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YHTEENVETORAPORTTI MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINNASTA JA
TALOUDESTA 1.7 - 31.12.2019
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:

1.7.-31.12.2019, aiemmat raportoinnit toteutettu
kahdesti vuodessa

HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2019)
Henkilön nimi

Tehtävänimike ja vastuualue projektissa

Tero Piippo

projektipäällikkö, kokonaisvastuu: hallinto ja
toimenpiteet

Kati-Jasmin Kosonen

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

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 2019
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.

4

Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit seuduittain vuoden 2019 lopulla.

VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmä kokoontui raportointikauden aikana kahdesti (5.9 ja 26.11). Puheenjohtajana toimi
erityisasiantuntija Olli Voutilainen TEMistä ja varapuheenjohtajina Jyrki Lappi (Turun kaupunki) sekä Paula
Keskikastari (Turun kaupunki).
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Linkki ohjausryhmän kokousaineistoihin on https://mal-verkosto.fi/verkosto/ohjausryhma-jakokoukset/ohjausryhman-kokoukset/

TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET
MAL-verkoston päätavoitteena on tukea jäsenseutuja maankäytön, asumisen, liikenteen sekä palvelujen ja
elinkeinojen suunnittelua ja yhteensovittamista sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää
kestävää yhdyskuntarakennetta, jäsenseutujen MAL-ohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen
välineitä sekä tukea hallitusohjelman ja sopimuspolitiikan (MAL-, Kasvu- sekä Kasvuvyöhykesopimukset)
toteutumista. Tehtävänä on levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä, seurata lainsäädäntöä sekä jalkauttaa
tutkimustietoa ja kansainvälisiä esimerkkejä kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen
yhdyskuntarakenteen kehittämisen tueksi. Näkökulmina painottuvat alueiden sisäiset kehittämishaasteet ja
yhteistyöratkaisut sekä kilpailukyvyn vahvistaminen kokonaisuutena.
Toimintatapoina ovat kaupunkiseuduille sovitettu tukityöpajat ja sparraukset, asiantuntijaseminaarit,
kokeilevat pilotoinnit ja yhteistyöhankkeet sekä aktiivinen viestintä. Esitetyt toimenpiteet toteutetaan sekä
itsenäisesti verkoston toimesta että MAL-kehittämistyössä olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. MALverkoston koordinaation vastuuhenkilöt yhteen sovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja
yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita.

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





Elävät asemanseudut (Fiksu Assa, asemanseutujen palvelut, asemanseutujen
maankäyttökysymykset)
Asuminen ja asuinympäristöt (kaupunkiympäristön laatu, sosiaalinen kestävyys, monimuotoinen
asuminen)
Liikenne- ja kestävä liikkuminen (liikenteen ja maankäytön yhteensovitus, saavutettavuus ja yhteydet,
liikkumispalvelut, jakamistalous, pysäköintiratkaisut)
Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu (arjen sujuvuus, kuntalaisten osallistuminen,
digitalisaation hyödyntäminen)
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Kuvio 2. Verkoston toimintalinjat ja niiden läpileikkaavat teemat vuosina 2019 - 2022.
Kaupunkiseuduille Elinvoimaa ja kilpailukykyä MALPE-koordinaatiolla tarkoittaa suunnittelun
kokonaisvaltaisuutta, jossa huomioidaan toimintalinjojen välinen synergia. Läpileikkaavina teemoina kulkevat
kaikessa MAL-verkoston toiminnassa vähähiilisyys (ilmastonäkökulma), digitaalisuuden hyödyntäminen,
strategisessa malpe-suunnittelun seututaso, sopimuksellisuuden edistäminen ja kehittäminen sekä
kansainvälisten hyvien käytäntöjen mallioppiminen. Sopimuksellisuudella tarkoitetaan valtion ja
kaupunkien/kaupunkiseutujen välisen vuoropuhelun ja kumppanuuden edistämistä em. pääteemoissa sekä
toimintatapojen ja sopimusmenettelyjen kehittämistä ja testaamista. Siten näkökulma on laajempi kuin
pelkästään MAL-sopimusmenettely tai kaupunkisopimus- ja kasvuvyöhykesopimukset.

TOIMENPITEET PAINOPISTEITTÄIN 1.7. - 31.12.2019
1. ELÄVÄT ASEMANSEUDUT
a) Asema-alueiden hankesuunnittelun ja konseptoinnin toimintamalli -hankkeen valmistelu aloitettiin jo
edellisen raportointikauden aikana (tammikuussa 2019), mutta hankkeen loppuraportti valmistuu vasta
helmikuussa 2020. Tilaajana oli Senaatti/ Senaatin Asema-alueet Oy. Projektikonsulttiryhmän
muodostivat WSP, Sitowise ja MAL-verkoston koordinaatio. Hankkeen osalllisina olivat pilottikunnat,
Väylä-virasto, HSY, Ympäristöministeriö ja Uudenmaanliitto.
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Hankkeessa konkretisoitiin toiminta- ja sopimusmallit, joilla voidaan asemanseutuja kehittää vähähiilisinä
kaupunkien kehityskohteina niin liikkumisen, asumisen ja palveluiden osalta. Hankkeessa keskityttiin
hankesuunnittelu ja konseptikehitysvaiheeseen.
Tarkoituksena on jatkaa toimintamallien kehittämistä Suomen kasvukäytävän eli pääradan Helsinki
Tampere Seinäjoki kasvukäytävän pilottikohteiden avulla niin, että uudella toimintamallilla voidaan
nopeasti saavuttaa ne edut, jotka Senaatin Asema-alueet Oy ja sen toiminta mahdollistaa yhdessä
liikenteen kehittämisestä vastaavan tulevan Väyläviraston ja kuntien kanssa.
Hankkeessa luotiin kolmen pilottikohteen (Espoon Kauklahti, Riihimäki sekä Seinäjoki) avulla
toimintamallit, joita voidaan käyttää asema-alueiden kehityskohteissa ja niitä tukevat eri
sopimusperiaatteet (sopimusmallit).
MAL-verkoston koordinaation tehtävänä oli kartoittaa ja analysoida olemassa oleva tieto Suomen
kasvukäytävän alueella olevien asemanseutujen kehittämistarpeista (em. pilottikohteet sekä muut
Suomen kasvukäytävän asemanseudut). MAL-verkosto toteutti kyselyn Suomen kasvukäytävän asemien
kehittämistarpeista rajatulle asiantuntijajoukolle ja case alueille. Tällöin tarkasteltiin asemanseutujen
kehittymis- ja käyttöpotentiaalia, asemanseutujen MALPE-kehittämiseen liittyvää suunnitteluvaihetta ja
välttämättömiä investointitarpeita, kehittämisvaiheen sopimustilannetta ja -tarvetta, maanomistusoloja
sekä aseman ja solmupisteen saavutettavuuteen liittyviä haasteita (liityntäpysäköinti, kevyt liikenne,
erilaisiin pysäköintiratkaisuihin ja liityntäyhteyksiin kuntaan ja seudulle ulottuviin matkaketjuihin
liittyen). Tarkastelun osana toteutettiin myös MAL-verkoston Asemanseutuverkoston
täydennysrakentamisen hyviin käytäntöihin ja esimerkkeihin pureutuva kartoitus. Loppuraportti
julkaistaan viimeistään helmikuun 2020 aikana Senaatin julkaisusarjassa.
Hankkeen tuloksia ja luotuja toimintamalleja on tarkoitus hyödyntää ja testata uudessa tällä
raportointikaudella valmistellussa ”Kestävän asemayhteistyön toimintamalli” - hankkeessa.
Tarkasteltavat asemanseudut ovat pääosin MAL-verkoston jäsenkuntien asemia ympäri Suomea kun
edellisessä ”Asema-alueiden hankesuunnittelun ja konseptoinnin toimintamalli” -hankkeen kohdeasemat
olivat kaikki Suomen kasvukäytävän alueella.
”Kestävän asemayhteistyön toimintamalli” -hankkeen rahoittajina ovat ympäristöministeriön Kestävä
kaupunki-ohjelman, MAL-verkosto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymä. Tavoitteena on 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
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Hankkeessa toteutetaan MAL-verkoston sekä 1-2 muun asemanseudun menestystekijöiden ja
kehittämistarpeiden kartoitus, Räätälöity yhteiskehittämisen toimintamalli valtakunnalliselta tai
alueelliselta vaikuttavuudeltaan 6-7:lle eri tyyppiselle asemanseudulle. Hanke alkaa v. 2020 alkupuolella.
b) Osallistuttiin Suomen kasvukäytävän Fiksu Assa 2 -hankkeen ohjausryhmätoimintaan (kokoukset
30.9.2019 ja 2.12.2019) ja toteuttamiseen. Hankkeen toiminnallisia painotuksia olivat syyskaudella
yrityskehitysohjelman valmistelu, uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan jatkokehitys ja
kansainvälistäminen sekä saatujen tuloksien levittäminen ja viestintä.

2. ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖT
a) ”Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien kehittäminen ja arviointi” -hanke
Valmisteltiin ja kilpailutettiin (voittaja Mdi ja Kaupunkitutkimus Seppo Laakso TA) raportointikaudella
”Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien kehittäminen ja arviointi” -hanketta (toteutus
1-4/2020).
Hankkeen tarkoituksena on lisätä kuntien asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuutta ja luoda
edellytykset poikkihallinnolliset näkökulmat yhdistäville asuntopoliittisten ohjelmien laadinnalle ja
uudistamiselle kaupunkiseuduilla ja kunnissa.
Lähtökohtana on 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 on
•
•
•

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.

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:
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•
•
•

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
a) ”Kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien kehittäminen ja matkaketjut” -hanke
Valmisteltiin ja kilpailutettiin (voittaja Ramboll) raportointikaudella ”Kaupunkiseutujen välisten linjaautoyhteyksien kehittäminen ja matkaketjut” -hanketta (toteutus 1-4/2020) . 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.
Useammalle aluetasolle pureutuva selvitys siitä, miten eri kaupunkiseuduilla kehitetään linja-autojen
kaukoliikenneyhteyksien edellytyksiä, puuttuu. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten eri
kaupunkiseuduilla kehitetään ja voidaan kehittää linja-autojen kaukoliikenneyhteyksien edellytyksiä. Hanke
palvelee seutuja tuomalla tietoa parhaista käytännöistä. Lisäksi yhteisen selvityksen myötä voi löytyä
seutujen yhteistyössä tehtäviä asioita.
Selvityksen keskeisenä menetelmänä on eri alueilta sekä keskeisiltä joukkoliikennetoimijoilta tehtävät
haastattelut sekä asiantuntija-analyysit. Lopputuotoksena on kooste parhaista malleista ja keskeisimmistä
kehittämispotentiaaleista. Tarkasteluun pyydetään MAL-verkoston jäsenseuduilta 10 seutua
tilannekuvatarkasteluun ja 3 syvempään analyysiin.
b) Kestävän ja älykkään liikenteen toimenpiteiden ohjauksen ja kehittämisen teeman ympärillä jatkettiin
syyskaudella 2019, joka on samalla Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Verkosto osallistui jäsentensä ja
koordinaation kautta tarvittaviin ja perustyötä tukeviin tapaamisiin ja verkko-kokouksiin mm.


The Digital Transport Days 2019, 7.-9.10.2019 Finlandia-talolla Helsingissä. Järjestäjinä the
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE),
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden toimijat. Konferenssin tarkoituksena oli mahdollistaa
digitaalisuuden keinoin EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja alueiden liikenteen ja liikkumisen
hiilijalanjälkeä ja etsiä sopivia politiikkoja ja toimenpiteitä liikenteen digitalisaation ja
päästövähennysten tason nostamisemiseksi. Tapahtuman verkkosivustoon
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/agenda



Sustainable Nordic cities with focus on experiences on climate-smart mobility- ohjelma
(Ruotsin Pohjoismaisen minsiterineuvoston puheenjohtajuus), 15.10.2019 Webinar
pohjoismaisesta vertailutiedosta ja kokemuksista ruuhkautumisen estämisestä ja kestävien
liikkumismuotojen priorisoinnista suuremmissa kaupungeissa, hyvien käytäntöjen
esilletuominen (välittäjä: Traficom).
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4. IHMISLÄHTÖINEN JA ÄLYKÄS YHDYSKUNTASUUNNITTELU
a) Toteutettiin raportointikaudella VN TEAS 5.3 ”Strategisuus ja transskalaarisuus
liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa eli
YHTÄJALKAA” -hanketta (kesto 02/2019-6/2020).
YHTÄJALKAA – hankkeen tavoitteena on selvittää miten maankäytön ja liikenteen integroinnin malleilla ja
työkaluilla vastataan hallinnolliseen ja alueelliseen transskalaarisuuden haasteeseen. Hanke pyrkii
erityisesti tuottamaan tietoa, joka tukee maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista sekä liikenne- ja
viestintäministeriön hallinnonalan erityislakien mukaista liikennejärjestelmä- ja väyläsuunnittelua sekä
vaikutusten arviointia. Hanke kehittää malleja suunnittelujärjestelmien ja -prosessien
yhteensovittamiseksi siten, että eri tasoilla ratkaistavia haasteita voidaan tunnistaa ajoissa ja reagoida
niihin ennakoivasti. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan sopimusmenettelyiden ja vaikutusten arvioinnin
roolia osana suunnittelujärjestelmää. Hankkeen keskeinen kysymys on:
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 ovat: Aalto-yliopisto, Sitowise Oy ja MAL-verkosto (Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymä). Hankkeen saama rahoitus Valtioneuvoton tutkimus- ja selvityshankkeiden määrärahoista
vuosille 2019-2020 on yhteensä 150 000 €. Hanketta ohjaa ympäristöminiteriön johtama valtionhallinnon
ohjausryhmä.
Hankkeen työskentelymetodina on haastattelututkimus, työpajatyöskentely ja itseään täydentävä sähköinen
kysely, ideatehdas sekä tiivis vuoropuhelu valtio- ja seututoimijoiden välillä.
Hankkeessa järjestettiin 1. työpaja valtio- ja kaupunkitoimijoille 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 järjestetään 4.2.2020 ympäristöministeriön Pankkisalissa.
Aluekohtaista tarkastelua peilataan Turun seudun kokemuksiin.
Työpajatyöskentelyä täydentää Sitowisen ylläpitämä Ideatehdas-kysely jokaisen työpaja jälkeen.
Ideatehtaassa vastaajilla on mahdollisuus ottaa kantaa esitettyihin suunnittelukysymyksiä ja -järjestelmän
tilannetta koskeviin väittämiin, esittää kommentteja, ehdottaa uusia haasteita ja esittää omasta
kokemuksestaan ja tietotaidostaan kumpuavia ratkaisuehdotuksia haasteisiin. Vastaaja voi myös kannattaa ja
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arvottaa muiden vastaajien aiemmin esittämiä ehdotuksia. Ideatehdas kyselyn ideana on kumuloida
ehdotuksia hankkeen koko kaudelta ja Ideatehtaiden tuloksia käsitellään aina sitä seuraavassa työpajassa ja
viimeisen, helmikuun työpajan jälkeistä Ideatehdasta loppuraportissa (valmistuu kesäkuun 2020 loppuun
mennessä).
Tiedot Ideatehdastyöskentelystä, työpajayhteenvedot ja hankkeen yleiset uutiset ovat nähtävillä
Hankesivulla: https://www.aalto.fi/fi/yhtajalkaa
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 strategisia hyvinvointijohtamisen
valmiuksia. Hankkeessa kehitetään rakennetun ympäristön indikaattoreja laajaan hyvinvointikertomukseen,
parannetaan hyvinvointikertomuksen tietopohjaa vastaamaan paremmin eri toimialojen tarpeita ja kehitetään
tietojohtamisen prosesseja. Tavoitteena on hyvinvointitiedon integroiminen tiiviimmin osaksi kuntien talousja toimintasuunnitelman laadintaa ja ylikunnallista MALPE-suunnittelua. Verkostohankkeen kaupunkijäsenet
ovat Tampereen kaupunkiseutu, Kuopion, Jyväskylän ja Lahden kaupungit Tampereen kaupunkiseudun
toimiessa hallinnoivana tahona. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat MAL-verkosto ja THL:n edustaja. Hanke kestää
2,5 vuotta. Rahoituksesta vastaa STM terveyden edistämisen määrärahalla ja verkostohankkeen
kaupunkijäsenet. Hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa.
Raportointikaudella (7-12/2019) Tampereen kaupunkiseudun kunnat, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä laativat
yhteisissä työpajoissa Suomen ympäristökeskuksen johdolla omiin kuntiin rakennetun ympäristön
hyvinvointitekijöitä kuvaavat indikaattorit. Tampereen kaupunkiseutu laati seudulliset rakennetun
ympäristön hyvinvointitekijöitä kuvaavat indikaattorit. Kuntien laatimat indikaattorit perustuvat Sykkeen
kehittämään monitavoitearviointi menetelmään, missä useita ympäristön hyvinvointitekijöitä voidaan
mallintaa kartalle samanaikaisesti paikkatiedolla. Indikaattorit perustuvat sekä objektiiviseen tutkittuun
tietoon ympäristön hyvinvointitekijöistä-, että kuntien omiin subjektiivisiin valintoihin, strategisiin
painopisteisiin ja pisteytys arvoihin. Työpajoissa indikaattorit rajattiin kuvaamaan vain rakennetun
ympäristön hyvinvointitekijöitä. Yhdistämällä väestötiedot rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöihin
saadaan monipuolista tietoa väestön sijoittumisesta suhteessa ympäristön hyvinvointitekijöihin. Kartat
kuvaavat mitä hyvinvointiympäristön osatekijöitä kunnassa on ja missä ympäristön hyvinvointitekijät
sijaitsevat. Tietoa voidaan käyttää kuntien omien vahvuuksien/heikkouksien tunnistamisessa,
hyvinvointikertomuksessa ja muissa raporteissa, kaupunkisuunnittelussa ja resurssien priorisoinnissa sekä
pitkällä aikajänteellä rakennetun ympäristön muutosten kuvaamisessa ja vaikutusten arvioinnissa. Vuoden
2020 aikana kunnat tekevät paikkatietoanalyysit hyödyntäen hankkeessa kehitettyjä indikaattoreja. Sykkeen
sparrausapu on saatavilla helmikuuhun 2020 saakka. Kaupunkien laatimat indikaattorit ovat julkisia ja
kaikkien saatavilla ympäristöministeriön Virtuaalikorttelissa sekä Google Drive alustalla https://drive.google.com/drive/folders/14p9aEtQ2as72yVuYBi-PgCEAAomEgfjZ
Korkeakouluyhteistyön tuloksena julkaistiin Tampere City-Region 2040+ Regional Factors of Well-Beingjulkaisu, missä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen opiskelijat laativat määrittivät Tampereen
kaupunkiseudun rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöitä ja laativat strategioita ja mittareja kunnille
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hyvinvointiympäristöjen kehittämiseksi. Julkaisu on saatavilla sähköisesti osoitteessa https://malverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/12/TampereCityRegion2040-3.pdf.
Hankkeessa työskenteli kesällä 2019 korkeakouluharjoittelija Simo Saari, jonka selvitys hyvinvointitieto ja
hyvinvoinnin tietojohtamisen prosessit HYMY-verkostokunnissa valmistui syyskuussa 2019. Selvityksen
mukaan kuntien ajankohtaiset hyvinvointi-ilmiöt on tunnistettu hyvin kunnissa, mutta haasteena on ilmiöihin
tarttuminen monialaisesti, kausaliteettien osoittaminen ja tämän myötä myös kuvaavien indikaattorien
asettaminen sekä vaikutustenarviointi. Selvitys on ladattavissa täältä: https://mal-verkosto.fi/wpcontent/uploads/2019/10/HYMY-selvitys_SimoSaari_valmis2-1.pdf. Projektipäällikön toimesta hankkeessa
selvitettiin Kuopion, Lahden ja Jyväskylän hyvinvointikertomusten rakennetun ympäristön indikaattorit,
laadittiin tutkimuskatsaus rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöistä ja benchmarking kotimaisista ja
ulkomaisista rakennetun ympäristön indikaattoreista hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Selvitykset
ovat saatavilla MAL.verkoston nettisivuilla https://mal-verkosto.fi/hankkeet/hymy-hyvinvointiymparistontietopohjan-mallintaminen-ja-hyvinvointijohtamisen-kehittaminen-verkostohanke/. Lisäksi projektipäällikkö
on laatinut ”Seudulliset rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattorit ja YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet”- selvityksen, missä Tampereen kaupunkiseudun seudullisia hyvinvointi-indikaattoreja peilataan
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vastaan. Selvitys on ladattavissa Google Drivesta
https://drive.google.com/drive/folders/1ywdO0OzCI5olAEHndbsFmLlbUs1knqvZ.
Keväällä 2020 hankkeessa laaditaan konsulttitoimeksiantona kaupunkiympäristön laadun arviointikriteeristö
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Kriteeristö kuvaa tarkemmalla alueellisella tasolla niitä
hyvinvointiympäristön osatekijöitä, joista useimmissa kunnissa ei ole olemassa paikkatietoa. Kriteeristö pitää
sisällään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuudet ja se kuvaa mm. esteettömyyttä,
esteettisyyttä ja terveellisiä valintoja tukevaa valinta-arkkitehtuuria. Keväällä 2020 hankkeessa jatkuu myös
yliopistoyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa Advanced Urban Analysis kurssilla, missä opiskelijat auttavat
kaupunkeja tutkimus- ja selvitystyössä. Syksyllä 2020 hankkeessa käynnistyvät hyvinvointijohtamisen
kehittämisen työpajat.
c) Kaupunkiseutujen kestävän MAL-työn mallit Pohjoismaissa
MAL-verkoston koordinaatio kävi kesäkuussa ja elokuussa 2019 yhteistyöneuvottelut ympäristöministeriössä
ministeriön rahoitusosuuden kohdentumisesta MAL-verkostolle. Tällöin päätettiin, että koordinaatio laatii
ehdotuksen kaupunkiseutujen kestävyyttä ja seutujen välistä oppimista edistävästä kehittämishankkeesta.
MAL-verkoston koordinaatio ehdotti ympäristöministeriölle ja ohjausryhmälle uuden kehittämishankkeen:
”Kaupunkiseutujen kestävän MAL-työn mallit Pohjoismaissa: Pohjoismaiset parhaat käytännöt ja
kokemustenvaihto kaupunkiseutujen MAL-yhteensovitustyön syventämiseksi ja kaupunkiverkostojen
kehittämiseksi” käynnistämistä välittömästi ohjausryhmän kokouksen jälkeen.
Hankkeessa kartoitetaan kaupunkiverkostoja ja muita kiinnostavia yhteistyön malleja kestävän
kaupunkikehittämisen tukemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi Pohjoismaissa. Selvityksen tekoon
palkattiin projektisuunnittelijaksi HM Iina Sankala. Syyskuussa käynnistyi tiedonkeruu, jossa
verkkoaineistojen, tietopyyntöjen ja tehtyjen haastattelujen kautta löydetyt tapaukset luokiteltiin neljän eri
teeman alle aineistolähtöisesti, mutta selvityksen lähtökohtiin ja MAL-verkoston strategisiin teemoihin
nojaten:
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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 on
9/2019-2/2020, jonka aikana tuotetaan ppt-raportti, tiivistelmä sekä materiaalipankki kiinnostavimmista
esimerkeistä ja havainnoista.
Kaupunkiseutujen MALPE-yhteensovitusta tutkitaan edelleen muissa hankkeissa, mm. mainitussa YhtäJalkaa
hankkeessa (VN TEAS 5.3) sekä Suomen Akatemian Justification for Agreement -based approaches in Nordic
spatial planning: towards situational direct democracy? eli JustDe-hankkeessa (Helsingin yliopisto, Pia
Bäcklund).
d) SUMP-mallista ilmastoviisaan maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelun seudullinen väline
(kartoitus)
Raportointikaudella valmisteltiin SUMP-malli hanketta. Kestävän liikkumisen suunnittelu on tunnistettu
keskeiseksi osaksi kokonaisvaltaista yhdyskuntasuunnittelua ja maankäytön ja liikennesuunnittelun
systemaattista ja ilmastovaikutuksiltaan mahdollisimman hyvää suunnittelua. Erityisesti MALsopimusseuduilla, (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/haussa-keinojaviisaan-liikkumisen-konkretisoimiseksi-vuoden-2020-liikkumisen
Toteuttajana ulkopuolinen konsultti tai asiantuntijataho. Kilpailutetaan helmikuussa. Valmis aineisto ja
johtopäätökset 30.4.2020 mennessä.
e) Valtioneuvoston VN Teas 5.5 hanke Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalli (VALUMA,
toteutus 5/2019 - 2/2020)
MAL-verkoston koordinaatio oli mukana valmistelemassa Mdin hakemaa VALUMA-hanketta. Hanke sai
rahoituksen huhtikuussa 2019 ja operatiivinen toiminta käynnistyi toukokuussa. Hankkeen päätavoitteena
on:
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Kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista ja
rahoitusvaihtoehdoista,
Alueiden omaehtoisen verkottumisen ja vertaisoppimisen tukeminen sekä kansallisten alueiden
kehittämisen painopisteiden ja muiden tavoitteiden toteutuksen tukeminen,
Tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan
yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi
Tunnistaa ja arvioida, millaisia vaikutuksia ehdotetulla toimintamallilla tai malleilla voidaan
ennakoida olevan.

Mal-verkoston jäsenkunnat ja ohjausryhmä osallistettiin hankkeeseen mukaan mm. järjestämällä työpaja
26.11.2019 ohjausryhmän kokouksen jälkeen. Työpajassa
 Esiteltiin selvityksen havaintoja ja aluekehittämisen kansainvälisiä esimerkkitapauksia
verkostoyhteistyöstä
 Työstettiin yhdessä verkostoyhteistyön erilaisia toimintamalleja.
Hankkeen loppuraportti tuotetaan helmikuussa 2020.
Hanketiedot https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/verkostoyhteistyonaluemalli-valumaMUUTA: MAL-verkoston ohjelmallinen joululounas sidosryhmille 13.12.2019
Ohjelmallisen joululounaan key notena olivat esitykset valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
etenemisestä ja valtakunnallisen asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelusta. Lisäksi sidosryhmiä
informoitiin HYMY-hankkeen ja Tampereen yliopiston yhteistyöstä sekä esitettiin MAL-verkoston hankkeet
vuodelle 2020. Osallistujia oli noin 50 ja ohjelma löytyy tästä.

MAL-verkoston aiesopimus vuosille 2019 - 2022
MAL-verkoston toimintaa on haluttu edistää uusimalla raportointikaudella jäsenten välinen Aiesopimus
vuosille 2019 -2022. Sen keskeisenä tavoitteena on tukea MAL-verkoston pitkäjänteistä työskentelyä ja
edellä kuvattujen strategisten painotusten toimeenpanoa sekä parantaa toiminnan vaikuttavuutta. Jäsenten
rahoitusosuudet pysyvät Aiesopimuksen voimassaoloaikana aiempien vuosien tasolla.

MAL-verkoston toiminnan kytkeytyminen muihin kehittämisohjelmiin ja hankkeisiin
MAL-verkoston perustoiminta integroitui verkoston muuhun kehittämistoimintaan eli vuosina 2016 -2019
toteutettuun Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -kehittämisohjelmaan (PÄÄTTYI 30.4.2019), jonka
tulokset löytyvät ohjausryhmän 20.5.2019 kokousaineistoista https://mal-verkosto.fi/verkosto/ohjausryhmaja-kokoukset/ohjausryhman-kokoukset/. AIKO-kauden jälkeen Pirkanmaan liitto ilmoitti MAL-verkoston
käyttöön tulevasta ylijäämästä. Hankevalmistelut tehtiin raportointikaudella, ja ne toteutetaan 30.4.2020
mennessä.
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MAL-verkoston koordinaatio on osallistunut Kestävän kaupunkikehitysohjelman (YM) toteutukseen mm. sen
työpajoihin sekä Virtuaalikorttelin toimintaan https://virtuaalikortteli.kestavakaupunki.fi/

VERKOSTOVIESTINTÄ

MAL-verkostossa on panostettu tuntuvasti tiedon välittämiseen, viestintään ja visualisointiin.
Verkoston viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen
viestintään, www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, sekä muuhun tilannekohtaiseen tiedonvälitykseen.
Tarvittaessa myös koordinaatiohenkilöiden ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän sähköiset
viestintäkanavat (www.tampereenseutu.fi, asemanseutu.fi ja bemine.fi) ovat käytössä.
Tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen
kokoussivuilta. Työpajoista ja seminaareista on toimitettu työpajamuistiinpanot tai -muistiot osallistujille.
Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja muu oheismateriaali on sijoitettu nettisivuille, kullekin
tilaisuudesta kertovalle sivulle. Verkoston toiminnan jatko on koettu jäsenistön ja sidosryhmien kannalta
tarpeelliseksi. Verkkosivut uudistettiin kevään 2019 aikana.
Uusin lokakuun verkostokatsaus kattoi 800 asiantuntijaa.

Tuotettu materiaali ajalla 1.7. -31.12.2019
Lyyti Premium-lisenssi tapahtumanjärjestelmä
Verkostokirje /-tiedote, lokakuu 2019
Muu aktiivinen sidosryhmäviestintä

Kustannus
900 €
490 €
-
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TALOUDEN TOTEUMA
MAL-verkoston perustoiminnan rahoittavat kuntaosuuksien lisäksi Väylä, Traficom, ympäristöministeriön
hankerahoitus, Suomen Kuntaliitto ja ARA Vuoden 2019 rahoitusosuudet ovat aiempien vuosien tasolla.
Taulukko 1. Verkoston perustoiminnan vuoden 2019 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 7-12/2019, verkoston perustoiminta (€)
1.1.-31.12.2019
TA
Myyntitulot

TOT

190 500

Muut tuet ja avust.
Tulot yht.

190 500

TOT %
100

0

0

190 500

190 500

100

Henkilöstökulut

92 000

110 932

122

Palvelujen ostot

83 000

3 500

4,2

Muut kustannukset

15 500

29 549

191

190 500

143 981

75,6

Menot yht.

Taulukko 3. Yhtä jalkaa -hankkeen tulot ja kustannukset 1.2.2019 - 31.12.2019.
(€).
Tulot
12.941
Kustannukset
Alijäämä

13.158
- 217

Raportti hyväksytään MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksessa 5.2.2020
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LIITE MALVERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 31.12.2019

Olli Voutilainen, erityisasiantuntija, TEM (puheenjohtaja)
Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö
YM Lotta Mattsson, erityisasiantuntija, VM
Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä
Anna Saarlo, johtaja, Väylä
Kirsi Pulkamo, osastopäällikkö, Traficom
Asta Tuominen, yksikön päällikkö, Traficom
(Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM tiedoksi)
Jarmo Lindén, johtaja, ARA
Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA
Samuli Alppi, yksikön päällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus
Anne Jarva, kehittämispäällikkö Kuntaliitto
Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija
Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö
Kalle Sivén, kaupungingeodeetti,
Joensuun kaupunki,
Joensuun kaupunki
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,
Mikko Törmänen, asemakaavapäällikkö,
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Janne Vartia, elinkeinopäällikkö,
Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Porin kaupunki
Porin kaupunki
Päivi Nurminen, seutujohtaja
Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö,
Tampereen kaupunkiseutu
Tampereen kaupunkiseutu
Jyrki Lappi, maankäyttöjohtaja (vp.)
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö (vp.)
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki
Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylän
Raine Mäntysalo, professori, Aalto/RYL
Vesa Kanninen, yliopistonlehtori, Aalto/RYL
Aarno Kononen, ryhmäpäällikkö, HSL
Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY

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

