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Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 valmistelu
MAL-verkoston arviointi v. 2020

MAL-verkoston toiminta on vakiinnuttanut asemansa noin 10 toimintavuoden aikana. MALverkoston ulkopuolinen arviointi toteutettiin syyskaudella 2020.
Arviointi kohdistui siihen, miten MAL-verkosto on onnistunut toiminnassaan, mitkä ovat
kehityskohteet ja miten MAL-verkosto voisi palvella jäsenistöään vielä paremmin. Arvioinnin
pääteemat olivat verkoston sisällöt (painotukset, vaikuttavuus ja lisäarvo), verkoston toiminnot
(verkostojohtaminen, organisointi, viestintä, toiminnan jatkuvuus) sekä kehittäminen ja oppiminen.
Verkoston arviointi antaa syötteitä siihen, kuinka strategisten painotusten sisällä toimitaan ja miten
toimintoja eriytetään kohderyhmien tarpeita vastaavaksi sekä mitä ajankohtaisia nostoja
verkostossa on syytä vuonna 2021 tehdä. Arvioinnin tuloksena esitettiin, että 90% prosessissa
haastatteluista koki MAL-verkoston tavoitteet ja painopisteet hyvin onnistuneiksi.
Arvioi, miten MAL-verkoston toiminta on onnistunut painopisteissä.
1=Onnistunut erittäin huonosti; 5=Onnistunut erittäin hyvin

KUVA 1. Verkoston arviointi 2020, haastattelujen yhteenveto MAL-verkoston strategisista
painopisteistä.
Arvioinnin antamaa tilannekuvaa tarkennetaan edelleen MAL-verkoston koordinaatio käydessä
neuvottelut verkoston jäsenkaupunkien ja -seutujen sekä rahoittajien kanssa toimintaan
kohdistuvista kehittämistoiveista ja -tarpeista. Näitä ja jäsenorganisaatiokohtaisia Teamskeskusteluja on hyödynnetty vuoden 2021 Talous- ja toimintasuunnitelman laadinnassa.
Arviointiprosessi ja raportti on hyväksytty verkoston ohjausryhmän kokouksessa 10.12.2020 ja
raportti sekä tiivistelmädiat ovat luettavissa kokousaineistoista.
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Kumppanit
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii edelleen verkoston isäntäorganisaationa vuonna 2021.
Kaupunkiseutuun kuuluu 8 kuntaa. Verkostoalueet kokonaisuudessaan ovat: Hämeenlinnan kaupunki,
Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Kotkan-Haminan seutu, Kuopion 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 LänsiUudenmaan kuntien koalitio (Raasepori, Lohja, Hanko, Siuntio ja Inkoo). Lisäksi jäsenalueita edustaa
Suomen Kuntaliitto.
Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA, VM, TEM, Väylävirasto (LVM), Traficom (LVM) sekä aluehallintoa edustavat ELY-keskukset. Lisäksi
kumppaneina toiminnassa ovat yliopisto- ja tutkimuslaitokset; Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto,
Suomen ympäristökeskus SYKE ja HYMY hankkeen kautta Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL.

Ohjausryhmä ja koordinointi
MAL-verkoston valtiotoimijoita ja jäsenkaupunkeja edustava ohjausryhmä on keskeinen osa verkoston
toimintaa. Ohjausryhmän roolina on ollut verkoston yleisten tavoitteiden määrittely, keskeisten
sisältöjen linjaaminen sekä koordinaation operatiivisen toiminnan tukeminen. MAL-verkoston 17
jäsenseuduista ohjausryhmässä on mukana seitsemän: Helsingin seutu (HSY & HSL), Joensuun kaupunki,
Jyväskylän seutu, Oulun seutu, Porin seutu, Tampereen kaupunkiseutu ja Turun seutu. Puheenjohtajana
vuonna 2021 toimii ARAn johtaja Jarmo Linden ja varapuheenjohtajana henkilö Oulun
yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen.
Verkostoa koordinoivat vuonna 2021 projektipäällikkö Tero Piippo ja erikoissuunnittelija Kati-Jasmin
Kosonen sekä tuntityönä HYMY hankkeen projektipäällikkö Heli Suuronen.

MAL-verkoston aiesopimus ja pysyvät toimintalinjat 2019-2022
MAL-verkoston toimintaa tuetaan jäsenten välisellä Aiesopimus vuosille 2019 - 2022. Sen keskeisenä
tavoitteena on tukea MAL-verkoston pitkäjänteistä työskentelyä ja strategisten painotusten
toimeenpanoa sekä parantaa toiminnan vaikuttavuutta. MAL-verkoston ohjausryhmä on aiemmissa
käsittelyissään linjannut, että verkoston sisällöt painottuvat Verkoston Aiesopimuksen 2019- 2022
mukaisesti tässä kuvattavan neljän painopisteen ja niitä läpileikkaavien teemojen viitekehykseen.
Strategiset päälinjat ovat vuoden 2020 arvioinnin jälkeenkin kuvassa 2. esitetyt painotukset.
Erityishuomiota kiinnitetään v. 2021 asuminen- ja asuinympäristöt osioon ja sitä tukevaan mlpesuunnitteluun.
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KUVA 2. Verkoston Aiesopimuksessa sovitut toimintalinjat.
Näitä toimintalinjoja tarkennettiin toimintamuotojen osalta vuoden 2020 arvioinnissa. Arvioinnista ja
Jäsenkierrokselta nousevia teemoja v. 2021 ovat mm.
 asemanseutujen kehittäminen (asuminen asemanseuduilla, kiinteistökehitys ja maanomistus,
pysäköinti ja matkaketjut, ympäristön laatu) sekä kestävä liikennejärjestelmätyö
 asuminen, viihtyisät asuinympäristöt, asuinympäristön laatu ja viherympäristöt
 liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisen ratkaisut, digitalisaatio
 rakennemallien uudistaminen, kaupunkiseutusuunnitelmien toteutus ja vertaisoppiminen
 keskisuurten kaupunkien vetovoiman kehittäminen MAL-työllä
 ennakointi ja tulevaisuuden hahmottaminen, yhteinen ymmärrys kaupunkiseutujen kehitykseen
vaikuttavista tekijöistä, kestävän kehityksen vaikuttavuusarviointi
 eri kokoluokan jäsenseutujen erilaistuvat suunnittelutarpeet
 sopimuksellisuuden kehittäminen, keskisuurten kaupunkien kevyt-MAL, suurten kaupunkien
MAL-seurannan vertaistuki, ekosysteemisopimukset, asemanseutujen kehittämisen sopimukset.

Verkoston toimintamuodot 2021 - ehdotus
Toimintamuodot painottuvat kuluvana vuonna tapahtumatuotantoon ja työpajojen, seminaarien ja
sparrauksen yhdistämiseen sekä niiden verkkopohjaiseen toteutukseen. Erityisesti tavoitteena on
muodostaa verkoston strategisiin painotuksiin liittyviä teemasarjoja, joissa yhdistyy pyöreän pöydän
keskustelut ja asiantuntijapaneelit webinaarityyyppiseen työskentelyyn.
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Arviointiin, hankkeisiin ja jäsenkierroksessa esiin nostetut tilaisuudet.












Kestävä liikenne ja liikkumattomuuden kustannukset –webinaari/työpaja
Pysäköinti osana kestävän liikkumisen järjestämistä
Kaupunkiseutusuunnitelmien valmistelu (ajankohta MRL lausuntokierroksen aikana keväällä
pääsiäisen aikoihin) johon voidaan tarvittaessa yhdistää
Rakennemallien päivitystyön edistämisen vertaisoppimisen webinaari (mm. uudet MALsopimusseudut sekä muut jäsenalueet)
Keskisuurten kaupunkiseutujen vetovoiman edistäminen (jatkoa Asumisen tulevaisuus ja
keskisuurten kaupunkiseutujen vetovoima -webinaarille 6.10.2020)
Keskustelutilaisuus: Fossiilittoman liikenteen tiekartta.
MAL-sopimusten tietotuotantotarpeiden vertaisoppimisen webinaari
Asemanseutujen kehittäminen (asemanseutujen asumisen ratkaisut, kiinteistökehitys,
tilaratkaisut, maanomistusolot, matkaketjut ja liityntäpysäköinti, informaatio-ohjaus)
MIKSERI-hankkeen yhteinen ja kaupunkiseutukohtaiset työpajat
HYMY-loppuwebinaari. Elinympäristön hyvinvointitekijät kuntien strategisen suunnittelun
perustana
MAL-seminaari ja strategiatyöpaja (osana TTS 2022 suunnittelua)

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.

Webinaarit ja seminaarit
COVID2019 pandemian myötä vuonna 2020 seminaarit siirrettiin järjestettäviksi
webinaareina, siis verkossa. Hyvien kokemusten ansiosta toimintaa jatketaan myös v.
2021. Webinaarit suunnitellaan tarvelähtöisiksi ja toteutetaan pääsääntöisesti
yhteistyökumppaneiden kanssa. Pandemia-tilanteen niin salliessa, jotkin loppuvuoden
webinaareista voidaan järjestää myös perinteisinä lähitapaamista mahdollistavina
seminaareina Jäsenseutujen alueilla.
Jäsenistön yhteiset työpajat
Asiantuntijatyöpajat ovat tarkemmin kohdennettuja rahoittajien sekä usean eri
jäsenkaupungin tai -seudun ja yhteistyökumppanin yhteisiä tapaamisia, vuonna 2021
lähtökohtaisesti verkossa. Työpajojen toimintamuoto on webinaareja keskustelevampi ja
ohjatumpi.
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 asiantuntija-avun tai sparrauksen tarjoamista jäsenseutujen aloitteesta
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tulevaan tiettyyn malpe-integraation kehittämiskysymykseen /-haasteeseen. MALverkosto maksaa konsultoinnin kustannukset käytettävissä olevan budjetin puitteissa.

Verkoston hankkeet 2021 (hankekuvaukset liitteissä)
MAL-verkostolla on omia, omalla rahoituksella toteutettavia hankkeita yhteistyökumppaneiden kanssa
toteutettavana, ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia hankkeita sekä pelkästään kumppanuuksiin
perustuvia yhteistyö-muotoisia hankkeita, joissa ei ole rahoitusosuutta mukana. Omana tuotantona
toteutettavia hankkeita on vuodelle 2021 kaksi, mahdollisesti yksi ulkopuolisella rahoituksella, mutta
perustoimintaan vahvasti tukeutuvia hankkeita yksi ja kumppanuushankkeita kaksi (tammikuun 2021
tilanne).
MAL-verkoston omana tuotantona toteutetaan:
Hanke I MIKSERI eli Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen
sekoittuneisuuden näkökulmasta, 11/2020-10/2021 (toteuttajana SYKE). Hanke
toteuttaa laajasti verkoston strategisia painopisteitä. Suomen ympäristökeskus ja MALverkosto käynnistivät hankkeen marraskuussa 2020 ja kick off- tilaisuus järjestettiin
10.12.2020, esitykset löydät tästä. Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana
toimii Juha Nurmi YM:stä. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021.
Työssä kehitetään ja sovelletaan menetelmiä alueiden sekoittuneisuudentarkastelulle ja
laaditaan niiden pohjalta suosituksia kaupunkiseutujen kestävään kehittämiseen
toimintojen sekoittuneisuuden näkökulmasta. Sekoittuneisuuden menetelmiä sovelletaan
Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Tampereen kaupunkiseudulla yhteistyössä
MAL-verkoston kanssa. MAL-verkosto pidetään informoituna hankkeen etenemisestä ja
hankkeen yhteiset työpajat ja webinaarit ovat avoimia koko verkostolle (huhtikuussa ja
syyskuussa).
EHDOTUS: Hanke II Seutu-SUMP, SUMP toimintamallin integrointi seudulliseen MAL-työhön 2/202111/2021 (10 kk). Hanke toteuttaa Kestävän liikkumisen ja liikennejärjestelmän tavoitteita sekä
Ihmislähtöisen yhdyskuntasuunnittelun strategista painotusta ja se on Traficomin kanssa käydyn
alustavan neuvottelun pohjalta tarkoitus rahoittaa heidän tähän hankkeeseen kohdennetulla
rahoitusosuudella. On myös mahdollista että Traficomin rahoitusosuutta kohdennetaan johonkin
toiseen tarvelähtöiseen hankkeeseen. Tilanne arvioidaan alkuvuoden aikana.
Suomalaisilta SUMP kehittäjäkaupungeista ja MAL-seuduilta kartoitetaan käytössä olleet
SUMP sovellukset eri suunnitteluinstrumenteissa ja suunnittelutasoilla. Hankkeessa
selvitetään seuduilta SUMP suunnittelun kohteet ja soveltamismallit sekä se, missä määrin
suunnitteluote kattaa seudullisen pendelöintialueen. Työssä hyödynnetään EU:n Eltis
ohjelmassa
julkaistua
uusittua
versiota
SUMP
käytäntöjen
oppaasta
(https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines). Hanke toteutetaan tarkempien
konsulttivetoisena selvityksenä. Hankkeen kesto 2/2021-11/2021.
MAL-verkosto yhteistyökumppanina (ei rahoitusosuutta):
HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen
kehittäminen –verkostohankkeen tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia
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kaupunkisuunnittelun keinoin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin rakennetun
ympäristön
hyvinvointi-indikaattoreja
kolmella
suunnittelutasolla
hyvinvointikertomuksiin ja kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Hankkeen I vaihe päättyi v.
2020 loppuun. Hankkeen toisessa vaiheessa v. 2021 kehitetään kuntien
hyvinvointijohtamista ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. Hanke saa rahoituksen
STM:n terveyden edistämisen määrärahasta ja sitä koordinoidaan Tampereen
kaupunkisedun kuntayhtymästä. Muut verkostohankkeen jäsenkaupungit ovat Kuopio,
Lahti ja Jyväskylä. HYMY-hankkeen verkostoyhteistyöstä; viestinnästä ja tulosten
levittämisestä vastaa kansallinen MAL-verkosto. Hanke alkoi 01/2019 ja se päättyy
9/2021.
FIKSU ASSA - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien
kehitysalustana 2018-2021 (toteuttaja HSY ja kaupungit). Hanke toteuttaa Elävien
asemanseutujen strategista painopistettä, sekä kestävää liikkumista ja Ihmislähtöistä
yhdyskuntasuunnittelua. Hankkeen tavoitteena on 1) edistää vähähiilisen liiketoiminnan
jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla, 2) kiihdyttää uusien vähähiilisten
ratkaisujen syntymistä ja 3) mahdollistaa yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä arjen
ratkaisuja. Hankkeessa tuetaan yritysten uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan
jatkokehitystä, skaalautumista ja kansainvälistämistä.
FIKSU ASSA kuuluu sellaisten yhteistyöhankkeiden joukkoon, joka kärsi pahoin COVID19
pandemian vuoksi ja sen toteutus hankaloitui ja hidastui vuonna 2020. Tämän vuoksi Fiksu
Assa hanke sai jatkoaikaa vuoden 2021 kevääseen. Jatkoajalla toteutetaan työpakettia nro
5: Uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan jatkokehitys, skaalaus ja
kansainvälistäminen. Liiketoimintaa ja palveluiden jatkokehitystä pilotoidaan viidessä
kaupungissa: Espoo, Helsinki, Vantaa, Riihimäki ja Hämeenlinna. MAL-verkosto osallistuu
hankkeeseen yhteistyökumppanina ja hyvien käytäntöjen levittäjänä. Lisätietoja
hankkeesta: fiksuassa.com

PLUS hanke: Ulkopuolisen rahoituksen hanke, joka on rahoitushaussa tammi-helmikuussa 2021
VN TEAS PERUS-SKENE 2021-2022
Valtioneuvosto julkisti marraskuussa 2020 VN TEAS ohjelman mukaisen hankehaun Alue- ja
yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet vuosille 2021-2022. MAL-verkosto on mukana Aaltoyliopiston ja SYKEn yhteishanke-ehdotuksella nimeltä PERUS-SKENE – Alue- ja yhdyskuntarakenteen
perusura, tilannekuva ja skenaariot. Hankkeen arvioitu kesto on 2/2021- 5/20221. MAL-verkoston osuus
hankkeesta on 20 000 euroa.
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KUVA 2. Vuosikello.
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Verkostoviestintä

Verkoston tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, vuorovaikutteista ja asiantuntevaa. MALverkoston uudistetut mal-verkosto.fi sivusto on ohjausryhmän ja jäsenasioihin liittyvän viestinnän
näkökulmasta tärkein viestintäkanava. Jäsenistöä koskevissa asioissa mm. ohjausryhmän
kokousaineistot löytyvät liitteineen kokoussivuilta. Tilaisuuksien katsaukset ja työryhmämuistiot ja
muu oheismateriaali on sijoitettu verkoston nettisivuille, kullekin tilaisuudesta kertovalle sivulle.
Verkostokirjeet eli verkoston uutiskatsaukset kokoavat viimeaikaisimmat tapahtumat ja hankeuutiset
yhteen. Verkostokirjeen vastaanottajajoukko on 1000 henkeä ja sitä tuotetaan ja lähetetään 3-5
vuodessa. Hankkeille laaditaan tarpeen mukaan omia nettisivujaan joko verkoston sivujen tai
yhteistyökumppaneiden sivuille. Tällainen oma sivu on SYKE:n Mikseri-hankkeessa käytössä.
Hankkeista tuotetaan myös tuotteistettuja hankekatsauksia ja politiikkasuosituksia sekä tiivistelmiä
jäsenistön ja sidosryhmäkumppaneiden käyttöön.
Tarvittaessa myös Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja yhteistyökumppaneiden sähköiset
viestintäkanavat ovat käytössä. Viestintäkumppanina verkoston koordinaatiolla on tamperelainen
mediayhtiö Jenga, jonka kanssa jokainen toimeksianto vielä vahvistetaan tarjousmenettelyllä.

MAL-verkoston toiminnan kytkeytyminen kehittämisohjelmiin ja -hankkeisiin
MAL-verkosto tukee toiminnallaan kaupunkipolitikkaa ja erityisesti ”Suomen kansallinen kestävän
kaupunkikehityksen ohjelman 2017 – 2022” (linkki) toimeenpanoa. Tavoitteena on tukea MALverkoston jäsenistöön laajasti vaikuttavien kehittämiskokonaisuuksien toteuttamista, joita ovat mm.
Kansallinen kaupunkistrategia, Liikenne 12 valtion liikennejärjestelmäsuunnitelma, MRL-uudistus
(kaupunkiseutusuunnittelu ja elinympäristön laatu ja ilmastotavoitteet), Valtion asuntopoliittinen
kehittämisohjelma, Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma , sopimuspolitiikka, Valtakunnallinen
kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, Kansallinen energia -ja ilmastostrategia ja keskipitkän aikavälin
ilmastopolitiikan suunnitelma sekä Strateginen kiertotalousohjelma.
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.

9

Taloussuunnitelma vuodelle 2021
MAL-verkoston kuntien jäsenmaksut ovat sopimusten mukaan vuonna 2021 edellisen vuosien
tasolla. Muutokset vuosibudjetissa selittyvät ulkopuolisesti rahoitettujen hankkeiden ja ohjelmien
päättymisellä. Verkoston perustoiminnan vuoden 2021 tulot (€):
Liikennesektori
Väylä
20 000
Traficom
10 000
(Traficomin osuus kohdentuu
konsulttipalveluiden
ostoon)
YM
29 500
ARA
10 000
Kuntaliitto
6 000
HSL ja HSY yhteensä
9 000
Muut kunnat 16 * 6.000 96 000
Yhteensä

180.500

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,
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.
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.

180 500

Palkat ja sivukulut

126 000

Palvelujen ostot (sisältää
hankerahoituksen,
sparraukset,
tapahtumatuotannon,
viestintä- ja matkakulut)
Vuokrat
Tarv., yms.
Menot yht.

52 000

10 000
2 500
180 500
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Ostopalvelut kohdentuvat hankkeiden rahoittamiseen, MAL-verkoston tapahtumien järjestämiseen,
viestintään ja mahdollisiin matkakuluihin. MAL -verkosto on voinut sopia tarkemmin rahoituksen
kohdentumisesta yksittäisten toimijoiden kanssa. Webinaarien ja seminaarien keskimääräinen
yksikkökustannus MAL-verkostolle on n. 4 000 €, yhteisten työpajojen n. 3 000 €, sparraavan
konsultointityöpäivän hinta noin 1 500 €. Seminaarien alhainen hinta selittyy pyrkimyksenä toteuttaa
useimmat seminaarit ja webinaarit yhteistyökumppanuuksien kautta.

Liitteet: 1. Verkoston hankerahoituksella toteutettavat hankkeet vuodelle 2021
Hanke I MIKSERI eli Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen
sekoittuneisuuden näkökulmasta (toteuttajana SYKE)
Kasvavilla ja supistuvilla seuduilla on erilaiset maankäytön suunnittelun haasteet. Kasvavilla seuduilla
väestönkasvu luo paineita avata uusia alueita asumiseen. Samalla tulisi kuitenkin huolehtia kestävästä
maankäytön suunnittelusta, missä asuinalueet ovat riittävän sekoittuneita niin toimintojen, kuin
asumismuotojenkin suhteen. Supistuvilla seuduilla haasteena on palvelujen turvaaminen, mihin
vastataan tiivistämällä rakennetta ytimeen ja taajamakeskuksiin. Molemmissa haasteena on liikkumisen
päästöjen hallitseminen. Tutkimustoiminnan sekä maankäyttöön ja liikenteeseen kohdistuvien
lainsäädäntöuudistusten taustatyön pohjalta on herätetty kysymys maankäytön ja
yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuusasteesta
kaupunkiseuduilla.
Maankäytön tai yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuudella tarkoitetaan käytäntöä, jossa enemmän kuin
yhdentyyppistä toimintaa, kuten asumista, työpaikkoja tai palveluita, osoitetaan samaan rakennukseen,
rakennusryhmiin tai tietylle alueelle. Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen
sekoittuneisuuden näkökulmasta eli MIKSERI-hankkeen (11/2020-10/2021) tavoitteena on kehittää
maankäytön sekoittuneisuutta kuvaavia mittaristoja, jota voidaan hyödyntää jalankulku-,
joukkoliikenne- ja autokaupungin kudosten kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina lähiympäristöstä
kaupunkiseutuun.

Kuva 1. Maankäytön ja toimintojen osatekijät.
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Tutkimus jakautuu kahteen osaan:




Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan taustoitus erilaisista sekoittuneisuuden analysoinnin
menetelmistä ja mittareista kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta. Kansainvälisessä
tutkimuskirjallisuudessa on kehitetty erilaisia paikkatietopohjaisia laskentamenetelmiä
käyttötarkoitusten ja maankäytön sekoittuneisuuden arviointiin. Menetelmäkatsauksen perusteella
kehitetään mittareita kaupunkiseututasoisen sekoittuneisuuden paikkatietopohjaiseen
laskentaan.
Mittareiden kehittämisen jälkeen työssä toteutetaan tarkempi toiminnallisen sekoittuneisuuden
muutoksiin ja tulevaisuuteen pureutuva tarkastelu yhdessä hankkeen kohdekaupunkien ja
kaupunkiseutujen kanssa. Hankkeen tulokset tukevat maankäytön, toimintojen ja liikenteen
kokonaisvaltaista suunnittelua. Työssä tutkitaan mm. toiminnallisen sekoittuneisuuden tavoitteita,
toteutumista ja kehitystrendejä kohdeseuduilla: Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja
Tampereen seudulla.

Osatehtävien 1 ja 2 pohjalta laaditaan suosituksia kaupunkiseutujen kestävään kehittämiseen
toimintojen sekoittuneisuuden näkökulmasta. Hanketta rahoittavat MAL-verkosto, ympäristöministeriö,
Väylävirasto ja ARA sekä SYKE osallistuu 20% omavastuuosuudella. Case-kaupungit osallistuvat omalla
työpanoksellaan erikseen sovittavalla laajuudella (asiantuntijarooli, työpajoihin osallistuminen,
kommentointi ja paikkatietoaineistoihin liittyvät tarpeet).
Hanketta ohjaa rahoittajista ja kohdeseutujen edustajista muodostettu ohjausryhmä, jonka
puheenjohtajuus on ympäristöministeriöllä. Hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin
verkkokokouksena 8.12.2020 ja Kick off samoin verkkotilaisuutena 10.12.2020. Kick offin aineistot
löydät täältä. Hankkeessa toteutetaan kaupunkiseutukohtaiset työpajat sekä yksi yhteinen työpaja
huhtikuussa 2021 ja loppuseminaari tai webinaari syyskuussa 2021.

Hankkeen yhteystiedot:
Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto kati-jasmin@tampereenseutu.fi, sekä Ville Helminen,
SYKE, ville.helminen@syke.fi

EHDOTUS II SEUTU-SUMP/
SUMP-MALLISTA
VÄHÄHIILISEN MAANKÄYTÖN
JA LIIKENTEEN
YHTEISSUUNNITTELUN
SEUDULLINEN VÄLINE (10 000
euroa)
EU:n Eltis ohjelmassa julkaistiin
uusittu versio SUMP käytäntöjen
oppaasta syksyllä 2019
(https://www.eltis.org/mobilityplans/sump-guidelines).) Oppaassa
on kuvattu täydennetty SUMP
kehikon päätöksenteko, arviointija osallistamismalli (seuraava kuva, raportti s. 17). Suomessa tunnistetut paikallistason suunnitelmat
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koskevat lähinnä suuria keskuskaupunkeja. Erityisesti MAL-sopimusseuduilla, (nykyisillä ja tulevilla) olisi
käyttöä seututason SUMP-malleista ja hyvistä käytännöistä.

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 paremmin kuin toinen tai jokin tietty suunnitteluinstrumentti parhaiten. Lisäksi
Kaupunkiseutusuunnitelmia ennakoiden on hyvä kartoittaa, miten osallistuminen ja käyttäjäyhteisöjen tai
asukkaiden osallisuus on kaupunkien läpiviemissä prosesseissa huomioitu.
Mitä on tarkoitus tehdä:
 Laatia ja täydentää SUMP työskentelyn tilannekuvaa Suomessa ja alueilla valtion ja Kuntaliiton
kanssa yhteistyössä
 Kartoittaa SUMP työn laajuus 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) tai
yhteisöllisesti (minkälaista vuorovaikutusta suunnittelun taustalla on). Mitä puuttuu/ estää tämän
askeleen ottamisen paikallisesti?
Toteuttaja:
MAL-verkoston koordinaatio, sparraus: ministeriöt, kestävän liikkumisen asiantuntijat ja
liikennejärjestelmätyön asiantuntijat suurimmilta kaupunkiseuduilta, kaavoittajat. Tarpeellisin osin alan
konsultit. Työssä hyödynnetään uusitun SUMP Guidelines/Eltis raportin pääperiaate- ja vaiheistusosuuksia.
Aikataulu: helmi-marraskuu 2021.
Rahoitusosuus: 10 000 euroa

Hankkeen yhteystiedot:
Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto kati-jasmin@tampereenseutu.fi, sekä Tero Piippo,
tero.piippo@tampereenseutu.fi, Traficom (yhteyshenkilö lisätään myöhemmin)
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Kumppanuushankkeet v. 2021
HYMY - HYVINVOINTIYMPÄRISTÖN TIETOPOHJAN MALLINTAMINEN JA
HYVINVOINTIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN –VERKOSTOHANKE 2019-2021
HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen
verkostohankkeen tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia kaupunkisuunnittelun keinoin.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattoreja
kolmelle suunnittelutasolle. Hankkeen toisessa vaiheessa kehitetään hyvinvointijohtamista ja siihen
liittyvää päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä koordinoi
HYMY-verkostohanketta. HYMY-hankkeen muut jäsenet ovat Kuopion, Lahden ja Jyväskylän kaupungit.
HYMY-hankkeen verkostoyhteistyöstä; viestinnästä ja tulosten levittämisestä vastaa kansallinen MALverkosto. Hanke alkoi 01/2019 ja se päättyy 9/2021.
HYMY-hankkeessa keskitytään seuraaviin asioihin vuonna 2021:
1) Hyvinvointijohtamisen ja päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin kehittäminen
 HYMY-hankkeessa pidetään kaksi hyvinvointijohtamisen kehittämisen työpajaa per
verkostokaupunki; syksyn 2020 työpajassa esitettiin malli monialaiseen ilmiölähtöiseen
hyvinvointikertomustyöhön. Keväällä 2021 hankkeessa tuetaan hyvinvointisuunnitelman
laadintaa yhteensä neljällä työpajalla. Kaupungit päättävät itse työpajan sisällön; aihe voi liittyä
mitattavan tavoitetason asettamiseen, toimialojen yhteistyöhön ja tietotuotantoon
vaikutuksenarvioinnin toteuttamisessa tai muuhun teemaan liittyvään asiaan.
 Hyvinvointikertomustyön uudistamisesta laaditaan käsikirja (FCG).
 HYMY-kuntien hyvinvointityön uudistamisesta laaditaan video.
 Hankkeessa järjestetään kaksi taloudellisten vaikutusten temaattista webinaaria. Ensimmäisen
webinaarin aiheena on Kestävä liikenne ja liikkumattomuuden kustannukset, toisen webinaarin
aiheena on syrjäytymisen kustannukset. Ensimmäinen webinaari järjestetään yhteistyössä
MAL-verkoston kanssa.
2) Hyvinvointiympäristön tiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja päätöksenteossa
 HYMY-hankkeen tulosten esittely kansallisissa webinaareissa ja tulosten liittäminen
tietoalustoille.
 HYMY-hankkeen tulosten esittely seututyöryhmissä ja seudullisten analyysien hyödyntäminen
vuonna 2021 toteutettavia TKS:n toimintoja. Kuopion, Lahden ja Jyväskylän analyysitulosten
hyödyntäminen osana kaupunkien ajankohtaisia suunnitteluprosesseja.
3) Hankkeen tulosten kokoaminen ja raportointi
 Hankkeen tuloksista kootaan julkaisu vuonna 2021.
 Elokuussa 2021 pidetään hankkeen loppuwebinaari Elinympäristön hyvinvointitekijät kuntien
strategisessa suunnittelussa
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