MAL-VERKOSTO TTS 2021 JA STRATEGISET
TOIMINTALINJAT V. 2021-2022
luonnos 0.1
Ohjausryhmän 10.12.2020 kokouskäsittelyyn ,
täydentyy myöhemmin verkostoarvioinnin ja
jäsen- ja rahoittakierroksen jälkeen

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 valmistelu
MAL-verkoston uusi toiminta- ja taloussuunnitelma valmistelu perustuu kolmeen toisiaan
täydentävään kokonaisuuteen. Myöhemmin tässä kuvattava neljän painopisteen ja niiden
läpileikkaavat teemat muodostama viitekehys muodostaa verkoston strategisen perustan. Juuri
toteutettu ulkopuolinen verkoston arviointi antaa paljon syötteitä siihen, kuinka näiden
strategisten painotusten sisällä toimitaan ja miten toimintoja eriytetään kohderyhmien tarpeita
vastaavaksi.
MAL-verkoston ulkopuolinen arviointi toteutettiin syyskaudella 2020. Arvioinnissa tuotetaan tietoa
siitä, miten MAL-verkosto on onnistunut toiminnassaan, mitkä ovat kehityskohteet ja miten MALverkosto voisi palvella jäsenistöään vielä paremmin. Arvioinnin pääteemat ovat verkoston sisällöt
(painotukset, vaikuttavuus ja lisäarvo), verkoston toiminnot (verkostojohtaminen, organisointi,
viestintä, toiminnan jatkuvuus) sekä kehittäminen ja oppiminen. Viimeksi mainittu sisältää uudet
kehittämisen välineet kuten itsearviointityökalun ja jäsenseutujen matriisimallin. Niitä
hyödynnetään jatkossa MAL-verkoston toiminnan ja talouden suunnittelussa.
Arvioinnin antamaa tilannekuvaa tarkennetaan edelleen ja MAL-verkoston koordinaatio käy
loppuvuodesta (2020) ja ensi vuoden alkupuolella neuvottelut verkoston jäsenkaupunkien jaseutujen sekä rahoittajien kanssa toimintaamme kohdistuvista kehittämistoiveista ja -tarpeista.
Kierroksesta saadulla palautteella päivitetään TTS 2021 ja lopullinen asiakirja hyväksytään MALverkoston v. 2021 ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.

Kumppanit
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii edelleen verkoston isäntäorganisaationa vuonna
2021. Kaupunkiseutuun kuuluu 8 kuntaa. Verkostoalueet kokonaisuudessaan ovat: Joensuun kaupunki,
Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Kotkan-Haminan seutu, Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki,
Oulun seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun
seutu, Vaasan seutu, Helsingin seutu (yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne ja Helsingin
seudun ympäristöpalvelut) sekä Länsi-Uudenmaan kuntien koalitio (Raasepori, Lohja, Hanko, Siuntio ja
Inkoo), Kuopion kaupunkiseutu sekä Hämeenlinnan kaupunki joka liittyi verkoston jäseneksi v. 2018
alusta. Lisäksi jäsenalueita edustaa Suomen Kuntaliitto. Verkostoalueet kuvataan kartalla (Kuva 1).
Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA, (VM ja TEM), Väylävirasto (LVM) sekä aluehallintoa edustavat ELY-keskukset. Traficom tuli
mukaan uutena jäsenenä v. 2019 alusta MAL-verkoston toimintaan. Lisäksi kumppaneina toiminnassa
ovat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Tampereen
teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto (Turun kaupunkitutkimusohjelma), VTT, Suomen
ympäristökeskus SYKE, Helsingin seudun vetovoimaiset asemanseudut hanketyöryhmä sekä valikoidut
konsultit.
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KUVA 1. MAL-verkoston jäsenkunnat ja -seudut vuonna 2020.
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Ohjausryhmä ja koordinointi
Ohjausryhmä jatkaa toimintaa kokoontumalla tarpeen mukaan viisi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän
roolina on ollut verkoston yleisten tavoitteiden määrittely, keskeisten sisältöjen linjaaminen sekä
koordinaation operatiivisen toiminnan tukeminen. Sen roolia keskustelevana, uuden ideoijana ja
luojana ja ajankohtaisiin haasteisiin vastaajana pyritään vahvistamaan edelleen. Puheenjohtajana
vuonna 2021 toimii ARAn johtaja Jarmo Linden ja varapuheenjohtajana henkilö X.
Verkostoa koordinoivat projektipäällikkö ja erikoissuunnittelija (yht. 2 henkilötyövuotta).
Projektipäälliköllä on toiminnan, talouden ja hallinnon kokonaisvastuu, osavastuu toimenpiteistä ja
erikoissuunnittelijalla osavastuu toimenpiteistä ja viestinnästä.
Koordinointitehtäviin kuuluvat verkoston yleis- ja taloushallinto, toiminnan suunnittelu ja toteutus,
yhteydenpito verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, pienimuotoinen julkaisutoiminta
sekä jäsenaluekäynnit.

Verkoston toimintalinjat v. 2021 - 2022
MAL-verkoston strategiapäivityksessä aiemmin arvioitiin verkoston tulevia tavoitteita, nykyisiä
toimintatapoja, strategisia painotuksia sekä rahoituskysymyksiä sekä tuotettiin alustava kehikko
strategisista painotuksista sekä linjattiin että, MAL-verkoston tulisi fokusoida toimintaansa
Kaupunkiohjelman ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmiin integroituen ja niiden toimintaa tukien.
MAL-verkoston ohjausryhmä päätti aeimmin, että verkoston sisällöt painottuvat 2021 - 2022
seuraaviin toimintalinjoihin:
 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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KUVA 2. Verkoston toimintalinjat vuosina 2021 - 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.
MAL-verkoston toiminnan linjauksissa huomioidaan myös v. 2021 kestävän kaupunkikehittämisen
periaatteet (mm. Agenda 2030, SDG Sustainable Development Goals). Ennen käytännön toimia
(toimintamallien luonti, levitys ja skaalaus) on kuitenkin käytävä keskustelu niin ohryn sisällä kuin
keskeisten sidosryhmien kanssa kestävän kaupunkikehityksen prosessin luomisesta ja sen
hyödyntämisestä osana MAL-toiminnan ja integroinnin ongelmanratkaisua.
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Verkoston toimintamuodot (vuoden 2021 toiminnot täsmentyvät kunta- ja
rahoittajakierroksen jälkeen ja käytettävissä olevat resurssit/budjetti
huomioiden).

Pyöreän pöydän keskustelut ja asiantuntijapaneelit
MAL-verkoston koordinaatio järjestää sidosryhmäpaneeleja (valtio-maakunnat
kaupunkiseudut) niin ohjausryhmien kokousten yhteyteen kuin muutoinkin. Tarkoituksena
on analysoida em. MAL-verkoston toimintalinjoihin liittyviä MALPE-kehittämisen
kysymyksiä ja etsiä ratkaisuja esiintuleviin ongelmiin. Vuonna 2020 tällaisia
keskustelutilaisuuksia järjestettiin ohjausryhmän kokousten yhteyteen mm. Liikenne 12
eteneminen (17.6.2020), Kaupunkiseutusuunnittelu MRLn kokonaisuudistuksessa
(4.9.2020).
Määrä ja toteutus v. 2021 ?

Hankkeet
Hankkeet toteutetaan yhteistyömallilla hanketoimijoiden kanssa. MAL-verkoston osuus
hankkeista muodostuu ostopalveluiden ohella viestinnästä, markkinoinnista, tiedotuksesta
sekä hanketyötä edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja
sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Vuonna 2021 toteutetaan 2 hanketta:
- ”Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden
näkökulmasta ”(MIKSERI) ja
- SUMP tematiikan modifiointi ilmastoviisaan maankäytön ja liikenteen
yhteissuunnitteluun (kts. liite 1)
Optiona on SYKKEen ja Aalto- yliopiston kanssa valmistelussa oleva yhteishanke, mikäli
se saa myönteisen rahoituspäätöksen v. 2021 alkupuolella. Hankkeen rahoitus tulisi VN
TEAS Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet -osiosta. Haku päättyy
5.1.2021.

Kokeilevat pilotoinnit
Toteutetaan jatkossa jäsenseuduilta ja sidosryhmiltä tulevien aloitteiden ja hankeehdotusten pohjalta. Verkoston roolina voi olla oman koko verkoston laajuisen kokeilun
sijaan linkittää sopivat tahot mal-aiheisiin kokeiluihin. Tämä koskee erityisesti
elinkeinoelämän tai korkeakoulusektorin osallistamista kokeiluihin.
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Seminaarit
Tärkeimmistä painopisteistä järjestetään seminaareja, jotka toteutetaan pääsääntöisesti
yhteisenä tapahtumana yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisesta painopisteestä
pyritään järjestämään toimintakaudella vähintään yksi (yhteistyö)seminaari.

Yhteiset työpajat
Asiantuntijatyöpajat ovat tarkemmin kohdennettuja perustoiminnan rahoittajien sekä
usean eri jäsenkaupungin tai -seudun ja yhteistyökumppanin yhteisiä tapaamisia.
Yhteistyökumppanit voivat olla julkisten toimijoiden lisäksi elinkeinoelämää tai
korkeakouluja. Työpajojen toimintamuoto on seminaareja keskustelevampi ja ohjatumpi.
Hanketyöpajoissa voidaan myös testata alustavia tutkimustuloksia (esim. Elinvoimaiset
asemanseudut).

Webinaarit hankejulkistuksiin
Vuonna 2020 toteutettiin menestyksekkäästi useita webinaareja. Hyvien kokemusten
ansiosta toimintaa jatketaan myös v. 2021. Webinaarit suunnitellaan tarvelähtöisiksi ja
toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.
Konsultoiva sparraus ja vertaisoppiminen
MAL-verkoston koordinaatio on varautunut järjestämään v. 2021 konsultoivia
sparraustilaisuuksia. Niiden sisältö ja kesto päätetään jäsenseuduilta saatavan
palautteen perusteella (koordinaation jäsenkierros). Konsultoiva sparrauksella
tarkoitetaan mm. 1-2 päivää kestävää asiantuntija-avun tai sparrauksen tarjoamista
jäsenseutujen aloitteesta tulevaan tiettyyn malpe-kehittämiskysymykseen /haasteeseen. MAL-verkosto maksaa konsultoinnin kustannukset käytettävissä olevan
budjetin puitteissa.
On myös mahdollista yhdistää edellä kuvattuja verkoston toimintamuotoja toisiinsa.
Voidaan muodostaa verkoston strategisiin painotuksiin liittyviä teemasarjoja joissa
yhdistyy pyöreän pöydän keskustelut ja asiantuntijapaneelit webinaarityyyppiseen
työskentelyyn. Sitä täydennetään ulkopuolisella sparrauksella jolloin saadaan
kokonaisuus, jolla ratkotaan käytännön malpe-työssä ilmenneitä ongelmia.
Mahdollisia teemoja v. 2021 ovat mm.
-

asemanseudut ja liikennejärjestelmät
asuminen, viihtyisät asuinympäristöt ja maankäytön suunnittelu
liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisen ratkaisut
kestävän kehityksen vaikuttavuusarviointi
sopimuksellisuuden kehittäminen
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Verkostoviestintä
Verkoston tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, vuorovaikutteista ja asiantuntevaa. Jäsenistöä
koskevissa asioissa mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen kokoussivuilta.
Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja muu oheismateriaali on sijoitettu verkoston nettisivuille,
kullekin tilaisuudesta kertovalle sivulle. Verkoston koordinaattorit voivat myös tuottaa verkoston
toimintaa ja tuloksia kuvaavia artikkeleita, kommentteja tai katsauksia myös muualla julkaistaviin
julkaisuihin ja ulkopuolisiin julkaisukanaviin.
MAL-verkoston uudistetut mal-verkosto.fi sivusto on ohjausryhmän ja jäsenasioihin liittyvän viestinnän
näkökulmasta tärkein viestintäkanava. Jatkavista sivustoista asemanseutu.fi- sivusto on
kumppanuusalusta Asemanseutuverkoston kanssa ja sitä päivitetään jatkossakin yhteisellä
sopimuksella ja kaupunkien toiveesta.
Verkostokirjeet (3-4 vuosittain) sekä tarvittaessa myös Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
sähköiset viestintäkanavat (twitter, LinkedIn, www.tampereenseutu.fi, Rakennesuunnitelma2040-sivu)
ovat käytössä jatkokaudella. Uudella kaudella Verkostolla on käytössään oma Twitter ja LinkedIn osoite
sekä kuva- ja julkaisupankkipalvelu jo uudella yhteisellä alustalla tai osana jatkossa käytössä olevia
nettisivustoja.

Taloussuunnitelma vuodelle 2021
Päätoimintamuotojen eritellyt budjetit:
1. MAL-verkoston perustoiminta
MAL-verkoston perustoiminnan rahoittavat Väylä, Traficom, YM, Suomen Kuntaliitto ja ARA Vuoden
2021 rahoitusosuudet ovat aiempien vuosien tasolla.

Verkoston perustoiminnan vuoden 2021 tulot (€):
Liikennesektori (Väylä 20.000 €
+Traficom 20.000 €)
40 000
YM
29 500
ARA
10 000
Kuntaliitto
6 000
HSL ja HSY yhteensä
9 000
Muut kunnat 16 * 6.000 96 000
Yhteensä

190.500

MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat koordinaatiohenkilöstön palkka- ja henkilösivukuluista
(vuoden 2021 alusta kaksi henkilöä). Siihen ei sisälly kuntayhtymän vakituisen henkilöstön
palkkamenoja. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon,
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maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä
palveluista.
Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön matkustukseen liittyvät kulut sekä
erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut, tilavuokrat ja konsulttipalkkiot. Aine-, tarvike-,
tavara- ja muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista käyttökulutustavaroista.
Toimitilavuokra on budjetoitu työpisteiden lukumäärän mukaan eli kuntayhtymän toimistossa
käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa (v. 2020 kaksi työpistettä).

Koordinaatiotoiminnan tulot ja menot vuodelle 2021
Perusrahoituksen tulot yht.

190 500

Palkat ja sivukulut

126 000

Palvelujen ostot (sisältää
hankerahoituksen,
sparraukset,
tapahtumatuotannon,
viestintä- ja matkakulut)
Vuokrat

62 000

10 000

Tarv., yms.
Menot yht.

2 500
190 500

Ostopalvelut kohdentuvat hankkeiden rahoittamiseen, MAL-verkoston tapahtumien järjestämiseen
sekä uusiin verkkosivuihin ja matkakuluihin, joista suurin osa kertyy kotimaan junamatkoista.
Seminaarien (fyysisesti toteutettuna) keskimääräinen yksikkökustannus MAL-verkostolle on n. 4 000 €,
yhteisten työpajojen n. 3 000 €, sparraavan konsultointityöpäivän hinta noin 1 500 €.

MAL-verkoston aiesopimus vuosille 2019 - 2022
MAL-verkoston toimintaa halutaan tukea uusimalla 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 edelleen aiempien vuosien tasolla.

MAL-verkoston toiminnan kytkeytyminen muihin kehittämisohjelmiin ja hankkeisiin
MAL-verkosto tukee toiminnallaan kaupunkipoliitikan ja erityisesti ”Edelläkävijyydestä kestävää kasvua
- Kaupunkiohjelman 2018 - 2022” (linkki) sekä ”Suomen kansallinen kestävän kaupunkikehityksen
ohjelman 2017 – 2022” (linkki) toimeenpanoa koska edellä mainitut MAL-verkoston toimintalinjaukset
tukevat ohjelmien tavoitteita ja sisällöllisiä painotuksia.
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Yhteistyöhön panostetaan jatkossa myös Suomen kasvukäytävän (linkki) ja Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen (linkki) kanssa (mm. Maas-palvelujen kehitystyö).
MAL-verkoston kytkeytyy edellä kuvatuilla strategisilla painotuksillaan ja toimintamuodoilla Terve
Kunta verkoston (terveellinen asuinympäristö), Elinvoimaa resurssiviisaudesta Fisun (vähähiilisyys),
HINKU-kuntien (vähähiilisyys), LVM ilmastotyöryhmän (vähähiilisyys), Viisaan liikkumisen
verkoston (vähähiilisyys, terveellinen asuinympäristö), Pyöräilykuntien verkoston (vähähiilisyys,
terveellinen asuinympäristö) ja Kaupunkitutkimusverkoston (tietotuotanto, hyvät käytännöt)
toimintoihin.

Liitteet: 1. Perusrahoituksella toteutettavat hankkeet.
MAL-verkoston strategisiin painopisteisiin kytkeytyvät hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti
yhteistyömallilla hanketoimijoiden kanssa. MAL-verkoston osuus hankkeista muodostuu
ostopalveluiden ohella tarjouskilpailujen valmistelusta ja toteutuksesta, viestinnästä, markkinoinnista,
tiedotuksesta sekä hanketyötä edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja
sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Vuonna 2021 toteutetaan kaksi hanketta (täsmentyy v. 2021
alussa).

Hanke: Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden
näkökulmasta MIKSERI (toteuttaja SYKE, kattohinta 24.000 €)
Tavoitteet
Hankkeessa tarkastellaan kaupunkiseudun eri osien elinvoiman, laadun ja toiminnallisuuden kehittämistä
kaupunkikudosten teorian (Newman ym. 2016) viitekehyksestä. Yhteiskehittelyyn perustuvassa
menetelmässä kaupunkien lähiympäristöjä kehitetään tyypittelemällä toimintoja toiminnallisen
monipuolisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden ja SYKEn
rakennetun ympäristön aineistojen pohjalta. Työn tavoitteena on kehittää sekoittuneisuusindeksi, jota
voidaan hyödyntää eri kaupunkikudosten alueiden kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina
lähiympäristöstä kaupunkiseutuun. Sekoittuneisuusindeksin laadinnassa mittakaava liittyy myös
kaupunkikudoksiin: jalankulkukaupungin kudoksessa sekoittuneisuutta tarkastellaan etupäässä
lähiympäristön näkökulmasta, kun taas autokaupungin kudoksessa myös laajemmin koko seudun
näkökulmasta. Toiminnallisen sekoittamisen tavoitetta ja tarkoituksenmukaisuutta pohditaan erilaisten
alueiden kehittämistarpeiden kannalta kaupunkikudokset huomioiden.
Sekoittuneisuuden käsite ja tavoite kuuluvat sekä maankäyttöä, asumista että liikennettä koskevaan
suunnitteluun. Hankkeessa liikkumisvaihtoehtojen monipuolisuuteen perustuva kaupunkikudosanalyysi
täydennetään ja syvennetään yhdistämällä siihen asumisen, palvelujen, viherrakenteen ja työpaikkojen
monipuolisuutta kuvaavia analyyseja. Näin saadaan kuvattua miten eri mittakaavatason liikkumisympäristöt
saavat tukea toiminnallisesta ja maankäyttöön liittyvästä sekoittuneisuudesta. Hankkeen tulokset tukevat
maankäytön, toimintojen ja liikenteen kokonaisvaltaista suunnittelua.
Sisältö ja menetelmät
Työssä kehitetään ja sovelletaan menetelmiä alueiden sekoittuneisuuden tarkastelulle, sekä laaditaan
niiden pohjalta suosituksia kaupunkiseutujen kestävään kehittämiseen toimintojen sekoittamisen
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näkökulmasta. Sekoittuneisuuden menetelmiä sovelletaan 3–5 kaupungissa tai kaupunkiseudulla
yhteistyössä MAL-verkoston kanssa.
Osatehtävä 1: Toiminnallisen sekoittuneisuuden tarkastelu kaupunkikudosten alueilla
Työn ensimmäisessä osatehtävässä tunnistetaan toiminnallisen sekoittamisen eri muotoja, tyypitellään
lähiympäristön elementtejä ja tunnistetaan ympäristön toiminnallisuuksien välisiä riippuvuuksia olemassa
olevan tutkimuskirjallisuuden ja paikkatietoaineistojen pohjalta. Osatehtävässä tarkastellaan
paikkatietomenetelmin rakennuskannan, väestörakenteen ja lähiympäristön välisiä kytköksiä ja suhdetta
vallitsevaan kaupunkikudokseen. Osatehtävässä tutkitaan lähiympäristön erilaisten toiminnallisten ja
fyysisten tekijöiden kuten asuinrakennusten, työpaikkojen, palveluiden (esim. päiväkodit, koulut, kaupat),
harrastuspaikkojen, liikenneväylien ja viheralueiden sijoittumista ja jakautumista ympäristöön sekä
suhteessa vallitsevaan kaupunkikudokseen.
Työn tuloksena kehitetään Suomen kaupunkeihin soveltuvaa kehikkoa sekoittuneisuuden jäsentämiseen ja
sekoittuneisuuden tavoitetasojen asettamiseen. Kehikon avulla tarkastellaan, miten eri alojen työpaikat,
esimerkiksi hallintomuodoltaan ja iältään erilaiset asunnot, yksityiset ja julkiset palvelut sekä vapaa-ajan
toiminnot sekoittuvat samoille alueille ja samoihin rakennuksiin. Kehikko muodostetaan tutkimalla ensin
erikseen asuinalueiden, työpaikkojen, palveluiden ja viheralueiden sisäistä sekoittuneisuutta. Toimintojen
keskinäistä sekoittumista tarkastelemalla taas tehdään tulkinnat siitä, mitä yhdyskuntarakenteen
sekoittuneisuus tarkoittaa eri kaupunkikudoksissa ja mittakaavoissa (kuva1). Työssä hyödynnetään
etupäässä valtakunnallisia aineistoja mm. Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR), YKR-ruutuaineistot ja aluejaot sekä maankäyttöaineistoista Corine-maanpeiteaineisto sekä Urban Atlas (saatavilla suurimmilta
kaupunkiseuduilta). Liikkumiskäyttäytymistä erityyppisen sekoittuneisuuden alueilla tarkastellaan lisäksi
HLT-aineiston avulla.
Sekoittuneisuuden kriteerit ja tarkasteluyksikkö muuttuvat eri kaupunkikudosten alueilla, minkä vuoksi
tarkastelua sovelletaan erityyppisiin yhdyskuntarakenteisiin. Kaupunkikudosten sisällä alueita tyypitellään
muun muassa asukas- ja rakennuskannan sekä erilaisten toimintojen saavutettavuuden näkökulmasta.
Kaupunkikudoksiin perustuvassa tarkastelussa päästään täten kiinni niin lähiympäristön fyysiseen
rakenteeseen ja toimintoihin kuin elämäntapoihin.
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Kuva 1. Maankäytön ja toimintojen osatekijät. Osatehtävässä1 tarkastellaan sekä näiden toimintojen
sisäistä monipuolisuutta sekä toimintojen välistä sekoittuneisuutta. Sekoittuneisuudesta tehdään tulkinnat
eri kaupunkikudosten alueille sekä eri mittakaavatasoille.
Osatehtävä 2: Toiminnallisen sekoittuneisuuden tulevaisuus ja ilmeneminen kaavoituksessa
Tässä osatehtävässä tarkastellaan tarkemmin toiminnallisen sekoittuneisuuden muutoksia ja tulevaisuutta
kaupunkiseuduilla sekä sekoittuneisuuden ilmenemistä käytännön kaavoituksessa. Toiminnallisen
sekoittamisen kehikon (osatehtävä 1) ja kaavadokumenttien avulla selvitetään sekoittuneisuuden
kehitystrendejä ja sisältöä kaavoissa. Tarkastelussa on seuraavat tutkimuskysymykset:
- Millä keinoin sekoittuneisuuteen tähtäävissä kaavoissa tavoitteeseen pyritään erilaisilla alueilla ja
miten ne suhtautuvat osatehtävän 1 sekoittuneisuuden mittareihin ja määriteltyihin
tavoitetasoihin?
- Miten sekoittuneisuus on toteutunut kaupunkiseutujen täydennysrakentamishankkeiden myötä
2010-luvulla?
- Mikä on kaupunkien suunnittelun tuottama suunta sekoittuneisuuden kehitykselle ja millaisia
trendejä kehityksessä on odotettavissa?
- Ovatko työpaikat ja työikäisen väestön asuinpaikat eriytymässä?
- Miten työpaikat ovat sijoittuneet eri kaupunkikudoksiin (tunnistettuihin jalankulku-,
joukkoliikenne- ja autokaupunkikudoksiin) ja mikä niiden saavutettavuus on?
Case-kohteiden valinta
Case-kohteet valitaan seutujen kiinnostuneisuuden mukaan, huomioiden seuraavat tekijät:
- Kaupunkien oma työpanos hankkeeseen yhteiskehittämisosioihin ja tietotarpeiden kartoittamiseen
kaupunkiseudulta
- Intensiivisen täydennysrakentamisen ja tiivistämisen aikaansaama selvä muutos
kaupunkirakenteessa
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Alueet, joiden tavoitteena on ollut erityisesti alueiden sekoittuneisuus
Viime aikaiset muut hanketarkastelut (mm. Elinvoiman vyöhykkeet Tampereen kaupunkiseudullatarkastelu, PirEly 2019) sekä YKR-demo-hankkeeseen sisältyvät tarkastelut
Hankkeeseen toivotaan mukaan myös keskisuuria kaupunkeja, jotka eivät ole MAL sopimusten
piirissä.
Case kohteiden määrä on riippuvainen hankkeen kokonaisresurssin koosta

Tutkimusryhmä ja yhteistyö hankkeessa
Hankkeen projektipäällikkö on erikoistutkija Ville Helminen SYKEstä. Maija Tiitu ja Elina Nyberg toimivat
hankkeen tutkijoina. Maija Tiitu toimii projektipäällikön varahenkilönä.
MAL-verkosto organisoi ja koordinoi hankkeen tapahtumat ja työpajat. SYKE vastaa tutkimustyöstä ja
tapahtumien sisällöstä. Case-kaupungit osallistuvat omalla työpanoksellaan erikseen sovittavalla laajuudella
(asiantuntijarooli, työpajoihin osallistuminen, kommentointi ja paikkatietoaineistoihin liittyvät tarpeet).
Rahoittajat osallistuvat hankkeen ohjausryhmätyöhön.
Raportointi
Hankkeen lopputuloksena tuotetaan raportti, johon kootaan analyysien tulokset ja menetelmät sekä
erityyppisten alueiden kehittämissuositukset. Hankkeen toteuttajia ja yhteistyökumppaneita ovat
ympäristöministeriö, MAL-verkosto; koordinaatio ja jäsenistö sekä Suomen ympäristökeskus.
Rahoitus ja aikataulu
Hankkeen kokonaisrahoitus on vielä avoin ja rahoituksen määrä vaikuttaa hankkeen laajuuteen, eli kuinka
monta case-kohdetta voidaan ottaa mukaan. Tavoitteena on noin 100 000 euron kokonaisbudjetti, joka
tarkoittaa 4–5 tapaustutkimusaluetta.
MAL-verkoston varaus hankkeelle vuodelta 2020 on 29 800 euroa (TTS 2020). Alustava varaus vuodelle
2021 on samoin 29 800 euroa. Hankkeeseen sisältyy MAL-verkoston koordinaation palkkakuluja 5 800 € v.
2020 osuutena (muodostuu hankkeen tapahtumien ja työpajojen organisoinnista ja koordinoinnista).
Verkoston ohjausryhmä päättää seuraavan vuoden rahoituksesta TTS 2021 käsittelyn yhteydessä v. 2021
alkupuolella. Syken omarahoitus on 20 % hankkeen kokonaisarvosta. Muiden rahoittajien osuutta
selvitetään.
SYKE yhteyshenkilöt: Anna Strandell, Antti Rehunen, Maija Tiitu ja Ville Helminen.

Hanke: SUMP tematiikan modifiointi ilmastoviisaan maankäytön ja liikenteen
yhteissuunnitteluun (15.000 €)
EU:n Eltis ohjelmassa julkaistiin uusittu versio SUMP käytäntöjen oppaasta syksyllä 2019
(https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines). Kuitenkaan asiaa ei ratkaista pääsääntöisesti EUtasolla eikä valtakunnallisestikaan vaan toimenpidetasolla toimenpiteet ovat paikallisviranomaisten
hallussa ja muutettavissa. Vastaavasti ilmastovaikutuksista suurin osa kohdistuu kasvupaineisille
kaupunkiseuduille. Valtakunnallisen järjestelmän ja päätöksenteko raamittaa paikallistason toimia ja
strategista suuntaa, näin ollen laajemman kansallisen ja kansainvälisen suunnittelun ja normiston tulee olla
ennen kaikkea mahdollistavaa (vrt. katutilan haltuunotto kestäville liikkumismuodoille). Myös maakunta- ja
valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnittelulla on tässä roolinsa.
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Suomessa toistaiseksi tunnistetut paikallistason suunnitelmat koskevat lähinnä yksittäisiä kaupunkeja,
seututasoisista suunnitelmista on lähinnä ideoita. Erityisesti MAL-sopimusseuduilla, (nykyisillä ja tulevilla)
olisi käyttöä seututason SUMP-malleista ja hyvistä käytännöistä.
Hyvät vertaisoppimisen toimintamallit ovat tarpeen paikallistason päätöksentekoon. Uusitussa Guidelines
oppaassa (Second Edition/ Eltis) on kuvattu täydennetty SUMP kehikon päätöksenteko, arviointi- ja
osallistamismalli (seuraava kuva, raportti s. 17). Päätöksenteon tukena voi hyödyntää vertaisoppimista eri
aiheista: minkälaisia kestävyyden näkökulmia, SUMP-omaksujakaupungit ovat Sump-työssään
hyödyntäneet, miten suunnittelijat ja päättäjät ovat perustelleet kestävän liikkumisen edistämistä
päätöksentekoprosessien eri vaiheissa, minkälaisia osallisia työhön on sitoutettu ja haettu strategista
ymmärrystä. Esimerkiksi, toimiiko jokin teemallinen kärki tai näkökulma parmemin kuin toinen (mm.
Malmössä on käytetty tasa-arvonäkökulmaa, MAL2019 työssä useita eri ekstävyyden näkökulmia.)
Lisäksi alueellisen näkökulman havainnonti on tarpeen, jotta paikallis-kansallisessa päätöksenteossa
voidaan hyödyntää toiminnallista kaupunkiseututasoa.

Mitä on tarkoitus tehdä:
 Laatia ja täydentää SUMP työskentelyn tilannekuvaa Suomessa ja alueilla valtion liikennesektorin
(LVM, Traficom, VÄYLÄ, ELYt) yhteistyössä
 Kartoittaa SUMP työn laajuus MAL-verkoston jäsenalueilla, erityisesti MAL-sopimuskaupungeissa
 Kartoittaa minkä suunnitteluinstrumentin kautta kaupungit/ seudut ovat toteuttaneet SUMP ideaa
ja millä ensisijaisella suunnittelumetodilla (esim. rullaava yleiskaava, kestävän liikkumisen
suunnitelma, MAL-sopimus ja toteutusohjelma, KÄPY-ohjelma jne) vai toteuttaako kaupunki/seutu
nk ”puhdasta” SUMPia.
 Arvioida 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?
 Työssä hyödynnetään uusitun SUMP Guidelines/Eltis raportin pääperiaate- ja vaiheistus-osuuksia
(tarkista sivut tai liitä kuva).
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Ketkä mukana:
MAL-verkosto, Jäsenyhteisöt ja jäsenalueet. MAL-sopimusseudut.
Toteuttaja:
MAL-verkosto, asiantuntijayhteisö tai konsultti toteuttaa kartoitusosiot, MAL-verkoston koordinaatio,
sparraus: ministeriöt, SUMP asiantuntijat suurimmilta kaupunkiseuduilta
Aikataulu:
helmi-toukokuu 2021
Kustannusarvio:
15.000 €
OPTIOHANKE: SYKKEen ja Aalto- yliopiston kanssa valmistelussa oleva yhteishanke, mikäli se saa
myönteisen rahoituspäätöksen v. 2021 alkupuolella. Hankkeen rahoitus tulisi VN TEAS Alue- ja
yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet -osiosta. Haku päättyy 5.1.2021.
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