KAUPUNKISEUTUJEN KESTÄVÄN
MAL-TYÖN MALLIT
POHJOISMAISSA
Pohjoismaiset parhaat käytännöt ja
kokemustenvaihto kaupunkiseutujen MALyhteensovitustyön syventämiseksi ja
kaupunkiverkostojen kehittämiseksi
MAL-verkoston verkostohanke (2019-2020)
Toteutus: projektisuunnittelija Iina Sankala & MAL-verkoston
koordinaatio
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Työn tehtävä
ja tavoite

MAL-verkoston verkostohanke
• Kesto n. 6 kk (syksy 2019 – alkukevät 2020)
• Kartoitus: selvitetään kuntien yhteisen suunnittelun
erilaisia käytäntöjä, oppimisverkostoja tai muita
keinoja vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin
MAL(PE)-työssä eri Pohjoismaissa

• Raportti, (työ)seminaari ja materiaalipankki
Pohjoismaiset parhaat käytännöt
• Tavoitteena kaupunkiseutujen vertaisoppiminen MALyhteensovitustyön syventämiseksi
• Teemoina mm. kestävä kaupunkikehitys (sustainable
urban development), kaupunki(seutu)verkostot,
hiilineutraaliustavoitteet
• Selvitystyö luo pohjaa kaupunkiseutujen yhteistyön
syventämiselle esim. pohjoismaisen foorumin tai
yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden
muodossa
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TAPAUKSET

LÄHTÖKOHTIA

Työn rajausta
Mitä MAL-työllä tarkoitetaan pohjoismaisessa kontekstissa?
MAL-työllä tarkoitetaan tässä selvityksessä kestävää maankäyttöä, liikkumista ja asumisen kysymyksiä
integroivaa suunnittelu- ja kehittämistyötä kaupunkien, kaupunkiseutujen (ja valtion) yhteistyönä. MAL-työ
ei rajaudu pelkästään sopimusinstrumenttien kautta tehtävään työhön, vaan on laajempi toimintatapa.
= Työtä, jolla edistetään kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelua (vrt. strateginen
eheyttäminen, Puustinen ym. 2016, pohjoismaisissa yhteydenotoissa hyödynnetty myös käsitettä
sustainable urban development)
Työnjako rinnakkaisten hankkeiden kanssa
Fokus virallisen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän rinnalla toimivissa vertaisoppimis- ja
yhteistyöverkostoissa (vrt. HINKU-kunnat, FISU-kunnat, MAL-verkosto). Aluekehittämisen verkostoja
tarkasteltu VALUMA-hankkeessa, sopimuksellisuutta JustDe- hankkeessa.
Verkostojen monitasoisuus ja -teemaisuus
Tarkastellaan yhtäältä verkostojen syntymekanismia ja eri aluetasojen vuorovaikutusta (top-down vs.
bottom-up) sekä toisaalta verkostomaisen yhteistyön kattamaa ilmiökenttää (ns. yhden asian liikkeet vs.
laajemman toimintakentän verkostot)
Spatiaalisuus
Tunnistetaanko muissa maissa kaupunkiseutuproblematiikkaa? Seutunäkökulma voi riippua siitä, ovatko
alueet itsessään seututasoisia. Esimerkiksi Lehtovuoren ym. (2019, 27) raportissa todetaan, että Ruotsin
kunnat ovat suurempia ja niitä ohjataan toiminnallisina alueina.

4

Tiedonkeruu
• Tiedonkeruu käynnistynyt tietopyynnöllä, jota levitettiin MAL-verkoston sidosryhmille sähköpostitse ja
uutiskirjeen kautta
• Tunnistettu kotimaisia avainhenkilöitä ministeriöistä, kaupungeista, seuduilta, tutkimuslaitoksista jne. (mm. YM,
TEM, LVM, HSY, HSL, Kuntaliitto, Suomen kasvukäytävä, Motiva, Syke, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto)
• Löydettyjen tapausten, aiempien kontaktien ja suositusten kautta tunnistettu mahdollisia avainhenkilöitä
Pohjoismaista
• tiedonantoja sähköpostitse, osaa pyydetty puhelin- tai skype-haastatteluun

• Tietopyyntöjen rinnalla itsenäistä työpöytätyöskentelyä ja verkostoihin perehtymistä verkkoaineistojen kautta
• Samanaikaisten JustDe- ja VALUMA-hankkeiden välillä haetaan luontevia yhtymäkohtia. Hankkeissa tehty työ
tukee monilta osin selvityksen toteutusta sekä kiinnostavien tapausten ja teemojen haarukointia:
• JustDe-hanke on lisännyt ymmärrystä muiden Pohjoismaiden sopimusinstrumenteista ja kaupunkiseudullisesta
kehittämisestä.
• VALUMA-hankkeessa toteutettu kotimainen kuntakysely (MDI 2019) osoittaa kuntien tarpeen tiivistää
yhteistyötä kestävän yhdyskuntakehityksen ja toimivien yhteyksien osalta kuntakoosta riippumatta. Suurissa yli
100 000 asukkaan kunnissa korostuu tämän lisäksi ilmastotyön merkitys sekä halukkuus ottaa vetoroolia mm.
kestävässä liikkumisessa, urbaanissa liikennepolitiikassa ja MAL-työssä.

• Muiden Pohjoismaiden kaupunkiseudullisia suunnitelmia ja MAL-työtä kansallisten suunnittelujärjestelmien
puitteissa on tarkasteltu Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:24 -sarjassa julkaistussa Lehtovuoren ym. (2019)
selvityksessä.
5

Tarkasteltuja tapauksia
TEEMAT:
• Kestävä kaupunkiliikkuminen
• Kestävä kaupunkikehittäminen
• Asumisen kehittäminen
• Kestävää kasvua: elinkeinojen kehittämistä verkostoyhteistyöllä
+ Hankkeita ja muita nostoja
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Kuva: Søren Sigfusson/norden.org

Tapausten jäsentely
Verkoston synty valtiolähtöisenä (top-down)
tai kuntalähtöisenä (bottom-up)

LUKUOHJE
Tarkasteltujen verkostojen, ohjelmien ym.
keskeisiä piirteitä on koottu kuvanmukaiseen
tietolaatikkoon nopean selailun ja vertailun
helpottamiseksi

Toiminnan ilmiökenttä: fokusoitu vai laajaalainen

Pääasiallinen toimintatapa: edunvalvonta,
kehittämistyö, tiedon jakaminen (avainsanat)

€

Resurssit

[esimerkki]
top-down
fokusoitu
edunvalvonta, tiedon jakaminen
€ jäsenmaksut
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Kestävä kaupunkiliikkuminen

Kuva: https://hallbarstad.se/wp-content/uploads/2015/10/illustration-om-oss.jpg

• Taustalla nk. ”raitiotierenessanssi”: Light rail transit järjestelmät (LRT) osana vähähiilistä liikkumista, reitin
varren kaupunkikehityspotentiaali

Ruotsin
raitiotiekaupunkien
verkosto
Spårvagnsstäderna (SE)
http://www.sparvagnsstaderna.se/

luokittelu

bottom-up
fokusoitu: LRT-järjestelmät
tiedon jakaminen, kuntien
sparraus

• Perustettu v. 2009 Tukholman kaupungin ja alueen
toimijoiden aloitteesta

• Voittoa tavoittelematon yhdistys/intressiorganisaatio
• Kuntajäseniä, seudullisia
joukkoliikenneviranomaisia
• liitännäisjäseninä yhteisöjä ja yrityksiä
• Rahoitus jäsenmaksuilla: jäsenmäärän vaihtelu
myös toiminnan haaste
• Yhden täysiaikaisen työntekijän operatiivinen
toimisto, jonka työtä ohjaa johtokunta
• Verkosto tuottaa ja jakaa tietoa raitiotiehankkeista
jäsenten kesken (raportit, opintomatkat, tapahtumat),
vuorovaikutusta myös kansallisesti ja kansainvälisesti
• Tukee kuntien työtä kaupunkisuunnittelun, rahoituksen
ja yhteistyön kysymyksissä uusien raidejärjestelmien ja
linjojen kehittämiseksi
• esim. hankintaohjeistusta Recommendation for
Contractual Terms regarding Trams

€ jäsenmaksut

➢ Suomeen perustettu vastaava Raitiotiekaupunkien
verkosto v. 2017
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Jäsenistö
• Kunnat ja kaupungit: Göteborgs Stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Malmö Stad,
Norrköpings kommun, Stockholms Stad, Uppsala kommun, Västerås Stad

• Alueelliset joukkoliikennetoimijat: UL Kollektivtrafikförvaltningen (Region Uppsala), Västtrafik
Liitännäisjäsenet:
• Järjestöt: Svenska Spårvägssällskapet, Swedtrain
• Yritykset: Anker AB, Ansaldo-STS Sweden AB, Arriva Sverige AB, Atkins Sverige AB, BBH Arkitekter och
Ingenjörer AB, BD Järnvägskonsult AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Born 40 (Bernt Nielsen),
Buhre Trading (Pandrol), CAF S.A., Cowi AB, Christian Berner AB, Engie Ineo, Faiveley Transport Nordic AB,
Göteborgs Spårvägar AB, JCB Trafikkonsult, Keolis Sverige AB, Kila Consulting AB. Light Rail Day, Lindahl
Consulting, Vy (ent. Nettbuss Stadsbussarna AB), Ramboll Sverige AB, RockDelta, Rolfsen & Son AB, Skoda
Transtech OY, SNC-Lavalin Rail & Transit AB, Stadler, Stockholms Spårvägar AB, Strukton Rail AB, Sweco
Rail, Systra, Trafikverksskolan, Transdev, Trivector Traffic AB, Tüv Sud Sverige, TXG Transportation AB,
Vossloh Nordic Switch Systems AB, WSP, ÅF Infrastructure AB

“Mutual exchange of information with a view to raising the level of expertise in
all fields related to urban development and modern tramways”
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Ruotsin
pyöräilykaupungit
Svenska Cykelstäder (SE)
http://svenskacykelstader.se/

luokittelu

bottom-up
fokusoitu: pyöräily
tiedon jakaminen, pyöräilyn
edistäminen
€ jäsenmaksut

• 2014 Malmön aloitteesta perustettu yhdistys, jossa
jäsenenä edelläkävijäkuntia ja -alueita Ruotsista
• toiminnan käynnistämisessä mukana myös
pyöräilyn edistämisen intressiryhmät Svensk
Cykling ja Cykelfrämjandet
• 31 jäsenkuntaa ja 4 seutua, 7 liitännäisjäsentä

• Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Göteborg,
Linköping, Jönköping, Västerås, Eskilstuna, Tukholma,
Uppsala, Gävle, Örebro, Karlstad, Sundsvall, Luleå,
Umeå, Karlskrona, Motala, Skövde, Sollentuna, Borås,
Varberg, Sundbyberg, Falkenberg, Växjö, Danderyd,
Östersund, Nacka, Falun, Trollhättan
• Region Uppsala, Region Skåne, Region Stockholm,
Västra Götalandsregionen
• NCC, Trivector, Tornet, ÅF, VTI, COWI, SWECO

• Tavoitteena pyöräilyn turvallisuuden ja yleisyyden
kasvattaminen kaupungeissa: tämä tarkoittaa mm.
pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista sekä
pyöräilyn roolin edistämistä paikallisessa, alueellisesta ja
kansallisessa suunnittelussa
• Parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakaminen,
mielipidevaikuttaminen ja yhteistyö

“Swedish Cycling Cities’ joint vision is for 50 % of all
journeys shorter than 5 kilometers to be bike rides”
➢ Suomessa Pyöräilykuntien verkosto ry
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Katso myös
• muita Ruotsin pyöräilytoimijoita ja -sivustoja: Svensk Cykling (katto-organisaatio), Cykelbranschen,
Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Vätternrundan. Esimerkiksi pyöräilyn edistämisen
NGO Cykelfrämjandet laatii vuosittain ranking-listauksen Ruotsin kunnista, jotka ovat parhaiten
edistäneet pyöräilyä mm. investoinnein ja joissa pyöräilijöiden tyytyväisyys on korkeimmalla
tasolla.
• Norjassa vastaava pyöräilykaupunkien verkosto Sykkelbynettverket
• Tanskassa pyöräilyn edistämisen ”lähetystö” Cycling Embassy of Denmark: tanskalaisen
pyöräilyosaamisen levittäminen globaalisti

• Tanskassa Kööpenhaminan pääkaupunkiseudulla on muodostettu kumppanuusmallinen
pyöräbaanaverkosto. Yhteensä 27 kuntaa tekee seudullista yhteistyötä kestävää
työmatkaliikkumista tukevien pyöräilyn laatukäytävien rakentamisessa (eng. cycle superhighways).
Verkostoimaisen työskentelyn, ml. sihteeristön päärahoittajana toimii Capital Region of Denmark
(75 %), kuntien osuus on 25 %. Vastuu pyöräbaanojen rakentamisessa on kunnilla, joita valtio
tukee 40-50 prosentin osuudella. Kuntien välistä koordinaatiota lisännyttä kumppanuusmallia sekä
sen puitteissa laadittua yhteistä toimintakonseptia pidetään onnistuneena, minkä vuoksi mallia on
kopioitu myös Aarhusin ja Odensen kaupunkiseuduille.
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Sosiaalisesti kestävän
liikennesuunnittelun
verkosto
Nätverket socialt hållbar
transportplanering (SE)
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/goteborg/natverk

luokittelu

bottom-up
laaja katsanto liikkumisen
sosiaaliseen kestävyyteen
tutkimus- ja kehittämisprojektit,
ymmärryksen luominen
€

Seutuja, Trafikverket & Mistra
Urban Futures

• v. 2018 perustettu verkosto tutkijoille ja käytännön
toimijoille, joiden yhteisenä kiinnostuksenkohteena
on sosiaalisesti kestävä liikennesuunnittelu
• n. 100 jäsentä yliopistoista, elinkeinoelämästä ja
julkiselta sektorilta
• alkusysäyksenä sosiaalista kestävyyttä
kaupunkisuunnittelussa tarkastellut raportti
• Verkoston tarkoituksena tuottaa yhteistä ymmärrystä
sekä suunnittelun eri tasojen (kansallinen,
alueellinen, paikallinen) välillä että käytännnön
yhdyskuntasuunnittelun ja tutkimuksen välillä
• Kokonaisymmärryksen luominen ja sektorit
ylittävä laaja tarkastelu ihmisten liikkumiseen
vaikuttavista tekijöistä: maankäytön suunnittelu,
kansanterveys, sosiaaliset ja ympäristölliset
kysymykset jne.
• Muotoillaan ja kehitetään avauksia tutkimus- ja
kehittämisprojekteiksi ajankohtaisissa teemoissa
• Verkosto järjestää avoimia seminaareja ja
yhteiskehittämistyöpajoja ajankohtaisten aiheiden
ympäriltä
• Toimintaa rahoittavat Göteborgin ja Länsi-Götanmaan
seudut, Trafikverket ja Mistra Urban Futures.
Verkoston koordinaatiosta vastaa työryhmä ja kaksi
koordinaattoria
➢ vrt. Suomen Viisaan liikkumisen verkosto (VILI)
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Kestävä kaupunkikehittäminen

Ruotsin
ilmastokunnat
Klimatkommunerna (SE)
https://klimatkommunerna.se/

luokittelu

bottom-up
kuntien ilmastotyö laajaalaisesti
tiedon jakaminen, kuntien
kirittäminen
€

asukaslukuun suhteutetut
jäsenmaksut kunnille ja alueille

• v. 2001 Lundin alullepanema verkosto kuntien ja
seutujen ilmastotyöhön
• Verkostosta yhdistykseksi v. 2008
• Tukee strategista ilmastotyötä kunnissa sekä kuntien
roolia kansallisessa ilmastopolitiikassa
• Kattavan tietopankin ylläpito
• Jäseniltä edellytetään:
• kasvihuonekaasupäästöjen säännöllinen
seuranta
• asetettu vähennystavoite
• toimintasuunnitelman laatiminen ja
toimenpiteiden toteuttaminen päästöjen
vähentämiseksi
• edistymisen raportointi
• Teema-alueina mm. kestävät kulkutavat,
rakentamisen materiaalit, koulujen ja
elinkeinoelämän osallistaminen, uusiutuvat
polttoaineet ajoneuvoissa, fossiilivapaat investoinnit
ja sijoittaminen, elintarvikkeiden hankinnan ja
julkisten ruokaloiden ilmastovaikutukset,
työmatkojen ilmastovaikutusten kompensaatio,
sähkön tuotanto uusiutuvalla energialla
• Testi jäsenyyttä hakeville! Perustason täytyttävä
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Kuva: https://hallbarstad.se/wp-content/uploads/2015/10/illustration-om-oss.jpg

Kestävien kaupunkien
neuvosto
Rådet för hållbara städer
(SE)
https://hallbarstad.se

luokittelu

top-down
laaja: kestävä
kaupunkikehittäminen
viranomaisten välinen koordinaatio,
strategisten toimenpiteiden
tunnistaminen

€

Boverket koordinoi, viranomaiset
mukana toimialansa puitteissa

• Ruotsin hallituksen perustama kestävän
kaupunkikehittämisen neuvosto
• aiemmin työtä tehty Plattformen för hållbar
stadsutvecking puitteissa 2014-2017
• Tarkoituksena tukea kuntien pitkäjänteistä työtä
kestävän kaupunkikehittämisen ja Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi (osa 11: kestävät
kaupungit ja yhteisöt)
• Neuvoston toiminnan kautta (2017-2022) toteutetaan
hallituksen kestävän kaupunkikehittämisen politiikkaa,
jonka tarkoituksena tukea kaupunkien kehittämisen
edellytyksiä
• Taustalla Ruotsin ensimmäinen kansallinen
kaupunkikehittämisen strategia Strategi för
levande städer– politik för en hållbar
stadsutveckling
• tavoitteena elinvoimaiset, vihreät, terveelliset ja
turvalliset (sis. inkluusio) kaupungit kohtaamisille
ja innovaatioiden synnylle
• Foorumi Hållbar Stad tuo yhteen kestävän
kaupunkikehittämisen toimijoita
• Foorumi tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen
• 30 yhteistyökumppania, mm. kuntia, tutkimuslaitoksia,
yhdistyksiä…

➢ vrt. YM:n Kestävä kaupunki -ohjelma
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Neuvoston kokoonpano: Neuvosto koostuu 11 viranomaisjäsenen
johtavista viranhaltijoista sekä kuntien ja alueiden edustajista. Neuvoston
rinnalla toimii kolme työryhmää: jäsenorganisaatioiden asiantuntijoista
koostuva työryhmä laatii strategian sekä tuo esiin toimenpiteitä ja
yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi neuvoston keskustelukumppaneina
toimii ns. kuntatyöryhmä sekä elinkeinotyöryhmä. Ruotsin
asuntoviraston (Boverket) alainen kanslia koordinoi neuvoston työtä.
• Neuvoston viranomaisjäsenet: Boverket, Energimyndigheten, Formas,
Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes:
Statens centrum för arkitektur och design, Sveriges Kommuner och
Landsting, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova

Vuosittaiset toimenpiteet ja raportointi: Vuosittaisessa toimenpidelistauksessa neuvosto esittää tarvittavia toimenpiteitä
viranomaistoimijoiden yhteistyössä toteutettaviksi, nimeää strategisesti
tärkeitä toimenpiteitä, jotka kuitenkin ylittävät viranomaistoimijoiden
toimivaltarajoja, sekä tunnistaa selvitystarpeita keskeisissä
kaupunkikehittämisen kysymyksissä. Vuoden 2018 toiminnan teemoina
oli kestävää kaupunkikehittämistä koskevan tiedon kehittäminen ja
parempi hyödyntäminen, uusien yhteistyön mallien kehittäminen
sektorirajojen ylittämiseksi sekä paikallisen toiminnan tukeminen
hallinnon eri tasojen yhteistyönä.
• Nostoja v. 2018 toimenpiteistä (Åtgärder 2018): Kartoitus ja yleiskuvan
laatiminen kestävän kaupunkikehittämisen hankkeista ja aloitteista,
esteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen kestävyystyössä, yhteyksien
parantaminen tutkimusyhteisöihin ja muuhun yhteiskuntaan mm.
kansallisen kestävää yhdyskuntasuunnittelua koskevan tutkimusohjelman
kautta. Tunnistettu strategisesti tärkeäksi luoda uusia tapoja hyötyjen
mittaamiseen sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Selvitettävinä kysymyksinä edistymisen seuranta sekä digitalisaation
vaikutus kestävään kaupunkikehittämiseen.

Hållbar Stad -foorumi
Kunnat ja seudut: Malmö stad, Lunds kommun, Huddinge kommun,
Mälardalsrådet, Jämlikt Göteborg
Virastot ja laitokset: Riksantikvarieämbetet, K2 – Nationellt
kunskapscentrum för kollektivtrafik, Nationellt centrum för
klimatanpassning
Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset: Kungliga tekniska högskolan (KTH),
Nordregio, Mistra Urban Futures, Movium, RISE
Yritykset: Vattenfall, Stockholmshem, Stena Fastigheter, URBIO, Härifrån,
Ekologigruppen
Järjestöt, yhdistykset: Världsnaturfonden WWF, Sveriges Arkitekter,
Arkitekter utan gränser, Spårvagnsstäderna, C/O City,
Naturskoleföreningen, SABO, Hållbart byggande i Syd, Form/Design
Center, IQ Samhällsbyggnad

➢ Kestävien kaupunkien neuvosto on osa valtion
vahvaa intressiä kestävän kaupunkikehittämisen
teemassa. Toiminta on alkanut sektorirajojen
ylittämiseen ja integroivaan kaupunkikehitykseen
perustuvasta viranomaisten välisestä
koordinointityöstä (ks. Kanninen 2017, 75)
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Kaupunkikehittämisen
teemaverkosto
Forum for stedsutvikling
(NO)
https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/id520595/

luokittelu

top-down
laaja: kaupunkikehittäminen
tiedon jakaminen, vuorovaikutus
€

jäsenten vuosittaiset
rahoitusosuudet

• v. 2006 käynnistynyt valtion ja alueiden viranomaisten
tiedonvaihdon verkosto kaupunkikehittämisen
teemassa (vuosina 1992-2010 Landskonferansen)
• mukana mm. ilmasto- ja ympäristöministeriö (klima- og
miljødepartementet KLD), Norjan tiehallinto (Statens
Vegvesen), kulttuuriperintöviranomainen
(Riksantikvaren), valtion asuntopankki Husbanken,
arkkitehtuuri- ja design-säätiö Norsk Form, kunta-ja
uudistusministeriö (kommunal- og
moderniseringsdepartementet KMD),
ympäristöviranomainen Direktoratet for
naturforvaltning, kulttuuriministeriö
(kulturdepartementet), maaseudun kehittämiskeskus
Distriktssenteret & Norjan kansanterveyslaitos
Helsedirektoratet
• Myös maakuntien (fylkeskommunene) vahva rooli
verkostossa alueellisina toimijoina

• Verkostolla ei omaa hallinnoijaorganisaatiota, vaan
kokoaa yhteen jäsenten toimialojen puitteissa
tehtävää kaupunkikehittämistyötä
• Verkoston kautta järjestetään vuosittain kansallisia ja
alueellisia konferensseja sekä verkostotapaamisia
kunnille ja muille paikallisille toimijoille
• Tapaamisten ohella valtakunnallinen verkkosivusto
toimii tiedonjaon alustana kuntien ja maakuntien
kaupunkikehittämisestä vastaaville toimijoille
18

Asumisen kehittäminen

Suurkaupunkiohjelma
Storbyprogrammet
(NO)
https://www.husbanken.no/boligsosialtarbeid/kommuneprogram/

luokittelu

top-down (mutta suurten
kaupunkien tarpeesta)
fokusoitu: asumisen rahoitus &
kehittäminen
kaupunkien rahoittaminen,
kehittämistyö
€ Husbankenin rahoitus

• Osa Norjan valtion asuntopankin Husbankenin työtä kansallisen
asuntostrategian Bolig for velferd toteuttamiseksi
• Kunta- ja uudistusministeriön (KMD) alainen Husbanken tukee
kuntien (sosiaalisen) asuntopolitiikan ja sen toimintatapojen
kehittämistä 4 vuoden kuntaohjelmalla v. 2016-2020
• Kuntaohjelman 3 tasoa: Kuntien yleisen tuen (ns. perustaso)
lisäksi kaksi osaohjelmaa keskikokoisten ja suurten kaupunkien
erityiskysymyksiin liittyen: By- og tettstedsprogrammet &
storbyprogrammet
• laadittu molemminpuolisesti velvoittavina sopimuksina
• suurkaupunkiohjelmassa mukana Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger & Drammen kommune
• 5 suurimman kaupungin verkostotapaamiset
(storbynettverk) 2 krt/v, vuosittain päivitettävät tavoitteet
• Husbanken koordinoi yhteistyötä, pääteemoina sosiaalinen
asuntotuotanto ja kaupunkisuunnittelu
• Tavoitteena tiivistää kuntien ja Husbankenin välistä yhteistyötä
strategisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun edistämiseksi sekä
laadukkaiden elinympäristöjen luomiseksi. Ohjelmissa mukana
olevien kaupunkien (rahoitus)tarpeita priorisoidaan.
• Suurkaupunkiverkosto muodostunut suurten kaupunkien
aloitteesta ja tarpeesta, työskentelyä halutaan jatkaa ohjelman
jälkeenkin. Vertaisten verkoston koetaan tukevan suurten
kaupunkien oppimista. Toisaalta pohdittu verkoston
laajentamista 10 suurimpaan sekä yhteistyön tiivistämistä
valtion organisaatioiden suuntaan
• myös yhteistyöstä kuntaliiton (KS) vastaavan
suurkaupunkiverkoston kanssa keskusteltu,
yhteensovittamisongelmia kuitenkin erilaisten
taustaorganisaatioiden vuoksi
➢ Husbanken vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:a
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Sosiaalisen
asumisen verkosto
Almen
Boligsektornetværk (DK)
https://tilmeld.kl.dk/KNAB2019/om-netvaerket.html
https://www.kl.dk/english/

luokittelu

bottom-up
fokusoitu: asumisen
kehittäminen
seminaarit

Social housing network
• Tanskan kuntaliiton (KL) vetämä
• Verkosto kokoontuu 3 kertaa vuodessa,
maksulliset seminaarit
• Tapaamisten agenda muodostuu ajankohtaisten
asumisen kysymysten ympärille: esim.
ajankohtaiset lakimuutokset tai kuntien
päivänpolttavat kysymykset sosiaalisen asumisen
suunnitteluun, rakentamiseen ja hallinnointiin
liittyen.
• 32 kuntajäsentä
• Vuoden 2019 teemat:
• Dataan perustuva seuranta
• Tulevaisuuden asumistoiveet ja tarpeet
• Asukkaiden osallistaminen ja sosiaalisen
asumisen toimet

➢ Sosiaalisen asumisen verkoston ohella Tanskan
kuntaliiton (KL) kautta kokoontuu vastaavia
kuntaverkostoja myös muissa teemoissa:
ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ITarkkitehtuuri, maaseutukoordinaattorit,
kunnalliset kiinteistöt, jätehuolto, energia jne.

€ seminaarimaksut
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Verkosto uusien
kaupunginosien
rakentajille
Nätverket för nya
stadsdelar (SE)
http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2018/04/Information-om-N%C3%A4tverketf%C3%B6r-nya-stadsdelar-version-11-december-2019.pdf

luokittelu

top-down

fokusoitu: asuntorakentamisen
suurhankkeet

• Verkosto on perustettu kokemustenvaihdon ja
tiedonjakamisen alustaksi uusia kaupunginosia tai
suuria asuntorakentamisen yhteistyöhankkeita
toteuttaville kunnille
• Jäseninä yhteensä 28 kuntaa tai kunnallista
kehittämisyhtiötä
• erityisesti sellaiset kunnat, joissa on painetta
asuntorakentamiselle (myös seudullisesti) sekä
kiinnostusta kestävään kaupunkikehittämiseen
• verkosto avoin myös maakuntien
aluekehittämisen toimijoille
• paikallisten yritysten, t&k-toimijoiden ja muiden
intressiorganisaatioiden mahdollisuus osallistua
joihinkin kokouksiin
• Säännölliset tapaamiset, joissa kunnat voivat esitellä ja
keskustella suunnitelmistaan, saada tukea muilta
kunnilta sekä asiantuntijoilta
• Tapaamisten ohella avoimia seminaareja sekä
vuosittaisia tutustumisvierailuja kotimaassa ja
ulkomailla jäsenistölle
• Verkostolla ei omaa organisaatiota, vaan työtä
koordinoidaan olemassa olevien kunnallisten ja
alueellisten verkostojen puitteissa. Jäsenet nimeävät
omat yhteyshenkilönsä

vertaistuki, oppien jakaminen
€

kuntien omavastuu osallistumiskuluista

➢ Verkoston työskentely on osa valtion asettamaa
selvitystyötä asuntorakentamisen koordinoimiseksi
(2018-2020, ks. seuraava dia)
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Katso myös
• Ruotsissa asuntorakentamista vauhditetaan kansallisen koordinaattorin ja selvityshenkilön
Johan Edstavin työn kautta. Vuoden 2020 loppuun kestävän työn tarkoituksena on lisätä
kestävää asuntorakentamista ja edistää kuntien työtä kestävän kaupunkikehittämisen
innovaatioissa uudisrakennuskohteissa. Muina tavoitteina on yhteisen toimintamallin luominen
kompleksisiin suunnittelukysymyksiin sekä kuntien ja eri toimijoiden välisen dialogin tukeminen
tapauksissa, joissa suunnitteluolosuhteet ovat erityisen haastavat. Tällaisia ovat esim. entiset
teollisuus- ja satama-alueet tai alueet, joilla maanomistuskysymykset tai intressit ovat
moninaisia. Lisäksi tarkastellaan rakentamisen edellytyksiä valtion maa-alueilla sekä
mahdollisuutta kuntien lakisääteiselle oikeudelle laatia liikennesuunnitelmia
detaljikaavoituksessa. Edstavin työ linkittyy 28 kunnan ja kunnallisen kehittämisyhtiön
muodostamaan verkostoon Nätverket för nya stadsdelar.

• Skånen asuntoverkosto (Skånskt Bostadsnätverk): Skånen lääninhallituksen, kuntayhtymän ja
seudun v. 2014 perustama yhteistyöalusta asuntorakentamisen ja -markkinoiden
kehittämiskysymyksiin. Verkoston puitteissa järjestetään alueen vuosittainen asuntofoorumi,
muita tapaamisia sekä jaetaan tietoa.
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Kestävää kasvua: elinkeinojen
kehittämistä verkostoyhteistyöllä
18.2.2020
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Tanskan Smart City
-verkosto
Smart City Netværk (DK)
https://smartcities.au.dk/networks-and-partnerships/danishsmart-city-network/
https://smartcitycluster.dk/category/det-danske-smart-citynetvaerk/

luokittelu

top-down
smart city -tematiikka laajasti
kokemustenvaihto, smart city osaamisen tuki
€ projektit ja ministeriön tuki

Danish Smart City Network
• Valtion aloitteesta ja yhteistyössä Aarhusin
yliopiston kanssa v. 2013 perustettu verkosto
• v. 2017 uudistunut rakenne, jossa
koordinointivastuussa Danish Urban Planning
Laboratory, State of Green, Gate 21, CITY PACK
ja CLEAN
• verkostossa mukana laaja-alainen sidosryhmäjoukko
kunnista, alueilta, ministeriöistä ja muilta
viranomaistahoilta, yliopistoista, yrityksistä ja
järjestöistä
• Säännölliset verkostotapaamiset 4 krt/v ja
kokemustenvaihto älykkäiden kaupunkien
kehittämiseen, suunnitteluun ja hallintaan liittyen.
• Tarkoituksena tukea tanskalaisten älykaupunkien
kestävää kehittämistä sekä tunnistaa kehitettävien
älykkäiden ratkaisujen mukanaan tuomia haasteita
ja mahdollisuuksia

Yhteispohjoismainen
Smart City -verkosto
Nordic Smart City Network
https://nscn.eu/

luokittelu

bottom-up
smart city kaupunkikehittäminen
hanketoiminta, kaupunkien
kokeilut
€ hankerahoitus (2020 asti)

• v. 2017 käynnistynyt Tanskan, Norjan, Ruotsin, Islannin ja
Suomen 14 kaupungin yhteistyöverkosto
• Jäsenet: Aarhus, Kööpenhamina, Vejle, Bergen,
Trondheim, Oslo, Stavanger, Reykjavik, Tromsø,
Kristiansand, Tampere, Oulu, Helsinki, Tukholma
• työskentely perustunut toistaiseksi hanketoimintaan,
mutta verkoston toimintaa olisi kiinnostusta jatkaa
myös hankkeiden päätyttyä
• toistaiseksi ei jäsenmaksua, keskusteluja käyty
• Kehittämisen kulmakiviä ovat hiilineutraali ja kestävä
kaupunkikehitys sekä toimiva arki
• Nordic Innovation -rahoitus Nordic Urban Labs -hankkeelle
(2018-2020)
• kaupungit toimivat kokeilun ja kehittämisen alustoina
(living labs) viidessä teemassa, joissa kussakin on
oma vetovastuukaupunkinsa: wayfinding (Helsinki),
people & flows (Kööpenhamina), mobility HUBS
(Bergen), Openlab (Tukholma), smart bins (Reykjavik)
• Parhaiden käytäntöjen jakaminen: esim. suomalainen
nopeiden kokeilujen malli viety muihin Pohjoismaihin

“collaboration project between five countries, five
capitals, and fourteen cities with a common goal:
to explore the Nordic way to create livable and
sustainable cities”
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Aluekehittämisen ja kestävän kasvun verkosto, jolla
on toimintaa Ruotsissa ja Tanskassa

Aluekehittämisen
verkosto REGLAB
(SE/DK)
http://www.reglab.se/in-english/

http://reglab.dk/english/

luokittelu

bottom-up
aluekehittäminen laajasti
Tiedonvaihto, vuorovaikutus

• Ruotsissa 21 aluejäsentä sekä viranomaistahoja,
Tanskassa yli sata jäsenorganisaatiota

• Jäsenistö päättää verkoston toiminnasta ja
aihepiireistä. Verkoston puitteissa järjestetään
seminaareja, fasilitointia sekä kansallista
keskustelua valituista kärkiteemoista.
• kehittämisteemoja mm. alueiden
vetovoimaisuus, digitalisaatio, maankäytön
suunnittelu, innovaatiot, integraatio,
elinkeinot, kulttuuri, osaajien houkuttelu,
arviointi ja mittaaminen
• Ruotsin Reglabissa toimii osaajia yhteentuovia
verkostotyöryhmiä mm. alueellisiin analyyseihin ja
ennakointiin, kasvu- ja koheesiopolitiikkaan sekä
alueellisiin kehittämisstrategioihin liittyen
• v. 2019 järjestäytyi Agenda 2030 -teemoihin ja
kestävään aluekehittämiseen keskittyvä
verkostotyöryhmä Hållbarhetsnätverk

€ Jäsenmaksut

➢ Huom. Reglabia on tarkasteltu myös VALUMAhankkeessa (MDI 2019)
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Hankkeita ja muita nostoja

Pienten kuntien
ja maaseudun
verkostot
Ruotsista ja Norjasta
luokittelu
https://smakom.se/vadar-smakom/
bottom-up / top-down
fokusoitu
edunvalvonta, pienten
kuntien tuki
jäsen- ja tapahtumamaksut /
€
valtion budjettirahoitus

https://distriktssenteret
.no/english/

SMÅKOM - De små kommunernas samverkan (SE)
• pienten kuntien yhteistyön ja tiedonjaon verkosto
sekä kansallinen äänitorvi vuodesta 1989 lähtien
• 69 jäsenkuntaa, rahoitus väkilukuun suhteutetuilla
jäsenmaksuilla ja maksullisilla tapahtumilla
• verkoston toiminta pääasiassa yhteistä vaikuttamista
ja edunvalvontaa valtionhallinnon ja puolueiden
suuntaan, jäsenistölle vuosittaisia kokoontumisia
• Keskeistä asumisen, rahoituksen, palveluiden
saatavuuden ja infrastruktuurin kysymykset
Distriktssenteret - The Centre of Competence on Rural
Development (NO)
• v. 2008 perustettu kunta- ja uudistusministeriön
alainen ja valtion budjetista rahoitettu
asiantuntijavirasto, jonka tehtävänä tukea maaseudun
kuntien ja alueiden kehittämistä
• toimii maaseutualueita koskevan tiedon keräämisen ja
välittämisen kansallisena alustana
• Kuntia ja alueita sparraava toimintatapa ja
tutkimustiedon hyödyntäminen
➢ vrt. seutukaupunkiverkosto, kehyskuntaverkosto
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Tukholman
laaja
metropolialue
Mälardalsrådet
http://www.malardalsradet.se/

luokittelu

bottom-up

The Council for the Stockholm Mälar Region
• laaja metropolialue (vrt. broader economic area)
• Alusta alueen viranomaisten mutta myös
elinkeinoelämän, oppilaitosten ja poliittisen
kentän yhteistyölle
• 56 kuntajäsentä, viisi aluetta (ent. maakäräjät)
sekä seitsemän liitännäisjäsentä
• johtokunta, sihteeristö

• Suuralueen kehittämiskysymykset: Yhteiset
strategiset tavoitteet infrastruktuuri- ja
liikennekysymyksissä, osaamisen sekä kestävän
kilpailukyvyn ja alueen kansainvälisen
houkuttelevuuden teemoissa

• Yhteinen liikennejärjestelmävisio A Better Seat
(En Bättre Sits) korostaa hyvän sisäisen ja
kansainvälisen saavutettavuuden merkitystä
• yhteinen näkemys priorisoitavista
investoinneista

laaja-alainen kilpailukyvyn ja
houkuttelevuuden edistäminen

alueen edunvalvonta ja
strategiatyö
€

vuosittaiset asukaslukuun
suhteutetut jäsenmaksut

• Muuta: Kansainvälinen bechmarking-työ
International Regions Benchmarking Consortium
(IRBC) -jäsenyyden kautta, Årets Mälardarling tunnustuspalkinto
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Jäsenistö
Region Stockholm: Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Norrtälje kommun, Nykvarns kommun,
Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Stockholms stad, Södertälje
kommun, Upplands-Bro kommun, Värmdö kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad,

Region Sörmland: Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds
kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Vingåkers kommun

Region Örebro län: Hallsbergs kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun,
Nora kommun, Örebro kommun

Region Uppsala: Enköpings kommun, Håbo kommun, Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby
kommun, Östhammars kommun

Region Västmanland: Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Norbergs
kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Västerås stad

+ Liitännäisjäsenet: Region Gotland, Region Gävleborg, Region Östergötland, Gävle kommun, Karlstads kommun, Linköpings kommun,
och Norrköpings kommun.

➢ Osa EU:n myötä syntynyttä seudullista kasvu- ja
aluekehityspolitiikkaa (Kanninen 2017, 75)
➢ Suuren mittaluokan seudulliset kasvukäytävät kytkeytyvät
valtakunnalliseen kehittämiseen (Lehtovuori ym. 2019, 27)
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Planning for Large Cities (2013-2017)

Resursseja
metropolialueiden
MAL-työhön

• Viisivuotinen valtion käynnistämä ohjelma

Plansatsing mot store
byer (NO)

• 4 instrumenttia, joiden vuosittainen budjetti 30 milj.
NOK (n. 3 milj. €)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/evalue
ring-av-plansatsing-mot-store-byer/id2563664/

luokittelu

top-down
fokusoitu
taloudelliset instrumentit ja
vuosittaiset seminaarit
€

30 milj. NOK/v

• aiming at contributing to future‐oriented urban
planning, improved urban environments and
facilitation of increased housing construction
• 4 suurinta kaupunkia (Oslo, Bergen, Stavanger,
Trondheim) sekä kolme maakuntaa (Hordaland,
Sør‐Trøndelag, Rogaland)

1. taloudellista tukea MAL-suunnitteluprojekteille
(vuosittain 12-14 milj. NOK, alueille 6 milj. NOK
yhteensä)
2. yhden toimen rahoittaminen maakuntajohtajan
alaisuudessa metropolialueiden asuntokehittämisen
tukemiseksi
3. rahoitetaan kaupunkitutkimusta (NOK 5 milj.
vuosittain)
4. kahden nimetyn teemaverkoston vuosittaiset
seminaarit kaupunkisuunnittelijoiden ja
aluekehittäjien vertaisoppimisen ja dialogin tueksi

Ohjelmakauden päätyttyä jatko 9 suurimmalla
kaupunkiseudulla, mukana kunnat ja maakunnat.
Kytkentä seudullisiin kasvusopimuksiin (Urban growth
agreements)
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Attractive Nordic
Towns -hanke
(2017-2019)
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/by--og-stedsutvikling/attraktive-nordiske-byer/engelsk-versjon-attractive-nordic-towns-andregions/id2622464/#News
https://www.pori.fi/porinkaupunkisuunnittelu/projektit/attractive-nordic-towns

luokittelu

top-down
laaja: kaupunkien kestävä
uudistuminen
kaupunkien kehittämistoiminta
ja hanketyö

• Pohjoismaisten pienten ja keskisuurten kaupunkien
yhteistyön verkosto kestävän kaupunkikehityksen
edistämiseksi
• Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama
hanke
• hanketta johti Norjan kunta- ja
uudistusministeriö (KMD)
• Suomesta mukana Pori, Salo & Vaasa. Tanskan
kaupungeista Sønderborg, Middelfart ja Viborg,
Islannista Akranes, Hornafjørdur, Mosfellbær, ja
Fljotsdalsherad, Ruotsista Växjö, Lund, Ystad ja
Norjasta Hamar, Narvik sekä Verdalin, Levangerin ja
Steinkjerin muodostama ”MAL-seutu”
Innherredsbyen
• Partnerikaupungit jakautuivat neljään työryhmään:
1. Mapping, development and use of methods
to measure urban qualities and sustainability
2. Share knowledge between Nordic decision
makers, administration and academic
communities
3. Contribution to handling complex decisionmaking challenges in urban regions
4. A common Nordic strategy for attractive and
inclusive urban environments

€ hankerahoitus
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Katso myös
• Vuosina 2008-2014 Norjassa kehitettiin ilmastotyötä ja MAL-asioita kansallisessa ohjelmassa Cities of the
Future (Framtidens byer). Mukana oli 13 kaupunkia ja 9 seutua, ministeriöitä, kuntaliitto sekä elinkeinoelämä
(yht. 21 partneria). Ohjelman teemoja olivat maankäyttö ja liikkuminen (ATP), rakentamisen
energiakysymykset, kulutus ja jäte, ilmastonmuutos sekä rakennetun ympäristön laatu. Hankkeessa
muodostuneet teemaverkostot kokoontuivat vuosittain ja yhteistyötä tehtiin eri sektoreiden ja
hallinnontasojen välillä. Ohjelman seurauksena kunnat ovat ottaneet ilmastonmuutoksen torjumisen ja siihen
sopeutumisen keskeiseksi toiminnan osa-alueeksi, jossa tehtävä työ on luonteeltaan yhteensovittavaa. Lisäksi
se on syventänyt kunnissa ja seuduilla tehtävää MAL-työtä sekä lisännyt osaamista hallinnon eri tasoilla ja
sektoreilla: mm. maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteiset suunnitelmat otettu käyttöön, esim. Regional
Plan for Coordinated Land-use and Transport in Grenland 2014-2025.

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tietopankit Ruotsissa ja Norjassa: Ruotsin tietopankin The Swedish
portal for climate change adaptation (Klimatanpassningsportalen) taustalla viranomaisten ilmastoverkosto,
Governmental agency network for climate change adaptation (Myndighetsnätverket för klimatanpassning).
Norjan ympäristöministeriön ylläpitämä The Norwegian Climate Change Adaptation Portal (Klimatilpasning)
kokoaa tietoa ajankohtaisesta ilmastotyöstä, parhaista opeista, tutkimuksesta ja muista julkaisuista.
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Tulosten koontia

Havaintoja
pohjoismaisista
kaupunkiverkostoista

Mitä lisäarvoa muista Pohjoismaista
löydetyt yhteistyön käytännöt
voivat tuoda suomalaiseen
MAL(PE)-kehittämiseen?
1. Millaisia havaintoja selvitys tuotti kuntien
toiminnan näkökulmasta?
2. Miten raportin tulokset hyödyttävät
seutuyhteistyön kehittämistä?
3. Millaisia havaintoja selvitys tuotti valtion
roolista?
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Millaisia havaintoja selvitys tuotti kuntien toiminnan näkökulmasta?
• Etenkin suurten kaupunkien sekä edelläkävijäkuntien tarve vertaisverkostoille: saman mittakaavan
haasteet, sama kunnianhimon taso jne.
• Kaikissa maissa on tunnistettu suurten kaupunkien kasvupaineesta aiheutuvat erityiskysymykset
• Tutkimustiedon hyödyntäminen uusien avauksien löytämisessä: esim. sosiaalinen kestävyys
liikennesuunnittelussa
• Kaupunkikehittämisen kentän vahva projektiorientaatio on haaste verkostojen ja asiantuntijuuden
jatkuvuudelle
• Esim. EU-hankkeet tukevat tiedonvaihtoa niin kansainvälisesti kuin kansallisesti, mutta syntyvien
verkostojen toimintakausi jää usein muutamaan vuoteen
• vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdon kanavat tai työryhmät eivät siten ole pysyviä, vaikka
asiantuntijuus ja henkilökontaktit voivatkin siirtyä hankkeesta toiseen.
• Yhteistyössä nähdään monia etuja. Esim. Husbankenin suurkaupunkiverkoston ja pohjoismaisen smart city
-verkoston tapauksissa yhteistyölle toivottiin jatkoa myös projektin/ohjelman päättyessä. Tällöin on
kuitenkin punnittava, mitä hyötyjä verkosto tuo jäsenilleen
• verkoston tarkoituksenmukainen jäsenistö/laajuus
• toiminnan rahoitus (ja sen pysyvyys)
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Miten raportin tulokset hyödyttävät seutuyhteistyön kehittämistä?
• Pohjoismaat hyvänä vertailukohtana suomalaisille seuduille yhteiskuntien samankaltaisuuden,
kaupunkien/seutujen koon sekä edelläkävijyyden näkökulmista.
• MAL-työtä ei samanlaisena kuin Suomessa ole juuri muualla, kuitenkin maankäyttöä ja liikennettä
integroivan suunnittelun tarve on laajalti tunnistettu ja eri menetelmin pilotoitu
• spesifin intressin verkostoja löytyy useita, mutta laajempaa kaupunkiseudullista MAL(PE)yhteistyötä tehdään pääosin sopimusinstrumenttien kautta (JustDe-hanke)
• MAL-työn piiristä etenkin kestävän kaupunkiliikkumisen puitteissa on aktiivista verkosto- ja
hanketoimintaa kaikissa Pohjoismaissa mm. pyöräilyn tai raideliikenteen edistämisessä
• Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävän kehityksen edistäminen hallinnolliset rajat ylittäviä ja
seututasoista tarkastelua vaativia kysymyksiä
• erilaiset kytkennät YK- ja EU-tasoilla asetettuihin kestävyystavoitteisiin olivat yleisiä

• myös smart city -kehys parhaimmillaan laajaa MALPE-työtä? kestävän liikkumisen edistäminen,
sujuva arki jne.
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Millaisia havaintoja selvitys tuotti valtion roolista?
• Valtiolähtöiset laajat ohjelmat kokoavat parhaimmillaan saman aihepiirin toimijat yhteisen sateenvarjon alle
• katto-ohjelman tuen ja valtion mahdollistavan roolin yhteensovittaminen kaupunkien oman toimijuuden
kanssa: sama sabluuna vs. paikallisiin tarpeisiin räätälöinti
• Pohjoismaiden kestävän kaupunkikehittämisen verkostotyössä maakohtaisia eroja, joiden taustalla erot
kansallisissa suunnittelujärjestelmissä ja esimerkiksi ministeriörakenteissa (Lehtovuori ym. 2019; Kanninen 2017)
• Norjassa kaupunkiseudulliset sopimukset ovat tehneet vaikuttavaa työtä M + L integroinnissa. Osin
suomalaista MAL-ajattelua vastaa areal- og transportplanlegging (ATP), jossa yhdyskuntarakennetta
ohjataan joukkoliikenteen solmukohtiin
• Tanskassa kunta- ja aluehallintojärjestelmä on hieman erilainen, joskin Tanskassa on asumisen ja liikenteen
kysymykset yhdistävä ministeriö, jonka alaisuudessa toimii ns. MAL-virasto. Tanskassa on myös vahva
kokeilukulttuuri, ja kehittämisen strategiat tai suunnanmuutokset voivat olla radikaalejakin.
➢ Suomessakin on ajoittain väläytelty rakennetun ympäristön ministeriötä, jonka vastuulla olisivat myös
seutujen MAL-sopimukset. Ministeriörakenteen uudistusta on perusteltu mm. valtiotason
koordinointitarpeen vähenemisellä

• Ruotsissa maankäytön suunnittelu on pitkälti kuntavetoista, eikä kaupunkiseudulliselle MAL(PE)-työlle ole
sellaisenaan vastinetta. Verkostomaisella työskentelyllä on pitkät perinteet ja monet tunnetut
edelläkävijäkunnat (Tukholma, Lund, Malmö) ovat monissa erilaisissa kestävyyttä tukevissa verkostoissa.
Ruotsissa monet toimintamallit ovat saaneet alkunsa valtiotason aloitteesta osana valtakunnallista
kaupunkikehittämisen politiikkaa (vrt. Lehtovuori ym. 2019; Kanninen 2017).
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kestävä kaupunkikehittäminen
kestävää kasvua: elinkeinojen
kehittämistä verkostoyhteistyöllä
asumisen kehittäminen

Storbyprogrammet (NO)

Plansatsing
mot store byer
(NO)

Attractive
Nordic Towns
Rådet för
hållbara
städer (SE)

Almen
Boligsektornetværk (DK)
Nätverket
socialt hållbar
transportplanering (SE)

top-down

Småkom
(SE)
Mälardalsrådet (SE)
Nordic Smart
City Network

Smart City
Netværk (DK)
REGLAB (SE)

Forum for
stedsutvikling (NO)

Cykelstäder
(SE)

Klimatkommunerna
(SE)

laaja-alainen

kestävä kaupunkiliikkuminen

Nätverket för nya stadsdelar (SE)

Distriktssenteret
(NO)

laaja-alainen

Myös VALUMA-hankkeessa
hyödynnetty vastaavaa
jaottelua pohjoismaisten
aluekehittämisen
verkostojen tarkasteluun

Spårvagnsstäderna
(SE)

rajattu fokus

Akseleina toiminnan
ilmiökentän laajuus sekä
tausta valtio- tai
kuntalähtöisenä

rajattu fokus

Tapausten asemointi: matriisi

bottom-up

hankkeita ja muita nostoja
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Nostoja matriisista
• MAL-perspektiivistä liikkumisen ja asumisen teemat ovat
selkeimmin itsenäisiä teemoja, joiden ympärille rakentuu
fokusoidumpia kehittämisen ja tiedonvaihdon verkostoja
• bottom-up-lähtöiset verkostot toimivat ymmärrettävästi
vahvalla vaikuttamis- ja edunvalvontakärjellä
→ olemassaolon oikeutus
• suuralueen etu EU-tasolla ja globaalisti (Mälardalsrådet)
• pienten kuntien asialla kansallisesti (SmåKom)
• tiedon levittämistä ja toimien aktivointia: pyöräilyn
edistäminen (Cykelstäder), uusien raidehankkeiden
tukeminen (Spårvagnstäderna), ilmastotyön kirittäminen
(Klimatkommunerna)

• Valtion aloitteesta syntyneissä (top-down) verkostoissa ja
ohjelmissa on tyypillisesti laaja kattoteema, jonka
sateenvarjon alla tuetaan kehittämistoimintaa sekä
toimijoiden välistä osaamisen jakoa
• kaupunkikehittämisen foorumit (Forum for stedsutvikling,
Hållbara städer)

• suurten kaupunkien kysymykset (Plansatsing mot store byer,
Storbyprogrammet)
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Johtopäätökset ja suositukset
• Pohjoismaat etenevät monin paikoin samantahtisesti kestävän kaupunkikehittämisen kysymyksissä.
Kaupunkiseudullinen yhteistyö erityislaatuista Suomessa, jossa seututaso institutionaalisesti vakiintumaton
• Suomalaiset kaupunkiseudut eivät kuitenkaan saa jäädä jälkeen pohjoismaisessa ilmastotyössä; myös valtion vahva
tuki tarvitaan
• kestävän ja ilmasto-orientoituneen MAL-työn jatkaminen entisillä ja uusilla MAL-sopimusseuduilla sekä niiden
ulkopuolella tärkeää

• Vaikuttava verkostotyö vaatii ajallisia, rahallisia, tiedollisia ja rakenteellisia resursseja
• Riittävän samankaltaisten kaupunkien vertaistuki tärkeää sekä top-down- että bottom-up-lähtöisissä
verkostoissa
• Verkostojen on tunnistettava oma asemoitumisensa kokonaiskuvassa: suhteessa eri toimijoihin,
institutionaalisiin puitteisiin ja tulevaisuuden kehittämishaasteisiin
• Eri kestävyysulottuvuuksien tasapaino, erityisesti sosiaalisen kestävyyden parempi huomioiminen
Jatkosuuntia ja selvittämistarpeita:
• Pohjoismaisella kestävän kaupunkikehittämisen kentällä vaikuttaa olevan kiinnostusta kokemustenvaihtoon:
yhteiselle foorumille voisi olla tilausta?

• MAL-työn tila Suomessa, ja miten se muuttuu lähivuosina? Vastaavan tarkastelun ja matriisimallin toteutus
kotimaisessa MAL-työn kontekstissa ja sen vertailu pohjoismaiseen luokitteluun (suomalaisia aluekehittämisen
verkostoja tarkasteltu osin jo VALUMA-hankkeessa)
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Pohjoismaiselle kokemustenvaihdolle on tilausta!
“A clear majority of the local representatives who were
interviewed in this project also confirmed that a Nordic network in
which local authorities could regularly exchange experiences
would be helpful for their work. While this message is clear, the
format and the practical set up of such a collaboration remains to
be settled.”
Global goals for local priorities: The 2030 Agenda at local level. Nordregio report 2018:2
Nora Sánchez Gassen, Oskar Penje & Elin Slätmo
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Taustamateriaalia

Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalli
(VALUMA)

Kytkennät
muihin
hankkeisiin
Vuoropuhelu ja yhteistyö

• VN Teas (5/2019-2/2020), MDI Public Oy, 4Front Oy,
Nordregio, MAL-verkosto, Seutukaupungit
➢ Yhtymäkohtia: Kartoitus aluekehittämisen verkostoista
(Ruotsi, Norja, Tanska)
Justification for agreement-based approaches in Nordic spatial
planning: towards situational direct democracy (JustDe)
• SA (2018-2022), Helsingin yliopisto, Stockholm University, NMBU
• Tutkimuskohteena kaupunkiseututasoiset valtion ja kuntien väliset
alueellisen suunnittelun sopimusten tavat ja niiden vaikutukset
yleisiin käsityksiin yhteiskunnallisen päätöksenteon perusteista.
➢ Yhtymäkohtia: Suomi, Ruotsi & Norja -vertailu
Lisäksi: Pohjoismaiden kaupunkiseudullisia suunnitelmia ja MALtyötä kansallisten suunnittelujärjestelmien puitteissa on tarkasteltu
Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:24 -sarjan Lehtovuori ym.
(2019) selvityksessä Tulevaisuuskatsaus eräiden maiden
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin
45

Kaupunkien rooli kestävän kehityksen agendoissa

Taustaa
Globaalien kysymysten
äärellä
Järjestelmät muutoksessa

• YK Agenda 2030: Sustainable Development Goals
• Goal 11: Sustainable cities & communities
• New Urban Agenda (2016) -kaupunkikysymykset

• Urban Agenda for the EU
• Ilmastotyön merkitys kasvanut 2010-luvulla
Hierarkkisesta strategisempaan suunnitteluun

• Muutos kohti sopimuksellisia, joustavia ja
neuvottelua korostavia menettelyjä
• Strategisen suunnittelun ja epämuodollisten
verkostojen merkitys kasvanut
(Lehtovuori ym. 2019; Smas ym. 2017)
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MAL-sopimusten historia
• pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelu (PLJ)
1990-l. lopulla, tunnistettiin tarve liikenteen ja maankäytön
kehittämisen väliselle yhteydelle

Taustaa

• Asuntotuotannon kysymykset mukaan tarkasteluun v. 2000
• PARAS-hanke ja lainsäädäntö (2007-2012) edistämään
kuntien välistä yhteistyötä nimetyillä kaupunkiseuduilla, ml.
MAL-yhteensovitus
• Ensimmäinen nykymallinen MAL-aiesopimus v. 2011
Tampereen kaupunkiseudulle, Helsingin ja Turun seuduille
v. 2012, Oulun seutu v. 2013
• jatkossa 12 vuoden aikajänne

MAL-työ Suomessa

• Toistaiseksi kyseessä ollut lainsäädännöstä irrallinen
sopimusmenettely. Viime vuosina keskusteluissa ovat olleet
uudet sopimusseudut (Jyväskylä, Kuopio, Lahti),
menettelyn demokratiavaje, lainsäädännöllinen kytkös sekä
sopimusten suhde alueidenkäytön suunnitteluun osana
maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista (MRL)
(Vatilo 2020)

➢ Huom. Tässä selvityksessä tarkasteltu ”MAL-työ” ei rajaudu
pelkästään sopimusinstrumenttien kautta tehtävään
työhön, vaan on laajempi toimintatapa.
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Taustaa
Pohjoismaista
alueidenkäyttöä
(1/3)

Tanska
• Kunnat: laaja kuntarakenneuudistus v. 2007, jossa etenkin
kaupunkimaisten kuntien liittäminen yhtenäisiksi alueiksi.
Kunnat laativat 12-vuotiset kuntakaavat.
• Seututaso: 16 maakunnasta 5 alueeseen, joiden edustus
valitaan vaaleilla. Seututason toimijuus maankäytössä
vähentynyt kuntauudistuksen myötä. Tanska jaettu
maankäytöllisesti kaupunki-, maaseutu- ja vapaaajanasuntovyöhykkeisiin.
• Suurimmat kaupunkiseudut: Kööpenhamina, Aarhus ja Odense.
Kunnat tekevät maankäytön suunnittelua pl. Kööpenhaminan
seutu, jonka suunnittelua johtaa valtio tunnetun Fingerplanmallin mukaisesti.
• Tanskassa kuntakoko lähempänä toiminnallista kaupunkiseutua
kuin muissa Pohjoismaissa, eikä kaupunkiseutukysymys ole
siten vastaavalla tavalla läsnä. Lakisääteisten välineiden ohella
strategisemmat suunnitelmat kasvattaneet merkitystään
etenkin suurissa kaupungeissa samalla kun ministeriötasolla
vastuu suunnittelusta siirtynyt ympäristöministeriöltä elinkeinoja kasvuministeriöön.
• Tanskassa on asumisen ja liikenteen kysymykset yhdistävä
ministeriö (Ministry of Transport and Housing), jonka
alaisuudessa toimii ns. MAL-virasto (Danish Transport,
Construction and Housing Authority)
(Kanninen 2017; Lehtovuori ym. 2019)
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Norja
• Kunnat: v. 2020 alusta uudistus kuntien määrän
vähentämiseksi 428:sta 356:een astui voimaan. Rullaava
kuntatason suunnittelu ja kaavoitus.

Taustaa
Pohjoismaista
alueidenkäyttöä
(2/3)

• Seututaso: aluetasolla toimivat maakunnat
(fylkeskommune) ja valtion maakuntaviranomainen
(fylkesmannen). Alueelliset suunnittelufoorumit ja
maakunnat keskiössä seudullisen kehittämisen intressien
koordinoinnissa. Kaupunkiseutukysymys noussut viime
vuosina vahvemmin esiin seudullisten sopimuskäytäntöjen
kehittyessä.
• Maankäytön suunnittelun ohjaus siirretty
ympäristöministeriöltä kunta- ja uudistusministeriölle, joka
vastaa mm. asuntopolitiikasta, maankäytöstä,
rakentamisesta, paikallishallinnosta ja seutuohjauksesta.
• Valtiotason instrumentteina mm. valtakunnalliset tavoitteet
(vrt. VAT), joiden puitteissa annettu suuntaviivoja MALyhteensovittamiselle. Valtion tasolla myös vahva intressi
ilmastotyön, kestävän maankäytön ja kaupunkikehityksen
teemoissa. Mm. kaupan suuryksiköiden sijoittumista
ohjataan seudullisen kokonaisarvioinnin ja MALperiaatteiden mukaan
(Kanninen 2017; Lehtovuori ym. 2019)
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Ruotsi
• Kunnat: keskuskaupungit usein toiminnallisen alueensa
kokoisia, kuntien vahva toimijuus maankäytössä,
pakollinen mutta strateginen ja joustava yleiskaavoitus

Taustaa
Pohjoismaista
alueidenkäyttöä
(3/3)

• Seututaso: Seututasolla sekä virallista että epävirallista
suunnittelutyötä, mm. seudulliset
kehittämissuunnitelmat, seutusuunnitelmat ja strategiset
rakennekuvat. Spatiaalinen seutusuunnittelu vakiintunut
lähinnä Tukholman ja Göteborgin seuduilla.
Kasvustrategioiden ja spatiaalisen suunnittelun kytkentä
viime vuosien seutukehittämisen agendalla.
• Ilmastonmuutoksen, kestävän kasvun ja
kaupunkikehittämisen teemat ovat viime vuosina olleet
valtion intresseissä. Valtion elinkeinoviranomainen
(Tillväxtverket) ja rakennetun ympäristön suunnittelusta
ja asuntorakentamisesta vastaava viranomainen
(Boverket) ovat valtakunnallisesti merkittäviä toimijoita
maankäytön kehittämisessä.
• Ruotsissa asuntotuotannon kysymykset (eriytymiskehitys,
tiivistäminen, lähiöiden kunto) nousseet kriittisiksi
seudullista yhteistyötä vaativiksi kysymyksiksi
(Kanninen 2017; Lehtovuori ym. 2019)
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Valtion ja seutujen välisiä sopimusmenettelyjä luotu etenkin
Ruotsissa ja Norjassa kasvupaineisimmille kaupunkiseuduille.

Kaupunkiseudulliset
sopimukset

Ruotsi
• Stockholmsförhandlingen – Tukholman seudun sopimus
metroverkon, asumisen ja tietullien kehittämiseen ja rahoitukseen
• Sverigeförhandlingen – kasvukäytävätyyppinen sopimus Tukholman
ja Göteborgin/Malmön välisen ratayhteyden kehittämiseksi
• Stadsmiljöavtalen – ympäristönäkökulma, kunnat/kaupungit voivat
hakea tukea esim. pyöräväylien kehittämiseen. Kuitenkin
pienehköjä rahasummia
Norja
• Urban environment contracts (bymiljøavtalene) + Urban
development agreements (byutviklingsavtalene) – suurimmille
kaupunkiseuduille mm. kansallisen henkilöautoliikenteen
nollakasvu-tavoitteen toteuttamiseksi
• Urban growth agreements (byvekstavtaler) uutena
yhdistävänä sopimusinstrumenttina
• Valtion rahoitusosuus joukkoliikennehankkeissa 50 %
• Urban reward scheme (Belønningsordningen)
• Norjan sopimusinstrumentit tavoitteiltaan ja tuloksiltaan
tehokkaampia kuin suomalaiset MAL-sopimukset, mutta
herättäneet myös vahvaa vastustusta
Lähteet:
Hanell, Tuomisaari & Bäcklund. 2019. JustDe-kyselytutkimuksen ensimmäiset tulokset. JustDetutkimusprojektin toinen sidosryhmäseminaari, 1.10.2019
Galland, D. 2018. Contractual planning policies and practices in Norway. JustDe kick-off 1.11.2018
Smas, L. 2018. Contractual planning polices and practices in Sweden. JustDe kick-off 1.11.2018
Smas ym. 2017. Urban contractual policies in Northern Europe
Regjeringen.no: Belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler
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Pääteemat tapausten tarkastelussa
1. Yleiskuva ja toimintakenttä
• Missä teemoissa yhteistyötä tehdään? (fokus)
• Millaisia tavoitteita?

4. Toiminnan seuranta
• Seurantaprosessi: aikajänne? Kuka seuraa?
• Hyödynnetäänkö jotain mittaristoa tai
indikaattoreita?

2. Toimijat ja organisoituneisuus
• Millaisia toimijoita mukana?
• Jäsenyyskriteerit? Organisaatioiden sitoutuneisuus?
• Miten järjestäydytty? (verkosto, työryhmä,
kehittämisvyöhyke…) Suhde valtioon/lainsäädäntöön?
• Resurssit? (koordinaatio/henkilöstö ja rahoitus)

5. Havainnot ja kokemukset – opit ja haasteet
• Millaisia haasteita toimintaan liittyy? Onko esim.
lainsäädännöllisiä esteitä ns. ideaalitilanteen
toteutumiselle?
• Mitä elementtejä tai käytäntöjä pidetään erityisen
hyvinä tai toimivina? Mitä opittavaa?
• Onko joitain kansallisia ominaispiirteitä, jotka
mahdollisesti rajoittavat monistamista toisiin
maihin?

3. Instrumentit ja toimenpiteet
• Työkalut toiminnan perustana?
(ohjelmat/suunnitelmat/strategiat/tiekartat)
• Tiedon jakaminen ja verkoston sisäisen oppimisen
käytännöt?

6. Lopuksi
• Onko intressiä jatkaa vuoropuhelua muiden
pohjoismaisten toimijoiden kanssa?
• Onko tahoa/hlöä, johon pitäisi ehdottomasti olla
vielä yhteydessä? (tyhjentävän kuvan saamiseksi)
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Lähteet
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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 city-regional actors, Nordic experiencesharing

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.
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