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YHTEENVETORAPORTTI MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINNASTA JA
TALOUDESTA 1.1 - 30.6.2020
Hankkeen nimi:

MAL-verkosto perustoiminta

Toteuttaja:

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä/MALverkoston koordinaatio

Rahoittajat:

Ympäristöministeriön hankerahoitus 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 (16 kpl a 6.000 €)
96.000 €
Yhteensä 190.500 €

Yhteyshenkilö:

projektipäällikkö Tero Piippo

Puhelin:

0400-388735

Sähköposti:

tero.piippo@tampereenseutu.fi

Raportointijakso:

1.1.-30.6.2020, aiemmat raportoinnit toteutettu
kahdesti vuodessa

HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2020)
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

Iina Sankala

projektisuunnittelija 9/2019 - 2/2020:
Kaupunkiseutujen kestävän MAL-työn mallit
pohjoismaissa - Pohjoismaiset parhaat käytännöt ja
kokemustenvaihto kaupunkiseutujen MAL-
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yhteensovitustyön syventämiseksi ja
kaupunkiverkostojen kehittämiseksi -hankkeen
toteutus
Heli Suuronen

projektisuunnittelija: HYMY-hankkeen vetovastuu

VERKOSTON JÄSENALUEET JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2020
MAL-verkoston toiminnalla tuetaan jäsenyhteisöjen MALPE-työtä ja integraatiota vertaisoppimisen ja
yhteisen sparrauksen kautta sekä keskustelua kaupungistumisen vaikutuksesta kaupunkiseutujen MALPEtyöhön.
MAL-verkosto muodostui v. 2019 toisen vuosipuoliskon aikana 17 kaupungista tai kaupunkiseudusta (Kuvio
1.). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Muut verkostoalueet olivat:
Joensuun kaupunki, Kotkan-Haminan seutu, 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. Kouvolan kaupunki jäi resurssipulaan vedoten pois
MAL-verkoston toiminnasta.
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 vuoden 2019 lopulla.

VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmän kokouksia pidettiin raportointikaudella 5.2, 9.4, 12.5 -18.5 (sähköpostikokous) sekä 17.6.
Kokousaineistot löytyvät MAL-verkoston sivuilta tästä linkistä. Puheenjohtajana toimi apulaisjohtaja Tapio
Ojanen Väylästä ja varapuheenjohtajana kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen (Porin kaupunki).
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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 strategiset painotukset linjattiin v. 2018 sidosryhmien työpajassa, pienryhmässä (puheenjohtajisto
ja verkoston koordinaatio) ja ohjausryhmän kokouksissa. Tällöin esitettiin, että MAL-verkoston 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. - 30.6.2020
1. ELÄVÄT ASEMANSEUDUT

a) Toteutettiin yhteistyöhanke ”Kestävän asemayhteistyön toimintamalli”. Loppuraportti, esityskalvot
sekä video löytyvät MAL-verkoston sivujen ”Hankkeet” = > ”Julkaisut” kohdasta ja tästä linkistä.
Tarkasteltavat asemanseudut olivat pääosin MAL-verkoston jäsenkuntien asemia ympäri Suomea kun
edellisessä ”Asema-alueiden hankesuunnittelun ja konseptoinnin toimintamalli” -hankkeen kohdeasemat
olivat kaikki Suomen kasvukäytävän alueella.
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”Kestävän asemayhteistyön toimintamalli” -hankkeen rahoittajina olivat ympäristöministeriön Kestävä
kaupunki-ohjelman, MAL-verkosto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymä. Tavoitteena oli toteuttaa ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja
niiden kehitystarpeista sekä asema-alueiden yhteiskehittämisen toimintamallit erilaisilla asemanseuduilla
hyödynnettäviksi.
Yhteiskehittämisen toimintamallilla pyritään erityisesti
• vahvistamaan asemanseutujen kehittämiseen investoivien tahojen yhteistä visiota ja sitoutumista
• mahdollistamaan laajaa yhteistyötä asemanseutujen kehittämisessä
• lisäämään kestävyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta selkeyttämällä kunnossapidon ja kehittämisen
kokonaisvastuuta
Hankkeessa toteutettiin MAL-verkoston sekä 1-2 muun asemanseudun menestystekijöiden ja
kehittämistarpeiden kartoitus, räätälöity yhteiskehittämisen toimintamalli valtakunnalliselta tai
alueelliselta vaikuttavuudeltaan 7:lle eri tyyppiselle asemanseudulle.
b) Osallistuttiin HSY:n koordinoiman Etelä-Suomen kasvuvyöhykkeelle ulottuvan Fiksu Assa 2 -hankkeen
ohjausryhmätoimintaan (kokoukset 18.3.2020 ja 23.4.2020) ja toteuttamiseen.

2. ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖT
a) ”Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien kehittäminen ja arviointi” -hanke
Mdi ja Kaupunkitutkimus Seppo Laakso TA toteuttivat raportointikaudella (1-5/2020) MAL-verkoston
koordinaation järjestämän tarjouskilpailun jälkeen ”Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten
ohjelmien kehittäminen ja arviointi” -hankkeen
Hankkeen loppuraportti, esityskalvot ja tulosvideolinkki löytyvät tästä.
Hankkeen tarkoituksena oli lisätä kuntien asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuutta ja luoda
edellytykset poikkihallinnolliset näkökulmat yhdistäville asuntopoliittisten ohjelmien laadinnalle ja
uudistamiselle kaupunkiseuduilla ja kunnissa.
Lähtökohtana oli tukea osaltaan:
- Valtakunnallisen asuntopoliittisten ohjelman ja valtakunnallisen poikkihallinnollisen lähiö-ohjelman
valmistelua ja toimeenpanoa
- Kaupunki- ja seutukohtaisten uusien asuntopoliittisten-, asuinalue- ja lähiöohjelmien valmistelua ja
toimeenpanoa
Tavoitteena oli
• kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien strategisuuden, monialaisuuden ja
osallistavuuden kehittäminen
• asuntopoliittisten ohjelmien ideaaliprosessin mallintaminen eri hallinnontasot integroiden ja
• asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen eri kokoisissa
kunnissa kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi.
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Hankkeen toteutus ja menetelmät
Tehtiin asuntopoliittisista ohjelmien otos ympäri Suomea = > Valittiin 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).
Tehtiin ko. kaupunkien ja kaupunkiseutujen asuntopoliittisten ohjelmien laadinnan, toteuttamisen ja
arvioinnin menetystekijöiden vertaisarviointi seuraavin teemoin:
•
•
•

asuntopoliittisten ohjelmien strategisuuden arvioiminen
asuntopoliittisten ohjelmien nykyisten prosessien ja kehittämistarpeiden kuvaaminen
asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioiminen ja kehittämistarpeet

Rahoitus: MAL-verkosto ja ARA.

3. LIIKENNE JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN
Kestävä liikkuminen teemassa valmisteltiin ja toteutettiin useita toimia, jotka jakautuivat
hanketoimintaan, tapahtumajärjestelyihin ja muuhun edistämistoimintaan. Useampi MAL-verkoson
hanke sisältää kestävän liikkumisen edistämisen osion (mm. Pohjoismaiset kestävän
kaupunkikehityksen mallit-hanke) mutta hankkeita, joiden fokus tai päätavoite on kestävän
liikkumisen edistäminen, toteutettiin kevätkaudella 2020 yksi.

”Kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien kehittäminen ja matkaketjut” -hanke
(Ramboll).
Hankkeen loppuraportti, esityskalvot ja tulosvideolinkki löytyvät tästä.
Kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien osalta on ollut käynnissä voimakkaat muutokset viime
vuosina. Vaikka yhteydet ovat pääosin markkinaehtoisia, alueella tehtävät toimet vaikuttavat tai voivat
vaikuttaa liikenneyhteyksien edellytyksiin.
Keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miten eri kaupunkiseuduilla kehitetään ja voidaan kehittää linja-autojen
kaukoliikenneyhteyksien edellytyksiä. Hanke palveli seutuja tuomalla tietoa parhaista käytännöistä. Lisäksi
yhteisen selvityksen myötä voi löytyä seutujen yhteistyössä tehtäviä asioita.
Selvityksen keskeisenä menetelmänä olivat eri alueilta sekä keskeisiltä joukkoliikennetoimijoilta tehtävät
haastattelut sekä asiantuntija-analyysit. Lopputuotoksena oli kooste parhaista malleista ja keskeisimmistä
kehittämispotentiaaleista. Tarkasteluun pyydettiin MAL-verkoston jäsenseuduilta 10 seutua
tilannekuvatarkasteluun ja 3 syvempään analyysiin.

9
MUUTA:
Tuettiin Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön laitosta “Letter of Commitment” -suosituskirjeellä Just
mobility transition for an ambitious climate action (JUST MOVE) -hankkeen läpimenoa varten (Suomen akatemian
strategisen tutkimuksen haku, liite)

4. IHMISLÄHTÖINEN JA ÄLYKÄS YHDYSKUNTASUUNNITTELU
a) Saatettiin raportointikaudella loppuun VN TEAS 5.3 ”Strategisuus ja transskalaarisuus
liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa eli
YHTÄJALKAA” -hanke (kesto 02/2019-6/2020).
”Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun
yhteensovittamisessa” eli YHTÄJALKAA-tutkimushankkeessa rakennettiin käsitteellistä lähestymistapaa,
jossa yhteiskunnalliset ilmiöt (esim. ilmastonmuutos, kaupungistuminen) ja niistä johdetut poliittiset
tavoitteet (esim. ilmastonmuutoksen hillitseminen) ilmiöt otetaan maankäytön ja liikennesuunnittelun
yhteensovittamisen lähtökohdaksi. Ilmiöihin vastaaminen edellyttää eri suunnittelutasojen, -sektoreiden
ja toimijoiden toimenpiteiden yhteensovittamista niin alueellisesti kuin ajallisestikin. Tämän
lähestymistavan pohjalta hanke on kehittänyt toimintatapoja maankäytön ja liikennesuunnittelun
järjestelmien ja -prosessien yhteensovittamiseksi siten, että eri tasoilla ratkaistavia haasteita voidaan
tunnistaa ajoissa ja reagoida niihin oikea-aikaisesti, oikeilla suunnitteluvälineillä. Yhteensovittamisen
toimintatapojen pohtiminen on noussut ajankohtaiseksi alueidenkäytön suunnittelua, aluekehittämistä
sekä liikennejärjestelmä- ja väyläsuunnittelua ohjaavien lakien uudistusten yhteydessä.
YHTÄJALKAA – hanke pyrki erityisesti tuottamaan tietoa, joka tukee maankäyttö- ja rakennuslain
uudistamista sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan erityislakien mukaista
liikennejärjestelmä- ja väyläsuunnittelua sekä vaikutusten arviointia. Hanke kehitti malleja
suunnittelujärjestelmien ja -prosessien yhteensovittamiseksi siten, että eri tasoilla ratkaistavia haasteita
voidaan tunnistaa ajoissa ja reagoida niihin ennakoivasti. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin
sopimusmenettelyiden ja vaikutusten arvioinnin roolia osana suunnittelujärjestelmää. Hankkeen
keskeinen kysymys oli:
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?
Hankkeen toteuttajat olivat: Aalto-yliopisto, Sitowise Oy ja MAL-verkosto (Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymä). Hankkeen saama rahoitus Valtioneuvoton tutkimus- ja selvityshankkeiden määrärahoista
vuosille 2019-2020 oli yhteensä 150 000 €, josta MAL-verkoston koordinaation osuus oli 20 000 euroa.
Hanketta ohjasi ympäristöminiteriön johtama keskusteleva ja analyyttinen valtionhallinnon ohjausryhmä,
jossa oli edustettuina alueidenkäyttöön liittyvän kolmen eri lainsäädäntöuudistuksen valmistelijoita.
Hankkeen työskentelymetodina olivat haastattelututkimus, työpajatyöskentely ja itseään täydentävä
sähköinen kysely, ideatehdas sekä tiivis vuoropuhelu valtio- ja seututoimijoiden välillä. MAL-verkoston
koordinoi erityisesti työpajaosuutta hankkeessa.
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•

•
•

•

Hankkeen 1. työpaja valtio- ja kaupunkitoimijoille järjestettiin 17.9.2019 : ”Maankäytön ja
liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen: Suunnitteluinstrumenttien valinta
yhteiskunnalliset haasteet edellä”. Aluekohtaisena tarkastelukohteena yhteensovittamisen
haasteista toimi Jyväskylä.
Hankkeen 2. työpaja pidettiin 29.10.2019 teemalla ”Ilmiöpohjaisen suunnittelun prosessit”.
Aluekohtaisena tarkastelukohteena oli tällä kertaa Lahden seutu.
Hankkeen 3. työpaja oli 19.11.2019 teemalla ”Vaikutusten arviointi ilmiöpohjaisessa
suunnittelussa”. Arviointia tarkasteltiin erityisesti Uudenmaan alueella ja Helsingin seudun
MAL2019 prosessin kautta.
Hankkeen 4. ja viimeinen työpaja järjestettiin raportointikaudella 4.2.2020
ympäristöministeriön Pankkisalissa. Aluekohtaista tarkastelua peilattiin Turun seudun
kokemuksiin.

Lisäksi hankkeessa järjestettiin VNK:n Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja kestävyysteemaisten
hankkeiden yhteisseminaari Sitowisen toimitiloissa Espoossa 29.1.2020,
Loppuseminaari 9.6.2020 webinaarin muodossa hankkeen ohjausryhmän johdolla.
Työpajatyöskentelyä täydennettiin Sitowisen ylläpitämä Ideatehdas-kysely jokaisen työpaja jälkeen.
Ideatehtaassa vastaajilla oli mahdollisuus ottaa kantaa esitettyihin suunnittelukysymyksiä ja -järjestelmän
tilannetta koskeviin väittämiin, esittää kommentteja, ehdottaa uusia haasteita ja esittää omasta
kokemuksestaan ja tietotaidostaan kumpuavia ratkaisuehdotuksia haasteisiin. Ideatehdas kyselyn ideana oli
kumuloida ehdotuksia hankkeen koko kaudelta (valmistui kesäkuun 2020 loppuun mennessä). Tiedot
Ideatehdastyöskentelystä, työpajayhteenvedot ja hankkeen yleiset uutiset ovat nähtävillä Hankesivulla:
https://www.aalto.fi/fi/yhtajalkaa
Hankkeen raporttimuotoinen julkaisu ja policy brief löytyvät valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan verkkosivuilta Julkaisut.
b) HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminenverkostohanke 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 hyvinvointijohtamisen valmiuksia.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään rakennetun ympäristön indikaattoreja laajaan
hyvinvointikertomukseen ja kaupunkisuunnittelun tueksi. Hankkeen toisessa vaiheessa kehitetään
hyvinvointijohtamista ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. 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.
Raportointikaudella 1/2020-6/2020 hankkeessa HYMY-kunnat laativat hyvinvointiympäristön
paikkatietoanalyysejä SYKEen kehittämän StrateGIS-menetelmän avulla. HYMY-kunnat esittelivät analyysien
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tuloksia ja kokemuksia menetelmästä Hyvinvointiympäristön mallintaminen kesäwebinaarissa 12.6.2020.
Webinaarin aineistot saatavilla täältä. Tampereen kaupunkiseudun osalta seudulliset analyysit valmistuvat
syyskuun ensimmäisellä viikolla. Keväällä HYMYssä käynnistettiin Hyvinvointiympäristön laadun
arviointimalli- ja tutkimus -hanke, missä laadittiin asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
edistävä 15-kohdan katutason kriteeristö kaupunkisuunnitteluun (kriteeristöön tästä). A-konsulttien laatimia
kriteerejä voi hyödyntää asuinympäristön laadun ja kävelyn- ja pyöräilyn edellytysten arvioimisessa ja
kaupunkisuunnittelun tarkistuslistana. A-konsultit arvioivat kriteerien avulla kesän aikana HYMY-kaupunkien
case-alueet (Kuopio: Pyörön Petosen alue, Tampere: Multisilta-Peltolammi, Lahti: Keskusta, Jyväskylä;
Huhtakeskus). Syksyllä kriteerien arviointia täydennetään laadullisilla tutkimuksilla (kyselyt, haastattelut)
kaupunkien toivomalla tavalla. Loppuraportti valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tampereen yliopiston
kanssa toteutettiin keväällä 2020 yhteistyössä Advanced Urban Analyses -kurssi, minkä kurssijulkaisu
julkaistaan syksyllä 2020. Keväällä 2020 kilpailutettiin syksyn hyvinvointijohtamisen kehittämisen työpajoista
vastaava konsulttitaho. Kilpailun voitti FCG. Hyvinvointijohtamisen kehittämiseen liittyen HYMYssä palkattiin
Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden korkeakouluharjoittelija Milla Lamminsivu keväällä 2020.
Lamminsivun tehtävänä on selvittää HYMY kuntien päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin nykytilanne ja
luoda kehittämisehdotukset. Tuloksia esitellään tässä kokouksessa.
Syksyllä 2020 ja talvella 2021 HYMYssä pidetään kaksi hyvinvointijohtamisen kehittämisen työpajaa/HYMYkunta. Työpajoissa opitaan miten ilmiölähtöistä suunnittelua voidaan hyödyntää hyvinvointijohtamisessa ja
miten vaikutusten ennakkoarviointi on kytkettävissä hyvinvointisuunnitelman laadintaan.
c) Kaupunkiseutujen kestävän MAL-työn mallit Pohjoismaissa
Hankkeessa kartoitettiin kaupunkiverkostoja ja muita kiinnostavia yhteistyön malleja kestävän
kaupunkikehittämisen tukemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi Pohjoismaissa. Selvityksen tekoon
palkattiin projektisuunnittelijaksi HM Iina Sankala. Tiedonkeruu eli verkkoaineistojen, tietopyyntöjen ja
tehtyjen haastattelujen kautta löydetyt tapaukset luokiteltiin neljän eri teeman alle aineistolähtöisesti, mutta
selvityksen lähtökohtiin ja MAL-verkoston strategisiin teemoihin nojaten:
 Kestävä kaupunkiliikkuminen
 Kestävä kaupunkikehittäminen
 Asumisen kehittäminen
 Kestävää kasvua: elinkeinojen kehittämistä verkostoyhteistyöllä
Teemojen lisäksi mukaan valikoitui myös ajallisesti rajattuja hankkeita ja ohjelmia, jotka asettuvat jollain
tapaa MAL-työn kehikkoon tai ovat aihepiirinsä tai toimintatapojensa puolesta kiinnostavia. Valituista
tapauksista laadittiin lyhyet organisoitumisen ja toimintamallin yleiskuvaukset. Työn kokonaiskesto oli
9/2019-2/2020, jonka aikana tuotettiin. ppt-raportti, tiivistelmä sekä materiaalipankki kiinnostavimmista
esimerkeistä ja havainnoista.
Hankkeen loppuraportti, tiivistelmä sekä englanninkielinen Summary löytyvät tästä linkistä.
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d) Valtioneuvoston VN Teas 5.5 hanke Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalli (VALUMA,
toteutus 5/2019 - 4/2020)
MAL-verkoston koordinaatio oli mukana valmistelemassa Mdin hakemaa VALUMA-hanketta. Lisäksi MALverkoston kokouksen yhteydessä pidettiin yksi hankkeen työpaja.
Hankkeen päätavoitteena oli kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista
ja rahoitusvaihtoehdoista sekä tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutuja saaristopolitiikan yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi. Tietoa tarvitaan, jotta alueiden
verkostomaista sekä poikkihallinnollista, sektorirajat ylittävää kehittämistyötä voidaan tukea entistä
osuvammin. Lisäksi hanke tuki hallituksen kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja
instrumenttien valmistelua.
Selvitystyössä tunnistettiin neljä erilaista aluekehittämisen verkostoyhteistyön toiminta- ja rahoitusmallia.
Malleja tarkasteltiin sen suhteen, keskittyykö verkostotyö yleiseen kehittämiseen vai tiettyjen
kohdennettujen teemojen ympärille ja toisaalta, ovatko verkostotyön tavoitteet ja sisällöt kansallisesti
määriteltyjä vai aluelähtöisiä. Mallit parantavat ymmärrystä siitä, mitä erilaisilla vaihtoehtoisilla
verkostoyhteistyön malleilla ja toiminnalla voidaan tavoitella aluekehittämisessä sekä millaisen tekemisen
kautta tavoiteltavat vaikutukset syntyvät.
Kansallisista lähtökohdista on erityisen tärkeää pohtia, millaista verkostojen kokonaisuutta tavoitellaan, ja
millaisille verkostoyhteistyön malleille 2020-luvulla nähdään tarvetta. Kaikki mallit ovat
aluekehittämistoimijoiden näkökulmasta kiinnostavia. Luultavimmin toimiva kokonaisuus löytyykin
hahmoteltujen mallien yhdistelmästä.
Vaikuttava verkostotyö rakentuu luottamukselle, visio yhdistää ja rakenteet ryhdittävät työskentelyä.
Selvityksessä annettiin kuusi suositusta ministeriöille sekä alue- ja paikallistoimijoille kansallisesti
vaikuttavan aluekehittämisen verkostotyön vahvistamiseksi:
1. Luodaan kansallinen systemaattinen aluekehittämisen foorumi ja verkostorakenne, joka kytkee
poliittiset päättäjät sekä valtionhallinnon ja alueiden toimijat vuoropuheluun aluekehittämisen
kysymyksissä.
2. Selvitetään aluekehittämistoimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet perustaa ja rahoittaa alueiden
välisiin oppimisprosesseihin ja vuorovaikutukseen keskittyvää koordinaatiotoimistoa.
3. Varmistetaan kansallinen pitkäjänteinen ilmiöpohjainen ja temaattinen verkostotyön rahoitus.
4. Vahvistetaan alueiden toimijuutta avaamalla osallistumismahdollisuuksia aluekehittämisen
verkostoihin erilaisille toimijoille ja lisäämällä aluekehittämisen verkostojen valtaa ja vastuuta.
5. Aluekehittämisen tavoitteiden sekä alueiden vahvuuksien ja olemassa olevien verkostojen
kirkastaminen.
6. Verkostotyön nostaminen aluekehittämistoimijoiden ydintoiminnaksi oman toiminnan ohella
tehtävästä työstä.
Hankkeen loppuraportti , tiedote ja policy brief löytyvät tästä linkistä.
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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) sekä hankkeisiin liittyvät omat viestintäkanavat
(esim. YM:n Virtuaalikortteli, Innokylä) 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
tilaisuudesta kertovalle sivulle. Verkoston toiminnan jatko on koettu jäsenistön ja sidosryhmien kannalta
tarpeelliseksi. Verkkosivut uudistettiin kevään 2019 aikana

Webinaarit lueteltu alla.
-Miten paikkatieto voi tukea monialaista kaupunkisuunnittelua ja päätöksentekoa? Tampereen yliopiston,
HYMY-hankkeen ja MAL-verkoston Paikkatieto ja kaupunkien monialainen tietojohtaminen -webinaari kokosi
yhteen kaupunkisuunnittelun ja paikkatiedon asiantuntijoita ympäri Suomen pohtimaan monialaista
tietojohtamista webinaariin 19.3.2020. Webinaarin aineistoihin täältä.
-MAL-verkoston, ARAn ja Tampereen yliopiston yhteinen Asumisella elinvoimaa -webinaari pidettiin 19.5.
Seminaari kokosi laajan asiantuntijajoukon kuulemaan mitä uutta tapahtuu asumisen rintamalla ja miten
asumisella voidaan edistää kuntien elinvoimaa. Esityksiin täältä.
-Yhteiskunnalliset ja ympäristölliset ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, liikkumisen murros ja
digitalisaatio haastavat maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelua sektori- ja tasorajat ylittävään
yhteistyöhön. YHTÄJALKAA-hankkeessa etsittiin keinoja näiden haasteiden ylittämiseksi ilmiölähtöisesti.
Hankkeen toteuttajat ovat Aalto-yliopisto, Sitowise ja MAL-verkosto. 9.6.2020 pidetyn YHTÄJALKAA tuloswebinaarin aineistot saatavilla täältä.
-Vähähiiliset, sosiaalisesti kestävät, terveelliset kaupungit: HYMY-hankkeen Hyvinvointiympäristön
mallintaminen kesäwebinaari 12.6.2020. Aineistot saatavilla tästä.
Tuotettu materiaali ajalla 1.1. -30.6.2020
Lyyti Premium-lisenssi tapahtumanjärjestelmä
Verkostokirje /-tiedote, huhtikuu 2020
Muu aktiivinen sidosryhmäviestintä

Kustannus
450 €
490 €
-
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TALOUDEN TOTEUMA
MAL-verkoston perustoiminnan rahoittavat kuntaosuuksien lisäksi Väylä, Traficom, ympäristöministeriön
hankerahoitus, Suomen Kuntaliitto ja ARA. Vuoden 2020 rahoitusosuudet ovat aiempien vuosien tasolla.
Taulukko 1. Verkoston perustoiminnan vuoden 2020 tulot (€):

Väylä +Traficom
40 000
Valtion hankerahoitus
29 500
ARA
10 000
Kuntaliitto
6 000
HSL ja HSY yhteensä
9 000
Muut kunnat 16 * 6.000 96 000
Yhteensä
190 500
Taulukko 2. Talouden toteuma 1-6/2020, verkoston perustoiminta (€).

Myyntitulot
Muut tuet ja avustukset
Tulot
yht.
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Muut kustannukset
Menot yht.

TA 2020
131200
0

TOT 16/2020
0
0

TOT %
0,00
0,00

131200

0

0,00

74600
44200
9900
2500
131200

32253
7489
1366
399
41507

43,23
16,94
13,80
15,96
31,64

Taulukko 3. Talouden toteuma 1-6/2020, AIKO (€).

Myyntitulot
Muut tuet ja avustukset
Tulot
yht.
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muut kustannukset(Flat rate)
Menot yht.

TA 2020
118600
0

TOT 16/2020
0
0

TOT %
0,00
0,00

118600

0

0,00

19900
94000
4700
118600

21845
68119
1749
91713

109,77
72,47
37,21
77,33
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COVID19 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN
Suomi kohtasi helmikuussa muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (COVID-19) aiheuttava
SARS-Cov-2 virus levisi nopeasti ja laajasti kaikkialle maailmassa. Suomen hallitus otti käyttöön maaliskuun
puolivälissä 2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa poikkeuslainsäädäntöä COVID2019
tilanteen vuoksi. Poikkeuslainsäädännön voimin mm asetettiin 10 hengen kokoontumisrajoitus.
Tämä tilanne vaikutti perinpohjaisesti kuntiin ja työyhteisöihin toiminnallisesti ja taloudellisesti, niin myös
verkoston isäntäorganisaation Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän käytäntöihin. Poikkeusolot ja
valtioneuvoston suositukset etätöistä ja liikkumisen vähentämisestä peruutti tai siirsi MAL-verkostolle
tyypilliset kokoontumiset verkkopohjaisiksi. COVID-19 tilanteesta huolimatta MAL-verkoston hanketoiminta
ja kokoontumisten suunnittelua jatkettiin verkkopohjaisena ja etätyöstä käsin. Tilanne jatkui
raportointikauden (kesäkuu 2020) loppuun saakka.
MAL-verkoston ohjausryhmän kokoukset siirrettiin Teams-alustalle. Samoin hanketoiminnassa (mm. edellä
mainitut AIKO-hankkeet) Covid 19 näkyi siten, että työpajat siirrettiin verkkopohjaiseksi. Saadun palautteen
perusteella ne olivat kuitenkin onnistuneita.

COVID19 muutokset viestinnässä
MAL-verkosto tuki kuntia koronakeväänä tarjoamalla kaikille kunnille avoimia webinaareja MAL-verkoston
strategisten painopisteiden mukaisesti kestävän kaupunkikehityksen eri teemoissa.
MAL-verkoston koordinaatio päivitti nettisivuja niin, että kaikista tapahtumista ja hankeraporteista löytyivät
perustiedot ja tulosesittelyt (tiedotteet, raportit, tiivistelmät ja mahdolliset Policy Briefit) MAL-verkoston
sivuilta.
MAL-verkosto toteutti kolmesta hankkeesta tulosesittelyt videoiden muodossa. Videot ovat katsottavissa
verkoston Youtube kanavalla sekä linkkeinä verkoston sivuilla.
Joitakin kevääksi aiottuja tapahtumia ja seminaareja siirrettiin syksyyn joko läsnäolotilaisuuksina tai
mahdollisesti myös webinaareina. Näitä olivat Asemanseutufoorumi (Asemanseutuhankkeen
loppuseminaari), Yhteistyössä Väylät & Liikennepäivien kanssa järjestettävä kestävä pysäköinti seminaari
Tampere-talossa (siirtyy maaliskuulle 2021).
COVID19 muutokset verkoston taloudessa
Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten myötä sekä laajan etätyösuosituksen vuoksi kevään ja kesän
lähitapaamiset muuttuivat verkkopohjaiseksi. Tällöin kokouksille ja seminaareille suunnatut
ostopalveluresurssit vapautuivat muuhun käyttöön. Valtaosa siirtyi sellaisenaan em. 3 :n hankevideon
toteuttamiseen sekä syksyn ja talven tapahtumien suunnitteluun. Myös koordinaation matkat kokouksiin
matkalippuineen ja päivärahoineen säästyi muuhun käyttöön.
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