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YHTEENVETORAPORTTI MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINNASTA JA
TALOUDESTA 1.7 - 31.12.2020
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:

1.7.-31.12.2020, 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, kansainvälinen
yhteistyö

Heli Suuronen

projektisuunnittelija: verkostotoimenpiteiden ja
tapahtumien valmistelu, HYMY-hankkeen vetovastuu
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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. 2020 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 4.9, 30.10 sekä 10.12. Kokousaineistot löytyvät MALverkoston 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 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. - 31.12.2020
1. ELÄVÄT ASEMANSEUDUT
a) Osallistuttiin valtakunnallisen Asemanseutufoorumin valmisteluun ja toteutukseen (12.11.2020).
Asemanseutufoorumissa esiteltiin konkreettisia toimenpiteitä, työkaluja ja kaupunkien case-esimerkkejä
ilmastoviisaiden asemanseutujen luomiseksi kotimaassa sekä ulkomailla. Lisäksi kuultiin valtionhallinnon
puheenvuoro asemanseutujen kehittämisestä sekä suosituksia valtion ja kaupunkitason yhteistyöhön
sekä kokemuksia yrityslähtöisistä asemanseutujen palvelupiloteista. Osallistujia oli yli 300. Ohjelma tästä.
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b) Osallistuttiin ”Kestävän asemayhteistyön toimintamalli” - hankkeen tulosten jalkauttamistyöpajojen
suunnitteluun ja toteutukseen. Kestävä kaupunki –ohjelman haastekimpputiimin vertaisoppimisen
työpajat pidetiin teemoista:
- Asemanseutujen yhteiskehittäminen – palvelut ja pop up -toiminta (5.10.2020)
- Asemapäällikkö ratkaisu (20.10.2020)
Hankkeen loppuraportti, esityskalvot sekä video löytyvät MAL-verkoston sivuilta tästä linkistä.
c) Osallistuttiin Suomen kasvukäytävän Fiksu Assa 2 -hankkeen ohjausryhmätoimintaan (kokoukset
15.9.2020 ja 10.12.2020) ja toteuttamiseen. Hankkeen toiminnallisia painotuksia olivat syyskaudella
yrityskehitysohjelman toteutus, uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan jatkokehitys ja
kansainvälistäminen sekä saatujen tuloksien levittäminen ja viestintä.

2. ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖT

a) Toteutettiin Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin ja ARAn kanssa ”Asumisen tulevaisuus
ja keskisuurten kaupunkiseutujen vetovoima” -webinaari 6.10.2020. Osallsitujia oli yli 200. Keskiössä oli
asumisen tulevaisuus keskisuurilla kaupunkiseuduilla, mahdollisuudet joita keskisuuret kaupunkiseudut
pystyvät tarjoamaan muuttuneessa toimintaympäristössä sekä ratkaisut siihen miten saadaan elinvoimaa
asumisella. Aineistoihin tästä.

3. LIIKENNE JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN
a) MAL-verkosto oli vuonna 2020 mukana esiselvityksen laadinnassa, jossa tarkasteltiin alueellisesti
rajattavia tieliikenteen palveluja ja niiden edellytyksiä Suomessa. Esiselvityksen laadintaa koordinoi
Traficom osana NordicWay 3 -hanketta, joka saa rahoitusta vuosina 2019–2023 Euroopan Komission
Verkkojen Eurooppa (engl. Connecting Europe Facility, CEF) -ohjelmasta.
Työssä kartoitettiin kokemuksia alueellisesti rajatuista tieliikenteen palveluista ajoneuvojen pääsyn
rajoittamisen, tiemaksujen ja geoaitaamisen sovellusten osalta. Palveluiden analyysissa tarkasteltiin
tarvetta niiden toteutuksiin ja kokeiluihin Suomessa sekä toimijoiden mahdollisia rooleja neljän eri
esimerkkisovelluksen kohdalla. Lisäksi tarkasteltiin teknologiakehitystä sekä sen merkitystä alueellisesti
rajattaville palveluille 2020-luvulla.

4. IHMISLÄHTÖINEN JA ÄLYKÄS YHDYSKUNTASUUNNITTELU
a) Suomen ympäristökeskus ja MAL-verkosto käynnistävät MIKSERI -hankkeen marraskuussa 2020.
Hankkeen kick off- tilaisuus järjestettiin 10.12.2020. Ohjelma ja esitykset tästä. Työssä kehitetään ja
sovelletaan menetelmiä alueiden sekoittuneisuudentarkastelulle ja laaditaan niiden pohjalta suosituksia
kaupunkiseutujen kestävään kehittämiseen toimintojen sekoittuneisuuden näkökulmasta.
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Sekoittuneisuuden menetelmiä sovelletaan 4 kaupungissa tai kaupunkiseudulla yhteistyössä MALverkoston kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021.
b) Järjestettiin 9.10.2020 Jyväskylän, Lahden ja Kuopion uusien MAL-sopimusseutujen vertaisoppimisen
tapaaminen Teamsilla. Keskiössä uusien MAL-sopimusten valmistelu ja tuleva toimeenpano,
sopimusluonnoksen sisällöt, yhteiset ja erilaiset vahvuudet ja haasteet. Webinaarissa edistettiin
kokemusten vaihtoa ja vertaisoppimista ja pohdittiin yhteisiä linjauksia muiden seutujen kanssa.

c) HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminenverkostohanke 2019-2021
-Syksyllä HYMY-kunnat viimeistelivät SYKEen StrateGIS-paikkatietoanalyysejä. Tampereen
kaupunkiseudun osalta seudulliset analyysit valmistuivat syksyllä 2020, Oriveden ja Vesilahden hieman
vuodenvaihteen jälkeen. Lisäksi Kangasala teki v.2020 HYMY-analyysejä.
-Syksyllä 2020 valmistui A-konsulttien Hyvinvointia tukeva lähiympäristö –arviointimalli ja tutkimus –
konsulttityö. Työ pitää sisällään 15-kohdan lähiympäristön hyvinvointitekijöitä kuvaavan laadullisen
kriteeristön ja HYMY-kuntien määrittelemille case-alueille tehdyt auditoinnit.
-Vuonna 2020 toteutettiin Tampereen yliopiston kanssa Advanced Urban analysis -kurssi, missä tehtiin
hyvinvointiin ja ympäristöön liittyviä analyysejä kaupunkien toivomalla tavalla. Julkaisun taitto aloitettiin
joulukuussa, julkaisu menee vuoden 2021 puolelle.
-Syksyllä 2020 aloitettiin hyvinvointijohtamisen kehittämisen työpajasarja kaupungeissa yhdessä FCG:n
kanssa. Työpajoilla tuetaan ilmiölähtöistä hyvinvointikertomustyötä ja päätösten vaikutusten
ennakkoarviointia. Työpajasarja jatkuu vuonna 2021.
-Keväällä hankkeeseen palkattiin korkeakouluharjoittelija, mikä laati nykytilaselvityksen HYMYkaupunkien päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista työtä tukemaan.
-Vuonna 2020 keskityttiin viestintään ja pidettiin useita webinaareja. Vuoden lopussa aloitettiin HYMYkaupunkien hyvinvointityön uudistamisesta kertovan videon teko.
Tuotetut selvitykset ja raportit syyskaudella 2020:
-Advanced Urban analysis –kurssijulkaisu. Tampereen yliopisto. (julkaisu valmistuu 01/2021.)
-Hyvinvointia tukeva lähiympäristö – arviointimalli ja tutkimus. A-konsultit.
- Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi kunnissa –nykytilanne ja kehittämissuositukset. Milla
Lamminsivu 09/2020.
-Yhteenveto syksyn 2020 hyvinvointijohtamisen kehittämisen työpajoista. Heli Suuronen & Sirpa
Korhonen.
-Hyvinvointijohtamisen kehittäminen -työpajakiertue vuonna 2020: 15.10 Pirkanmaa, 11.11 Lahti, 16.11
Kuopio, 26.11 Jyväskylä 26.11, 21.12 HYMY-vertaisoppimistilaisuus.
HYMY-hankkeen valtakunnalliset webinaarit vuonna 2020:
- 19.3 Paikkatieto ja kaupunkien monialainen tietojohtaminen
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12.6 Hyvinvointiympäristön mallintaminen
25.11 Hyvinvointia tukeva lähiympäristö –arviointimalli- ja tutkimus lopputilaisuus
17.12 Kestävää hyvinvointia

-Viestintä ja markkinointi muiden järjestämissä tilaisuuksissa:
-27.8 Kuntaliiton EVA-treffit
-10.9 Kuntamarkkinat
-29.10 Kuopion valtakunnallinen hyvinvointiwebinaari
-12.11 Valtakunnalliset HYTE-päivät

MUUTA: Toteutettiin syyskaudella MAL-verkoston ulkopuolinen arviointi (Mdi Public Oy), jossa analysoitiin
miten MAL-verkosto on onnistunut toiminnassaan. Onnistumisten ohella tarkasteltiin kehittämisehdotuksia
ja kuinka toimintaa voidaan edelleen parantaa ja miten MAL-verkosto voisi palvella jäsenistöään vielä
osuvammin eri painotuksissa. Hanke tuotti itsearviointityökalun joka on kevyt, vuosittain toistuva ja ohryn
omaakin toimintaa ja kehittämistä tukeva. Itsearviointityökalua hyödynnetään jatkossa MAL-verkoston
toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnassa. Loppuraportti esiteltiin ”Kestävää hyvinvointia webinaarissa” ja
se löytyy nettisivuilta 10.12.2020 kokousaineistojen kohdasta tästä.

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) 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 ja niihin tehtiin uudistuksia raportointikaudella.
Uusin joulukuun verkostokatsaus kattoi 900 asiantuntijaa.

Tuotettu materiaali ajalla 1.7. -31.12.2020
Lyyti Premium-lisenssi tapahtumanjärjestelmä
Verkostokirje /-tiedote, joulukuu 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 1-12/2020, verkoston perustoiminta (€).
1.1.-31.12.2020
TA
Myyntitulot
Muut tuet ja avust.
Tulot yht.
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Muut kustannukset
Menot yht.

+ yli/- alijäämä

131200
0
131200
74600
44200
9900
2500
131200

TOT

121000,00
0,00
121000,00
108523,13
23172,20
4933,98
790,03
137419,34

TOT %

92,23
0,00
92,23
145,47
52,43
49,84
31,60
104,74

-16419,34

Lopullisessa tilinpäätöksessä nyt näkyvä alijäämä katetaan aikaisempine vuosien
ylijäämistä. Tulos tulee siis olemaan +/- 0

Raportti hyväksytään MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksessa 26.1.2021.
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LIITE MALVERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 31.12.2020

Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä, pj
Olli Voutilainen, erityisasiantuntija
Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos, YM
Lotta Mattsson, erityisasiantuntija, VM
Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä
Asta Tuominen, verkostojohtaja, Traficom
(Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM tiedoksi)
Jarmo Lindén, johtaja, ARA
Samuli Alppi, johtava asiantuntija, PirELY

Mikko Nurminen, Porin kaupunki, varapj
Katja Palonen, johtava asiantuntija, TEM
Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM

Anne Jarva, kehittämispäällikkö Kuntaliitto
Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö
Joensuun kaupunki, opintovapaalla sijaisena
Juha Pasma
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,
Oulun kaupunki
Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Porin kaupunki (varapuheenjohtaja)
Päivi Nurminen, seutujohtaja
Tampereen kaupunkiseutu
Jyrki Lappi, maankäyttöjohtaja
Turun kaupunki
Raine Mäntysalo professori, Aalto/RYL
Aarno Kononen, ryhmäpäällikkö, HSL

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija
Kalle Sivén, kaupungingeodeetti,
Joensuun kaupunki

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

Anna Saarlo, johtaja, Väylä
Suvi Jousmäki, ekosysteemin rakentaja,
Traficom
Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA

Virpi Haverinen, yleiskaavasuunnittelija
Oulun kaupunki
Janne Vartia, elinkeinopäällikkö,
Porin kaupunki
Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö,
Tampereen kaupunkiseutu
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö
Turun kaupunki
Vesa Kanninen, yliopistonlehtori, Aalto/RYL
Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY

