTAVAT HANKKEET
A) MAL-verkoston perusrahoituksella rahoitettavat hankkeet
- MAL-verkoston arviointi
- Valmistelussa ympäristöministeriön rahoitusosuudella ja SYKKeen toteuttamana
lähiympäristöjen kehittämiseen liittyvä hanke
B) AIKO-jatkokauden hankkeet (oltava valmiita 30.4.2020 mennessä)
- Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen
- Kaupunkiseutujen välisten linja-auto yhteyksien kehittäminen ja matkaketjut
- Asemayhteistyön toimintamalli
- SUMP mallin modifiointi ilmastoviisaan maankäytön ja liikenteen yhteissuunnitteluun
C) Vuodelta 2019 alkaneet, vuoden 2020 alkupuolelle jatkuvat hankkeet
- KAUPUNKISEUTUJEN KESTÄVÄN MAL-TYÖN MALLIT POHJOISMAISSA - Pohjoismaiset parhaat
käytännöt ja kokemustenvaihto kaupunkiseutujen MAL-yhteensovitustyön syventämiseksi ja
kaupunkiverkostojen kehittämiseksi -hanke= > jaossa 1-a4
- YHTÄ JALKAA - strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja
alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa 02/2019–6/2020 (VN Teas 5.3.)
- TEAS hankkeiden yhteisseminaari 29.1.2020
- Verkostoyhteistyön aluemalli (VALUMA) 6/2019–2/2020 VN Teas 5.5
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MAL-VERKOSTON ARVIOINTI
-

MAL-verkoston toimintaa on arvioitu systemaattisesti ulkopuolisen tahon toimesta vuosina
2011 (osana Koheesio- ja kilpailukykyohjelman teemaverkostojen arviointia, Tempo
Economics) ja 2015 (MAL-verkoston kokonaisarviointi, Mdi)

-

Mdin toteuttaman arvioinnin tavoitteena oli tuottaa informaatiota MAL-verkoston
toimivuudesta ja onnistumisesta ja vastaavasti kehittämistarpeista, strategisten painotusten
osuvuudesta, vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta, viestinnän onnistumisesta,
kaupunkipoliittisesta roolista sekä johtopäätökset jatkon suuntaamiseksi. Arviointi antoi
hyvän perustan MAL-verkoston toiminnan jatkosuunnittelulle

-

Uudessa arvioinnissa MAL-verkoston tulevan roolin ohella myös enemmän toiminnan
kehittämisen näkökulmaa: verkostomallin toimivuus, tuloksellisuus, hyötyjen arviointi

-

TEMin AIKO arvioinnin ja BEMINE loppuarvioinnin hyödyntäminen

-

Tarjouskilpailun käynnistys AIKO-hankkeiden päätyttyä (huhtikuun 2020 jälkeen).
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KAUPUNKISEUTUJEN JA KUNTIEN ASUNTOPOLIITTISTEN OHJELMIEN
ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1/3 (AIKO)
Hankkeen tavoitteet ja keskeisimmät tulokset
Hankkeen tarkoituksena on lisätä kuntien asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuutta ja luoda
edellytykset poikkihallinnolliset näkökulmat yhdistäville asuntopoliittisten ohjelmien laadinnalle ja
uudistamiselle kaupunkiseuduilla ja kunnissa.
Hankkeen lähtökohtana on tukea osaltaan:
- Valtakunnallisen asuntopoliittisten ohjelman ja valtakunnallisen poikkihallinnollisen lähiöohjelman valmistelua ja toimeenpanoa
- Kaupunki- ja seutukohtaisten uusien asuntopoliittisten-, asuinalue- ja lähiöohjelmien valmistelua
ja toimeenpanoa
Hankkeen tavoitteena on
1) kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien strategisuuden, monialaisuuden ja
osallistavuuden kehittäminen
2) asuntopoliittisten ohjelmien ideaaliprosessin mallintaminen eri hallinnontasot integroiden ja
3) asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen eri
kokoisissa kunnissa kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi.
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KAUPUNKISEUTUJEN JA KUNTIEN ASUNTOPOLIITTISTEN OHJELMIEN
ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 2/3 (AIKO)
Hankkeen toteutus ja menetelmät:
Tehdään asuntopoliittisista ohjelmien otos ympäri Suomea = > Valitaan tarkasteluun suurimpia kaupunkeja,
keskikokoisia, sekä pienempiä kaupunkeja sekä väestöltään supistuvista, että kasvavista kunnista. Seudullisten
asuntopoliittisten ohjelmien tarkasteluun otetaan nykyisiä MAL-seutuja sekä mahdollisia uusia MAL-seutuja
(Lahti, Jyväskylä ja Kuopio).
Tehdään ko. kaupunkien ja kaupunkiseutujen asuntopoliittisten ohjelmien laadinnan, toteuttamisen ja
arvioinnin menetystekijöiden vertaisarviointi seuraavin teemoin:
a) Asuntopoliittisten ohjelmien strategisuuden arvioiminen
b) Asuntopoliittisten ohjelmien nykyisten prosessien ja kehittämistarpeiden kuvaaminen
c) Asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioiminen ja kehittämistarpeet

Rahoitus: MAL-verkosto ja ARA
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KAUPUNKISEUTUJEN JA KUNTIEN ASUNTOPOLIITTISTEN OHJELMIEN
ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 3/3 (AIKO)
Keskeiset tulokset:
- Ajantasainen tilannekuva erikokoisten kaupunkien ja seutujen asuntopoliittisten ohjelmien nykytilasta;
asuntopoliittisten ohjelmien strategisuuden ja monialaisuuden arvioiminen ja asuntopoliittisten ohjelmien
toteuttamisen keskeisten keinojen kuvaaminen.
- Ajantasainen tilannekuva kaupunkien ja seutujen asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnin
menetelmistä, mittareista ja itse arviointiprosessista. Mm. käytössä olevat mittarit, rakenne-,
vyöhyketarkastelut, palveluverkko. Sosiaalisen kestävyyden tarkastelut.
- Asuntopoliittisten ohjelmien suunnittelun, toteuttamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin keskeiset
kehittämissuositukset ohjelmien strategisuuden, prosessien, monialaisuuden, osallisuuden ja vaikuttavuuden
arvioimisen kehittämiseen kunnissa ja kaupunkiseuduilla.
- Asuntopoliittisten ohjelmien ideaaliprosessin kuvaus kunnille ja seuduille tavoitetilasta toteutukseen,
kuvataan onnistuneen asuntopoliittisen ohjelmatyön keskeiset kriteerit ja sopivien (=riittävästi vaikuttavien)
politiikkatoimien arviointikehikko toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseen suunnittelun eri tasoilla.
- Työkalupakki hyvistä menetelmistä kunnille ja kaupunkiseuduille asuntopoliittisten ohjelmien suunnitteluun,
toteutukseen ja vaikuttavuuden arviointiin sekä asuntopoliittisten ohjelmien arviointimittaristo kolmeen eri
kokoluokkaan kuuluvalle väestöltään kasvavalle/supistuvalle kaupungille.

---> Strategiset ja operatiiviset suositukset ja välineet asuntopoliittisten ohjelmien kehittämiseksi
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KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISTEN LINJA-AUTO YHTEYKSIEN
KEHITTÄMINEN JA MATKAKETJUT (AIKO)
Mitä ? Tehdään katsaus siitä, miten eri kaupunkiseuduilla kehitetään ja voidaan kehittää linja-autojen kaukoliikenneyhteyksien
edellytyksiä
Tarkasteltavia kysymyksiä:
- Miten varaudutaan / voidaan varautua nopeisiin muutoksiin kaukoliikenneyhteyksissä. vrt. nykyään muutokset ovat nopeampia
kuin aiemmin?
- Miten on ratkaistu liikenneterminaalien/kaukoliikennepysäkkien näkökulmasta.
- Mitä parhaita malleja eri seuduilla on kaukoliikenteen ja paikallisliikenteen kytkeytymiseen toisiinsa? Miten solmupisteet on
ratkaistu, mitä muita malleja kuin matkakeskukset? Miten kaukoliikenneaikataulujen nopean muutostahdin haasteeseen vastataan
paikallisliikennetasolla?
- Mitä muita ratkaisuja matkaketjujen toteutukseen on, kuin kaukoliikenne – paikallisliikenne tai kaukoliikenne – kaupunkipyörät?
- Miten linja-autojen ja junien muodostavaa kokonaisuutta yhteysväleillä kehitetään?
- Mitä yhteistyötä kaupungit ja kaukoliikenteen liikennöitsijät tekevät / voivat tehdä?
- Miten eri seutujen välisiä yhteisiä lipputuotteita hyödynnetään & voidaan hyödyntää matkaketjujen muodostamiseksi? Miten
avoimia maksurajapintoja hyödynnetään / voidaan hyödyntää?
- Lisäksi mahdollisia muita teemaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä

Selvityksen keskeisenä menetelmänä on eri alueilta sekä keskeisiltä joukkoliikennetoimijoilta tehtävät haastattelut sekä
asiantuntija-analyysit. Lopputuotoksena on kooste parhaista malleista ja keskeisimmistä kehittämispotentiaaleista.
Toimijat: Traficom, Kotka-Haminan seutu, Kuopion seutu ja muut kiinnostuneet jäsenseudut
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SUMP-MALLISTA ILMASTOVIISAAN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN
YHTEISSUUNNITTELUN SEUDULLINEN VÄLINE (kartoitus)
֍ Kestävän liikkumisen suunnittelu on tunnistettu keskeiseksi osaksi kokonaisvaltaista
yhdyskuntasuunnittelua ja maankäytön ja liikennesuunnittelun systemaattista ja ilmastovaikutuksiltaan
mahdollisimman hyvää suunnittelua.
֍ Erityisesti MAL-sopimusseuduilla, (Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun sekä Jyväskylän, Kuopion ja
Lahden kaupunkiseuduilla) on käyttöä seututason SUMP-malleista ja hyvistä käytännöistä.
֍ SUMP-malli selvityksessä tulee arvioitavaksi minkälaiset valmiudet kaupungilla/ seudulla on laajentaa
SUMP työskentelyä alueellisesti (naapurikuntiin) tai sisällöllisesti (useampi alateema tai vaihtoehtoisesti
toinen kärki). Mitä puuttuu/ estää tämän askeleen ottamisen paikallisesti? Onko seuranta ajan tasalla?
֍ Työssä hyödynnetään uusitun SUMP Guidelines- raportin pääperiaatteita (https://www.eltis.org/mobilityplans/sump-guidelines) sekä Traficomin vuoden 2020 Liikkumisen ohjauksen määrärahojen haun
(sulkeutuu 7.1.2020) mahdollisia SUMP tarjoumia mm. lisätietoa kuntien valmiuksista toteuttaa ja
hyödyntää suunnittelumallia omassa päätöksenteossaan https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/haussakeinoja-viisaan-liikkumisen-konkretisoimiseksi-vuoden-2020-liikkumisen
֍ Toteuttajana ulkopuolinen konsultti tai asiantuntijataho. Kilpailutetaan vuodenvaihteessa, käynnistyy
tammikuussa 2020. Valmis aineisto ja johtopäätökset 30.4.2020 mennessä.
Lisätiedot: Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi p. 040 195 2852
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PROJECT

The Finnish LHT Network for land use, housing and
transportation (MAL-verkosto in Finnish)

Municipal & cityregional
cooperation on
sustainable urban
development in the
Nordic countries

• Project period: 9/2019-2/2020

A short introduction
in English

• Commissioned by Ministry of the Environment (FIN)
• Aim: Learnings to Finnish cities & city-regional actors, Nordic
experience-sharing

In search of best practices
1. Networks of co-creation & knowledge-sharing between municipalities
(and other relevant actors)
2. Tools: programs, strategies, planning instruments, indicators used etc.
3. Thematic focuses:
• strategic & integrative planning of housing, land-use, transport
• sustainability in urban mobility, urban policy, urban development
& planning
• low-carbon cities, climate-neutrality
• etc.

This is a work in progress! If you know interesting cases or have good informants in mind,
please contact iina.sankala@tampereenseutu.fi kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

YHTÄ JALKAA -tutkimushanke (VN TEAS)
֍ Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke ”YHTÄJALKAA” (VN TEAS 5.3.) pureutuu
maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamiseen muuttuvassa
toimintaympäristössä.
֍ Hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä hallinnollisia ja alueellisia tasoja läpäisevistä
yhteiskunnallisista haasteista. Se selvittää kuinka eri tasoille kohdistuvat suunnittelun
välineet ja toimintamallit voisivat vastata paremmin useita suunnittelutasoja läpäiseviin
haasteisiin.
֍ Hankkeessa tuotetaan tietoa lainvalmistelun, suunnittelun kehittämisen ja
päätöksenteon tueksi eri tasoilla. Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Sitowise Oy sekä
MAL-verkosto. Hanketiedot löytyvät tietokayttoon.fi-sivulta.
֍ Menetelmänä ovat case-tutkimukset ja työpajat sekä Ideatehdas-kysely. Teemaan
pureudutaan Jyväskylän, Lahden, Turun ja Helsingin seutujen kautta ottaen huomioon
niin kuntakohtaisen, seudullisen kuin maakunnallisenkin suunnittelun tasot.
֍ Hankkeen vastuullinen johtaja on prof. Raine Mäntysalo Aallosta. Lisätietoa hankkeesta
sekä aineistot: aalto.fi/fi/yhtajalkaa

Yhtä Jalkaa – hankkeen seuraava työpaja
֍ Ajankohta
• 4.2.2020 klo 9.15-12.30, Pankkisali, ympäristöministeriö
• Kutsut ja ilmoittautuminen liikkeelle ennen joulua

ILMIÖPOHJAISUUS

֍ Ilmiöpohjaisuuden huomioiva suunnittelujärjestelmä
• Keskeisenä tavoitteena pohtia, kuinka maankäytön ja liikenteen
•
•

suunnittelun yhteensovittaminen käytännössä muuttuu
uudessa lakikehikossa
Tarkastellaan käytännön tulkinnan mahdollisuuksia, joita
lakikehikko pitää sisällään
Pohditaan, kuinka ilmiöpohjaisuuden huomioiva suunnittelu
uudessa lakikehikossa voisi olla mahdollista

§

VNK-hankkeiden yhteisseminaari 29.1.2020, Sitowise
Klo 9.00

Tervetuloa ja johdatus aiheeseen (YM)

Klo 9.20

Liikenteen ja maankäytön uudistuva suunnittelu (YHTÄJALKAA)
(Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto, Sitowise Oy, MAL-verkosto)
Verkostoyhteistyön aluemalli (VALUMA)
(Janne Antikainen, MDI Public Oy, 4FRONT Oy, Nordregio)
Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR-demo)
(Ville Helminen SYKE)

Tauko
Klo 11

Klo 11.45

Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla
(Kaisa Schmidt-Thomé, Demos, SYKE, FCG Oy, Suomen Kuntaliitto, MSDI Oy)
Laajemmat taloudelliset vaikutukset (Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA)
Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi
(Ramboll Finland Oy, ETLA)
Keskustelua/Päätös

Laitoksen nimi
9.5.2019
16

VERKOSTOYHTEISTYÖN ALUEMALLI (VALUMA-HANKE) 2019-2020
VN TEAS 5.5
Kesto: 6/2019–2/2020 MDI Public Oy, 4FRONT Oy, Nordregio ja MAL-verkosto
Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön
toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista sekä tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista
kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi.
Päätavoite rakentuu kolmesta osatavoitteesta:
1. Ensimmäinen osatavoite on selvittää, mitä aluekehittämisen verkostosta jo tiedetään.
2. Toisena osatavoitteena on selvittää aluetoimijoiden kiinnostus verkostomaiseen toimintatapaan ja
sen teemoihin tai toimintamalleihin. Vastaavasti kootaan kansallisten toimijoiden näkemyksiä
verkostomaisesta toiminnasta.
3. Kolmantena osatavoitteena on selvittää verkostojen tehtävä aluekehittämisen kokonaisuudessa.
Osatavoite lähestyy verkostoyhteistyön mallin muotoilua sekä alhaalta ylöspäin että ylhäältä
alaspäin. Ensinnäkin selvitetään, millainen toimintamalli tukisi parhaiten aluekehittäjien
omaehtoista ja monimuotoista verkottumista sekä vertaisoppimista. Toiseksi tarkastellaan, kuinka
verkostot voisivat tukea kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja muiden tavoitteiden
toteutusta sekä millainen ennakkoarviointikehikko verkostomaiselle toimintatavalle voidaan luoda.
Olennaista on tunnistaa ja arvioida, millaisia vaikutuksia ehdotetulla toimintamallilla tai malleilla
voidaan ennakoida olevan.
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SPARRAUKSET
Sparrauksen tavoitteena on tukea sekä tulevaisuuden elinvoimakuntien, valtio-osapuolen, itsehallintoalueiden että kaupunkiseutujen välistä
vuoropuhelua, jäsenten välistä vertaisoppimista ja yhteistyötä sekä seutujen sisäistä tasapuolista kohtelua.
A) Konsultoivat sparraukset
MAL-verkoston koordinaatio on varautunut järjestämään v. 2020 jäsenseutujen tarpeisiin vastaavia 1-2 päivää kestäviä konsultoivia
sparraustilaisuuksia. Niiden sisältö ja kesto päätetään jäsenseuduilta saatavan palautteen perusteella. Konsultoiva sparrauksella tarkoitetaan 1-2
päivää kestävää asiantuntija-avun tai sparrauksen tarjoamista jäsenseutujen aloitteesta tulevaan tiettyyn malpe-kehittämiskysymykseen /haasteeseen. MAL-verkosto maksaa konsultoinnin kustannukset käytettävissä olevan budjetin puitteissa.
Konsultoivaa sparrausta on toteutettu mm. Kajaanin älykortteli hankkeessa. 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. Viimeisin sparraus toteutettiin 23.11.2019 Kotkan
Älykaupunkifoorumissa, jonka fasilitoinnin MAL-verkosto kustansi.
B) Hankesparraukset
Määritellyt edelläkävijäseudut ovat kehittämishankkeisiin valittuja pilottikohteita. Pilottikaupungin asiantuntijat sparraavat
ja ottavat 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.

Tulossa alkuvuodesta 2020. Lahden seudun MAL-valmisteluun liittyen. Tavoite saada sitoutettua seudun päättäjiä MALvalmisteluprosessiin mukaan.
Muita ehdotuksia MAL-jäsenverkoston tarpeisiin sopivista sparrauksista voi lähettää MAL-verkoston koordinaatiolle. !
18

YLEINEN KESKUSTELU VERKOSTON TOIMINNASTA JA EVÄSTYKSET KOORDINAATIOLLE
(voi lähettää toiveita myöhemmin myös mailitse) !

Strategisten painotusten ja kehittämishankkeiden osuvuus ?

Toimintatavat ja niiden painotukset ?
MAL-verkoston laajuus ?
MAL-verkoston kytkös muihin kehittämisprosesseihin (valtakunnallinen ja alueellinen
taso) ?
MAL-verkoston kaupunkipoliittinen rooli tulevaisuudessa ?
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Perinteinen joulupöytä tuo makumuistoja lapsuudesta ja on monelle se ainoa oikea joulupöytä.
Alkupalojen aatelia ovat kalat eri muodoissaan, terriinit, patee, rosolli ja sienisalaatti. Pääruokana
tarjotaan itseoikeutetusti kinkkua ja perinteiset laatikot täydentävät aterian.
Glögi (alkoholittomana)
***
Rosollia M,G,V ja punajuurikermaa L,G
Metsäsienisalaattia L,G
Punajuuriterriiniä ja vuohenjuustoemulsiota L,G
Napue- ja punajuurigraavattua merilohta M,G
Leppäsavustettua lohta M,G
Arthurin silli- ja silakkavalikoima L,G
Arthurin olut-alatoopia M,G
Savustettua kalkkunanrintaa ja kirsikkahilloa M,G
Suolakurkkuja M,G,V, smetanaa L,G ja hunajaa M,G
Keitettyjä perunoita L,G
Joululeipää ja voita L
Kotikaljaa M
***

Joulukinkkua M,G
Sinappia M,G,V
Luumuja M,G,V
Herneitä M,G,V
***
Lanttulaatikkoa L,G
Porkkanalaatikkoa L,G
Imellettyä perunalaatikkoa L
***
Uuniomenarahkaa ja pipari-crumblea L
Suklaakakkua VL, hunaja-pähkinää M,G ja kanelivaahtoa L,G
Kahvia/teetä
VL: vähälaktoosinen | L: laktoositon | M: maidoton | G: gluteeniton | V: Vegaani

https://www.hotelarthur.fi/fi/ravintola/sesonkituotteet/joululounas/
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